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Förord

ochsnabbarebefolkningsökninguppleverJorden meren
skerhistorien.omfattande tidigare Dettanågon gång iiän

och kon-produktions-också nuvarandetid nären
Samtidigtkraftigt jordenspåtärsumtionsmönster resurser.
fattigasterikaste och demellan deökar klyftorna drastiskt

befolkning.skikten jordensav
internationellordnarInför detta perspektiv FN en

svenskaoch utveckling.befolkningkonferens Den1994 om
förNationalkornmittéhar tillsatt särskildregeringen atten

konferensen.svenska deltagandetförbereda det Dennai
ledbeställdeskrift dem kommittén i sittär ettsomen av som
erfaren-belysaSyftet med skrifternaarbete. Sverigesär att

kan haområden kanskeheter på några visstäven ettsom
land harmedvetnainternationellt Vi varjeintresse. är attom

kulturella betingelser.historiska och gårDetsina somegna
utveckling sällanbestämd tid dessland och vid ärii ett en

möjligtdet någonnågot är annanstans.att upprepasom
Ändå värdedet finns ivisstvi presenteraattetttror att

vill dessavärlden.fall från skilda delarstudier Vi seavav
internationell debatttill sådanskrifter bidragett omensom

livskva-utveckling ochoch mänskligvad främjarutgörsom
litet.

uppdragsgivareställerNationalkommittén sig som
förredovisningarbakom författarnas i ansvaretstort, men

uttryckssätt, disposi-värderingar,skrifterna sakuppgifter,-
ligger helt hos författarna.och innehålltion -

detill ochskrifterna skahoppasJag nöje;nyttaatt vara
kännas angelägna.lättlästa ochtänkta Kommitténär att vara

ochför dettack till författarnariktar varmtett engagemang
de har uppdrag.arbete åtägnat sitt

SamuelssonAlf T
NationalkommitténordförandeStatssekreterare, i

och utvecklingBefolkningför konferensFN :s om



Förord författarnaav

Med den här broschyren vill beskriva hur sexualupplys-vi
till preventivmedel och abort fram Sverige.ning, rätt vuxit i

vill berätta de viktiga drev utveck-Vi påom personer som
lingen. beskriver motståndet och hur den långaVi 100 år
kampen påverkar dagens vill skildra utveck-Sverige. Viioss
lingen från samhälle där sexualitet och reproduktionett var
kringgärdade krav, skuld och -rädsla till samhälleettav
präglat öppenhet, där människors möjlighet självaattav

livöver sina ärstyra normen.
de slående dragen den svenska utveck-Några imestav

lingen kraven kunskap sexualitet, fertilitet ochpåär att om
tillgång till preventivmedel kom från yrkesgrupper i sittsom
dagliga liv konsekvenserna och bristerna dettasåg inom
område. lärare den allmänna skolan.Det Detit.ex.var var

patienterläkare med könssjukdomar ellerSTDmöttesom
djup förtvivlan oönskad graviditet. enstakaDeti över var

kvinnor och arbetar- och kvinnorörelsen. Mångamän inom
eldsjälar förtroende både dehosåtnjöt ett stortvar som -

människor bäst behövde ökad kunskap och hos besluts-som
fattare.

viktig ståndpunkti den svenska utvecklingenEn attvar
tidigt sexualupplysning och till reproduktivsåg rättman

hälsa del socialt och ekonomiskt Detettsom en av program.
ledde till brett stöd från olika delarsynsättett ettvar som av

samhället.
Väsentligt för den svenska utvecklingen ocksåär att

sexualundervisning infördes svenska skolor redan för 50 åri
sedan. innebär dagens mormödrar själva fått sexual-Det att
undervisning skolan, vilket naturligvis betyder sexual-i att



självklarhet.sedan lång tid,undervisning, som enses
fungerar bradå denSexualundervisningen ungager --

och självatillchans ställa frågormänniskor attatt vuxnaen
erfarenheter.tala sinaom

också förabortlagen tillkomförsta svenskaDen om-
denutvecklats och dåsedan. har sedankring 50 år Den nu
besluthela fattakvinnangällande lagen, rätten attsom ger

oroligaträdde kraft detabort, många1975i varsomvarom
fallet.blevaborter skulle öka.för antalet Genom-Så inteatt

sexual-kombinerades medabortlagenförandet intensivav
tillpreventivmedel och tillgångupplysning, information om

och öppenhetmänniskor. Kunskapförgod service unga
sänka aborttalen.förverksamma metodervisade sig attvara

preventivmedeloch tillgång tillgod upplysningMen är
till abort. Riskenfjärde graviditetlederSverigeIinte varnog.

preventivmetodmedmisslyckaslivetnågon gång ärsiniatt
kulturer ochtider, allaAbort har funnits allaganska iistor.

med vilkaalltså frågaalltid finnas.kommer Det äratt omen
skarisker kvinnorfysiska och psykiskasociala, ekonomiska,

mycketdessa riskerabort. Idag små Sverige. Detigöra är
kunna fattasjälv förväntasfråga kvinnanocksåär en om

skaläkare ellerdetta beslut eller andraviktiga prästerom --
det.göra .

Tidigare lösteillegala aborterIdag utförs Sverige.iinga
förbjudna och far-förtvivlade kvinnor sin situation genom

barnamord, ellerfosterfördrivningsmetoder,liga attgenom
änglamakerskor fattiga kvinnortill s.k.lämna barnen som-

demhand barnen, missköttebetalning åtog sig att tamot om
och lät dem dö.

hand minska antaletförstaMålet Sverige ii är att
preventivmedeloönskade graviditeter. skerDet attgenom

ocherkännaochtillgängliga till låg kostnadfinns attgenom
viktigtdem.människors behovtillmötesgå Det äravunga

ochsexualundervisningperspektivha könsmässigt påatt ett
frågorinfallsvinklar ochpreventivmedelsfrågor. Pojkars om

medbåda könenskiljer från flickors och måste nåssigsex



information. särskilt viktigt då gällerdet före-Detta är att
bygga inklusiveSTD HIV.

förhoppning denna broschyr ska bildVår är att ge en av
utvecklingen sexualupplysning, legal tillgångenabort ochav
till preventivmedel avsikt harSverige. Våri varit att ge en
översikt problem felsteg och vilka resultatvi mött, vi gjortav

då det gäller den sexuella reproduktivaoch hälsan.nåttvi

BygdemanMarc
LindahlKatarina



förstaDe stegen
sexualundervisningmot

lagarliberalaoch

ochtradition.lång LagarharSexualupplysning Sverigei en
sexuali-ochabort påberört prevention,praxis, synensom

århundraden harfleralänge.mycketfunnits Ihar mantet,
sjukdo-överförbarasexuelltförsökt bekämpaolikapå sätt

STD.åmar
medÅr arbetekänd förCarl sittLinné,1770 tog von

sexualitetensexualliv, iblommornaskartlägga enatt upp
tillhopa Hangå.titeln:medföreläsning Om sättet att

diskuteravetenskapsman,ställningkunde, tack sin somvare
för-moraliskadrabbassexualliv,människors attutan av

isoleraddockföredragCarldömanden. Linnés envarvon
detochviktorianismenföreupplysningstiden,företeelse i

Vtryck.korndetdröjde år200 iinnan
viktentaladeförstade SverigeEn i avomsomav

Wicksell,preventivmedel Knutupplysning senarevarom
ekonomiskutifrånhävdade,nationalekonom.känd Han
bamkullar.förhindraskullesynvinkel, storapreventionenatt
utgick frånheltdensexualsynhade ävenHan öppen omen -

fickåsiktenhadebehov. inteHan att mannenommannens
risk fördetfannsregelbundet,lust prosti-tillfredsställa sin

ochäktenskapvidaremenadeotrohet.och Han atttution
relation,nödvändigt förvälsignelsekyrkans inte menenvar

medälvlevdeviktigt.trohethan Hanansåg sammanatt var
1880-taletmed. slutetgifthan Ikvinna inte avvarsomen

hanslivsstil förutmanandeklart idet manenenvar
med.levdehankvinnadenförsamhällsklass, ännu mermen

taladekvinnorocksådetfannshär tidenVid den som
menadeSteinhoffFridasexuell lust.tillkvinnors atträttom

försörj-barnensförhade huvudansvaretkvinnoreftersom



tvingades de ofta köpslå med sexualitetning, sinmannen om
och därmed förkväva lust.sin egen

sekelskiftet pågick diskussion behovetKring en om av
preventivmedel för kvinnor. debatterades,Frågan som var

preventivmedel skulle befria kvinnan eller detgöraom
föresprå-för henne till samlag. Somligasvårare säga nejatt

kade skulle avhållsamhet.sigträna iattman
Under 1890-talet de allra första kvinnligatog en av

läkarna, Karolina Widerström, till faktiskt för-initiativ att
medla sexualupplysning till människor. Honunga var
kvinnoläkare medicinska och psykiskaoch de svårasåg
konsekvenserna den tidens okunskap. höllHon 1897av en

föreläsningar Stockholm för inbjudna kvinnor. Ettserie i
konkret resultat blev flickskolor Stockholmnågra iatt

före första världs-introducerade sexualundervisning redan
endast mycketkrigets utbrott visserligen1914. Det envar

och välsituerad fick chansenliten flickorgrupp av unga som
till sexualundervisning. det hade betydelseMen sin ettsom
första Karolina Widerström lyckades stödsteg. att av
folkskolelärarna, mellandvs dem undervisade barn sjusom
och tolv ville arbeta för införa sexualundervisningår. De att

hela skolan. tidenMeni intevar mogen.
Karolina Widerström hävdade barn har rättatt att

ärliga frågor hur barn blir till.på Hon ansågsina attsvar om
öppenhet mellan barn och förhindrar älvdestruktivavuxna
sexuella beteenden. budskap väl och honHennes mottogs
uppfattades socialt ansvarsfullsom person.en

stödde sexualun-Andra också flickor skulleattsom
dervisning motiverade har noblaredet med kvinnoratt en

och högre sexualmoral. ansågs såKvinnor intenatur vara
sexualiteten för del.intresserade Mensinav egen unga

flickor behövde lära hur skyddar oönskatsig sig motman
moderskap förespråkarna föroch pojkar. delEnmot av

flickornmenadesexualundervisning för borde avståatt man
från informera pojkar, eftersom det väcka denatt attvar
björn den svenska Elise Ottesensover. När pionjärensom

anklagades för väcka den björnen,Jensen attsenare var
10



länge.sedan Förvakenbjörnen ärDenhennes svar:
fickdelängremycketfaktiskt innandetdröjdepojkarna

sexualundervisning.tilltillgång
politiskskolansexualundervisning iDebatten gavom
svenskatill deninkom motionRedan 1910effekt. en
införasskullesexualundervisningkrävderiksdagen attsom

enhälligt.dock,avslogs inteskolan. Motioneni men

Pionj ärer

kvinnorörelsenocharbetarrörelsensekelskiftet växteKring
förintresserade nämnvärtdessa sigSverige, ingeni avmen

fannspreventivmedelsfrågor. Detochsexualupplysning
offentligamyndigheter,stöd frånheller något personer,inte

viktigagjorde demänniskor insat-Enskildapolitiker etc.
skulledetochtystnadenslutville ävenpåDe omserna.

officielltsexualundervisningenytterligare årdröja 30 innan
tid.vid denna Detfrönviktigasåddesinfördes 1942, så var

ochbarnkvinnorörelsen ansågutanföroch attkvinnor i som
framde längre iundervisningsådanskulleungdomar att

mänskligautvecklaochknytakunde närarädslalivet utan
konsekvensernasågenskilda läkarerelationer. Det somvar

sjukdo-överförbarasexuelltförsiffrorhögaokunskapen iav
liktarbetarrörelsen,människor iDet somvarmar.
fat-dehurupprördesHinkearbetarledaren Bergegren, av

ocharbete många, tätatyngdesarbetarkvinnornatiga av
barnfödslar.

barnfödslarpekade tätaHinke Bergegren enatt var
lösningdöd.tidig Hansförochfattigdomorsak till var

preventivmedel. Hansbilligatilltillgångochkunskap om
konservativadenfrämstindignation, iväckteagitation stor

laginfördesoch 1911införställdes rättaHan enpressen.
preventivmedel. La-informationoffentligförbjöd omsom

kalladesochtalreaktiondirekt på Bergegrensenvargen
ficktillända 1938 Denfanns kvarHinke. Lagenockså Lex

konsekvenser.förödandeårtiondenakommandedeunder

11



fattiga flickorna drabbades särskilt hårt.De deDet var som
fick bära skammen och hand de oplanerade barnenta om
eller riskera livi osäkra aborter. svenska myndighetDensina

för dessa frågor, dock detansågansvarig attsom var var en
bra lag, med användningmotiveringen att preventivme-av
del kunde leda till människors förråades. Mångasinnenatt

debatten menade också samlag möjlighet ellertilli att utan
förrisk befruktning skulle undergräva människors ochmoral

leda till promiskuiteten ökade.att
tillsattes statlig kommitté skulle lägga1918 en som

förslag till åtgärder för sänka STD-talen. den kommit-Iatt
läkare skrev hel kursplan för sexualunder-tén satt en som en

skolan. undervisning det endaHan ansågvisning i att var
varaktiga resultat. ville människornå Hansättet att ge unga

attityd till sexualitet och han hävdadesin atten mogen
sexualundervisningen skulle sexualitetenvisa inte äratt

Kursplanen publicerades kommittén och komsmutsig. av
bli viktigt stöd för sexualundervisning. Stöd komatt ett

också från lärarnas fackliga uttalade förorganisation sigsom
sexualundervisning skolan och publicerade kursplaneni
med dess pedagogiska skriftserie.motiveringar i sin

Under 1920-talet samhällsförändringarma påstoravar
områden. tid ocksåmånga har kallats denDet är en som

första sexuella revolutionen. sexualiteten blevSynen på
friare och de sökte samlevnadsformer. Denunga nya

sexualsynen del oönskade konsekven-öppnare ävengav en
oplanerade och oönskade graviditeterna flerblev ochDeser.

ökade bl eftersom okunnighetenSTD preventivmedela om
Vid denna tid engagerade flera läkare arbetetsig istor.var

för sexualupplysning. huvudsakliga beho-Deras motiv var
bekämpa STD.vet attav

Elise Ottesen Jensen och RFSU

de verkliga eldsj ålarna förEn införa sexualundervis-attav
Elise kalladSverige Ottesen Jensen, Ottar.ning i Honvar

12



bibliotekocharkivArbetarröre sens
medtaladeochlandetElise Ottesen Jensen runtreste

förhoppningar.ochrädslamödor,vardagensmänniskor om
henneskärnanpreventivmedel iochSexualundervisning var

lyssnade.budskap allaoch

vadföräldrahem mångafrånerfarenheterhade sitt avegna
betyda.graviditet kanoönskad Honbarn och nummervar
och hennesbarnaskara på systeryngstai artonsjutton en

fartvingadesmycketgravid sinHonblev attavung.som
detta.aldrig Honkombarn.bort System överadoptera sitt

självmord.och begicksjukpsykisktblev
vittnesbördfick mångaElise JensenOttesen sexu-om

journalistdå hongraviditet,rädsla förochell nöd som

13



redigerade kvinnosidan tidningen Arbetaren. Breveni ström-
made med beskrivningar kvinnors liv. börjadeOttarin av

hela och informeraSverige preventivmedel,iruntresa om
sexualundervisning och för till abort. Honrättge propagera

hjälpte kvinnor och svarade enskildaatt utprova pessar
kvinnor och deras frågor.på Honmän ivar en person
utbildare, opinionsbildare och preventivmedelsrådgivare.

Elise detOttesen behövdesJensen insåg snart att en
folkrörelse för resultat.nå startade tillsam-Hon 1933,att

med läkare och enskildanågra fackklubbarnågra imans
Stockholm Riksförbundet för sexuellRFSU, upplysning.

folkrörelsen hade brettDen perspektiv, vilketettnya av-
speglas redan bara frågaDeti intenamnet. attvar om
begränsa antalet barn. gällde hela sexualiteten ochDet att se

ettsexualupplysningen deli omfattandesom en program, en
social politik för utbildning och jämlikhet. Bredden gjorde
det lättare stöd från kvinnor kändeatt attsom program-

hänsyn till hela deras livssituation. Kunskapmet tog om
preventivmedel del arbete, lön och utbildning andravar en -
delar påverkade kvinnors möjlighet kontrollera sinattsom-
sexualitet och reproduktion. faktum EliseDet Ottesenatt

kvinna hennegjordeJensen trovärdig kvinnorsi ögon.var
Elise fickOttesen helhetssyn ocksåJensen stödsingenom
från fackligt aktiva människor. breda och humanitäraDen

har haft effekter för tiderspositiva ävensynen senare
sexualupplysning. Sexualupplysningen del hel-är en enav
het, där sexualupplysarens uppgift verka förär positivatt en
samlevnads- och sexualsyn och förebygga oönskadeatt
graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Det ena

isolera från det andragår ska ha framgång.inte att om man-

förstaRFSU:s innehöll punkterprogram som:

till informationCI Rätt och tillgång till billiga preventiv-om
medel

Sexualundervisning skolan från ålder7 årsi
till abort indikationerD Rätt på vissa

14



homosexualitetAvkriminaliseringE] av
redanmodellefter denbyggdes OttarRFSU somupp

ochupplysningInformation,tillämpat opini-hade år:i tio
ochcentraltorganiseradesArbetetonsbildning. i

preventivmedels-klinik för rådgivninglokalavdelningar. En i
uppgiftersexualfrågoroch ingensigtog annansoman

abortefter det 1938abortrådgivning,vågade på attsig t.ex.
denstartade alltsåvillkor.möjlig RFSUhade blivit på vissa

samhälletabortrådgivningskliniken. småningomsåförsta När
ned.verksamhetenladessådana,behovetuppfyllde av

spridaförpionjärarbeteochgjordeKliniken gör attett
aktuellttalardetkunskap Då ämnevi etttyst om.annarsom

tillvidaresamhället Förgår nästa. attiär accepterat man
och klini-verksamhetenopinionsbildandedenfinansiera

förförsäljningsbolagredanstartadeken, 1933RFSU ett
marketing.socialexempeltidigtpreventivmedel. påEtt

uppbyggd efteralltjämt princi-Organisationen är samma
per.

honhelablev kändElise Sverige,Ottesen Jensen i men
ochinternationelltstarkthade också ett enengagemang var

ParenthoodPlannedInternationaltill IPPF,initiativtagarnaav
här:arbeteför såformuleradeFederation. sittHon mottot

välkomna,födsalla barnden dag dådrömmer mänJag om
uttryck försexualitetenochjämlikaoch kvinnor ettär

ochinnerlighet, ömhet njutning.

hållfrånMotstånd olika

sexualundervis-införamotståndSjälvklart fanns det mot att
människor,ochföräldrarkom frånMotståndetskolan.ning i

bar-oroade förmellanskikten,huvudsakligen sig atti som
fanns ocksåskulle förstöras.oskyldiga Detsinnennens

skullebarnförrädslahandladekänsloargument attomsom
sexualliv.föräldrarsinformeras sinaom

formelltstatskyrkan,lutherskadvs denKyrkan, som
från börjankundebefolkningen,omfattade 98 inteav

15



tanken sexualundervisning. kundepå Det inteacceptera
heller de frikyrkor fanns, baptister, missionsför-som ex.
bundare och kristenheten fanns långInompingstvänner. en
tradition tystnad och tabu grund för sexualmoralen.av som

konservativa krafterna kyrkan har dock kunnatDe inom inte
hävda detta område årtionden.på många Sverigesig inom är

sekulariserat land och kyrkans inflytande har stadigtett
minskat från sekelskiftet fram till idag.

Faktum också det fanns skillnadattvar en enorm
mellan kyrkans fördömande före äktenskapet och hurav sex
människor faktiskt levde. gjordes undersökning1967 storen

svenska folkets sexualvanor. visade allaDen 98 %attav av
gifta hade haft första samlag de gifte Detsitt innan sig.par

naturligtvis plötsligt inträffade förstnågot påintevar som
sextiotalet, sedvana hade fram undervuxitutan en som
århundraden. framgår svenska kyrkoböckerDet i som re-

både bröllop och första barnen. halvtUndergistrerat ett
sekel hade det redan funnits begrepp för ochett en man en
kvinna levade kalladesgifta. Detutan attsom samman vara
Stockholmsäktenskap. Kyrkan kunde följaktligen inte mo-
bilisera bred sexualundervisning. stället harIopinion moten

gradvis och idag finns det många prästeraccepteratman som
älva talar och samlevnad med konfirmander.sinaom sex

början 30-talet fördes debatt sexualun-I vissav en om
dervisning och handladepreventivmedel. Motargumenten

för mycketarbetarklassen skulle förnjuta sinattom oron av
sexualitet, preventivmedel ochblev tillgängliga, detattom
skulle deras industrinkoncentration arbetet, dvs.påstöra att
skulle kunna påverkas. Bland politiker fanns både motstånd
och riksdagenstöd. Under 30-talets andra hälft behandlade

sexualundervisning och abortlagstift-många motioner om
Debatterna hårda och motståndetning. Isegt.var en av

debatterna kvinnlig ledamot: förstårJag minaattsa en
herrar meddebattörer har för avsikt låta bamsinaatt
kunskap livet grumliga källorgräva iattgenomom samma som
de riksdagsledamöternaärade själva har förgjort sinatt
kunskap.
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statligtillsattesocialdemokratiska regeringenDen en
den skframladeutredning 1937 irapportensom
lagarna.betydelse för deficksexualfrågan. Rapporten nya

förarbetetlångvarigaårtiondena detföljandeUnder de gav
resultat:sexualsynfriareen

lagenrestriktivamycketförsta,kom den1938D som
abort.accepterade

förbjöd informationavskaffades lagen1938D omsom
preventivmedel.

samlings-rekommenderade1942 regeringen,D var ensom
helainförasskullesexualundervisning iregering, att

möjligheten.denskolorskolan. Många tog
homosexualitet.avkriminaliserades1944

socialmedicinskmedabortlagenutvidgades1946 en
indikation.

världende förstaskolbarnsvenskablev1955 iD att
skolan.sexualundervisningobligatorisk i

skolaniSexualundervisningen
utvecklasochmotarbetas

sexualundervisninginförabeslutSedan fattats iattom
under-radikalhindraförsökvidtog omedelbartskolan att en

medlandets skolortillskrev brevSkolöverstyrelsenvisning.
Elisehållas fri frånskolan skulle Ottesenuppmaningen att

hörsammadesdåliga inflytande. Uppmaningen inteJensens
förkommandeoch talade under de årenOttar trettio

antaloändligtoch besökteomkring läraretrettiotusen ett
viktig.lärareUtbildningenskolor hela Sverige.runt varav

eftersomfortfarande mycket väsentlig Sverige ännuDen är
sexologi särskilt påhar universiteten.ämneinte ettsom

obligatorisktSexualundervisning 1993år inteär ännu ett
lärarutbildningen.ämne inom

lärarhandledningtillförslagskolöverstyrelsens förstaI
sexuelltfördömandensexualundervisning fanns radi aven
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samliv före äktenskapet. den skrivningenMot protesterade
de kvinnliga folkskollärarna. framhöll de praktisktDe att

alla klasser hade barn tillkomna förei sinataget som var
äktenskapet eller barn till mödrar. kändeDevar ensamma
barnens föräldrar goda människor och de vägrade attsom
fördöma dem inför deras barn och hela klassen. blev det.Så
Skolöverstyrelsen fick med rekommenderanöja sig att av-
hållsamhet för komtonåringar. omarbetad1945 en men
omstridd handledning för lärare, ändå blev till god hjälpsom
för lärare sexualundervisning.många världensDeti var
första lärarhandledning sexualkunskap.i

bakgrund de förändringarMot sexualitetpåiav synen
kom 60-talet behövdes lärarhandledningpå försom en ny

sexualundervisningen skolan. samband med det gjordesIi
undersökning svenska1967 folkets ochstoren av normer

sexualvanor. bidrog till forma den undervis-Den att nya
och till öka kunskapen området.ningen inomatt

Under och 80-talen har innehållet70- sexualunder-i
förnyats och förfinats.åter 70-talet börjadevisningen På

lärarna allt utsträckning samlevnad, relationeri större ta upp
och etiska frågor. Lärarhandledningen från den här tiden
talade sexuallivet, källa till glädje ochom som en gemen-
skap. tid allvarliga riskerDet människorsiutanvar en unga
sexualliv. P-piller fanns och lätta abort lagligattvar var
och säker och de sexuellt överförbara sjukdomarna var
naturligtvis trevliga, de förhållandevis ofarliga.inte men var
Under 80-talet förändrades då tvingadesåtersituationen vi

vikten skydd främstSTD, HIVAIDS.poängtera motav pga
finns sammanfattningsvis flera tillDet orsaker att
tidigt fick sexualundervisningSverige så skolorna ochi en

relativt liberal lagstiftning reproduktion och sexualitet.om

hadeSverige haft krigD sedan och det fanns1814inte
för sociala reformer.resurser

fanns eldsjälar verkadeD Det historiskti rätt ögon-som
blick.
Elise tryckteD Ottesen viktenJensen sexualun-på attav
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socialtbredaredelskadervisning ettavsom enses
utbildning.ochjämlikhetförprogram

tämligenkyrkankonservativa inomE] De vargrupperna
sekulariserademed dejämförtmaktlösa grupper som

kallade progressiva.sig
träffadearbeteyrkesgrupperViktiga i sittEI ungasom

idéernautgångspunkter,olikastödde, frånmänniskor om
folkskolel-delarGanskasexualundervisning. stora av

Biologilärarnarektorerinklusiveärarkåren positiva.var
läkareidéerna.accepterade Många positiva.var
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Abortlagstiftningen
framväxer

abort har aktuellFrågan alla tider. fannsSverigeIvarit iom
det sedan århundranden lagstiftning bestraffadeen som
kvinnor gjorde abort.som

till 1800-talet utdömdes vanligenFram dödsstraff för
barnamord eller fosterfördriving. hindrade kvin-Detta inte

från abort dedå bedömde det nödvändigt.göraattnor som
Under slutet förra seklet minskade barnafödandet tydligt.av

orsak allt fler kvinnor genomgickEn illegal abort.attvar
ändrades, allt fler börjadeKvinnors arbeta indu-situation i

och hade försörjningsansvar. Under de kommandestrin
årtiondena kampen för kvinnors rättigheter ochväxte samma

kvinnan fick mildradesår straffet för1921,rösträtt,som
fosterfördrivning till mellan månaders och fängelse.6 2 års

års abortlag1938

första svenska abortlagen tillkomDen Huvudprinci-1938.
den lagen fostret tillerkändes rättsskyddi att ettpen var av

hänsyn till livets okränkbarhet. Fosterfördrivnin eller abortg
kriminaliserat lagen, från denna huvudprincipivar men

gjordes undantag innebar abort kundevissa attsom
utföras och fostrets rättsskydd därmed vika för andra

fanns undantag d.v.s. indikationerDet förintressen. tre att
legal abort, nämligen: medicinsk, humanitär ochen

eugenisk indikation. den medicinska indikationen fannsFör
tidsgräns, för de båda andra tidsgränseningen övre men var

den graviditesveckan.20:e
Medicinsk indikation innebar graviditetenCI utgjordeatt

allvarlig fara för kvinnans liv sjukdom elleren p.g.a.
svaghet.

skäl till abortHumanitära graviditet efterD våldtäktvar
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nedstigandeochmedsamlageller rätti upp-personer
gravidadennärstående.eller andra Omsyskonsläktled,

deträknadessinnesslösinnessjuk ellerkvinnan somvar
underhon år.skäl liksom 15humanitärt varom

skälfannsdetförelågindikationeneugeniska när attDenCI
arvsanlagmedfödasskulle kommabarnet att somanta

ellersinnesslöhetsinnessjukdom,tillledaskulle kunna
abortbeviljadeskvinnasjukdom.kroppslig Den avsom

ocksåskäl skulleeugeniska steri-princip atti acceptera
liseras.

socialmedicinskas.k.och denlagenändrades1946
utförasfickabortinnebarinfördes.indikationen, Det att

skulleallvarligtkrafterkvinnansgickdet visa attattom
denochförlossningengraviditeten,nedsättas avgenom

barnet.framtida vården av
abortlagen,indikationfemteytterligaretillkom i1963 en

innebarfosterskadeindikationen. Dens.k.den att
skälfannsdetavbrytasfickgraviditeten attatt antaom

ådragitgraviditeten svårar-underväntade barnetdet sig
skada.sjukdom ellertad

beviljaskullesocialstyrelsendetlagenEnligt somvar
också skekundedetgenomföra abort.tillstånd Menatt en

kvin-intygadeläkaredärtvåläkarintyg,s.k.med två attett
indikationerna.gällandedeuppfyllde någon avnan

tillämpninggamla lagensDen

illegalaundvikavilleabortlegalisera 1938Genom att man
fertilitet,kommandeliv ochför kvinnorsaborter med risker

deunderknappastpåverkadesillegala aborterantaletmen
1960-taletbörjanårtiondena. Under ochförsta 1950- varav

utfördesSamtidigtantalet legala aborter år.4 OOOOOO-S per
illegala aborter årligen.cirka OOO15

tid restriktivt.under denna FrämsttillämpadesLagen
sjukdom ellerfysiskden hadetill föraborten någonsomvar

tilltillståndmodern.den utsläpade Attbarn,fött många
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abort sociala eller ekonomiska skäl däremot ochsvårtav var
den kvinna sökte abort fick bereda långa, oftapåsigsom
förödmjukande förhör. ensamstående kvinnaFör en ung,

kunde tänka fullfölja graviditeten oftainte sig attsom var en
illegal abort den enda 1960-talet detLångt påutvägen. in var

legal abort och kvinnor till Polen ellersvårt mångaatt reste
betalade sjukvård för abort långprivat väntanatt utan

Ändaeller kränkande behandling. fram till slutet 60-taletav
illegala aborter vanliga.var

60-talet nåddes andra sexuell revolu-På Sverige av en
ämlikhet och könsroller diskuterades och blevJ 964ltion. p-

piller tillgängliga. kunde leva ihop bli med barnMan utan att
och ungdomar flyttade ihop giftamånga Densig.utan att
sexuella friheten ökade och allt fler ville planera barna-sitt
födande. efterfrågade de medlen, p-piller ochKvinnor nya
spiral, rådgivningen den allmänna sjukvårdenimen var
otillräcklig och bra p-medel dyra och svåra att tagvar

samhället reagerade under denna tid denMånga i mot
tillämpningen abortlagen och kvinnor skullestränga attav

behöva riskera hälsa illegala Frånsin ingrepp.genom
kvinnoorganisationer och folkrörelser frånRFSU,som en-
skilda läkare och aktivister kom kravet kvinnor självapå att

Årskulle besluta abort. tillsattes statlig1965om en
utredning för mildra abortlagen och föreslå åtgärder föratt

förebygga abort.att
Under denna tid ändrades inställningenså småningom

till abort också sjukvården och lagen började tillämpasinom
liberalt. kvinna kunde abort enbart därförEn attmer nu

hon och kände handinte sig att ta ettvar ung mogen om
barn. Tonårsaborterna kraftigt under början 70-stegsom av
talet företeelse avspeglade kvinnorattvar en ny som unga
varken behövde föda barn vilja eller tillgripa illegalsinmot
abort.

Abortutredningen lämnade betänkande 1971 Rättsitt
till abort lagändringen dröjde. fruktadeMånga attmen
aborttalen skulle ytterligare aborten blev fri, medanstiga om
andra efterfrågade förebyggande åtgärder och bättre pre-

22



ochremissarbetefleraEfterventivmedelsrådgivning. års en
med relativtriksdagen 1974,offentlig debatt,livlig antog

fri abort.lagenmajoritet,stor om

födelsekontrollochabortLagstiftning om

abortbegärkvinnaharabortlagen från 1974Enligt somen
tillsjukvården framallmännautförd dendenfå irätt att

ocksåföreskrivergraviditetsveckan. Lagen18:eutgången av
ochkvinnanveckantillfrånkuratorskontakt 18:e12:e om
till-fordrasveckanlämpligt. Efterdetläkaren finner 18:e

skäl föreligger.synnerligaochsocialstyrelsenstånd attav
överlevamöjlighetfostretsför abortDen är attövre gränsen

närvarandeförinnebär dettalivmodern,utanför principi
graviditetsveckan.tjugoandrautgången av

betonadesabortlagentill denförarbetenaI attnya
födelsekon-frågandel denabort endast störreär omaven
riksdagenanvisadelagändringentill 1anslutningtroll och i

förSocialstyrelsentillfemkronor årligenmiljon år etti
oönskadeförebyggaförupplysningsprogramlångsiktigt att

födelsekon-upplysningmedel förSpeciellagraviditeter. om
invand-ochungdoms-till kvinno-,troll anslogs också
utbygg-stimuleradesstatsbidragGenomrarorganisationer.

medsamtidigtochpreventivmedelsrådgivningennaden av
preventivmedels-kostnadsfrilagabortlagen antogs omen

preventivmedel.nedsattrådgivning och pris
markeradeåtgärderförebyggandeSatsningen på att

villeocksåabortlegaliseringensamband medsamhället i av
följ deDärmedantikonception. Sverigetillgodose behovet av

rättighetermänskligadeklaration iFörenta Nationernas om
och kvinnorförfastslogTeheran 1968, mänrätten attsom

children,of theirandthe numberfreelydecide spacingon
skyldighet todeklarationen 1969FN- regeringarssamt om

andknowledgefamilies with theprovide tonecessarymeans
this right.enable them exerciseto
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Abortförebyggande program

samhällsinsatser för främja kvinnors hälsa ochDe att
reproduktiva rättigheter, under denna period initiera-som
des och genomfördes, hade komponenter: Upplysningtre

och samlevnad, utbyggd preventivmedelsrådgivningom sex
den allmänna sjukvården och tillgång till lagliga ochi

medicinskt säkra aborter.
Socialstyrelsen genomförde under 1970-talet raden

åtgärder för förebygga oönskade graviditeteratt genom
upplysning och samlevnad. försöksprojektI påettom sex
Gotland utvecklades och utvärderades metoder för infor-

utbildning och kommunikation. Liknande projektmation,
genomfördes sedan flertal landsting och kommuneri ett

hela landet. upplysningen till allmän-Principenöver attvar

De unga
informatörerna

de utåtriktadei
sommarkampan-

kanjerna svara
detpå mesta

rörsom
kondomer.
Svenska ungdo-

slutatharmar
kon-talaatt om

domi attsom
duscha med
regnrock. De

kon-attanser
dom braär ett
preventivmedel

både gravi-mot
ditet och STD.

Fotozloakim
Johansson,RFSU-
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1969-1992SverigeTonårsgraviditeter i
aborterfödslar ochGraviditeter,

15-19 år.kvinnor1000per

kvinna1000per Gotland
0 projektet70

.50
unu ..

graviditeter50 s

40

30--

200

10a

0 1 -92-91-89-90-87-88-8683-84-85-8279-80-81-78-76-77-69 -73-74-75-72-70-7l

Epidemiologiska 1992.Källa: Socialstyrelsens centrum
Sundström-Feigenberg 1988.

utbildning-avspredsheten påringar vattnet genomsom
socialvård, ochsjukvård ochskola,informatörer inom

Abortfråganföreningar.ideellafritidssektorn, kyrkan och
förmed-upplysningensammanhang ochvidarein isattes ett

ochsexualitetattityd tillansvarsfullochlade positiven
önskade.barnsfödelsekontroll. Budskapet rätt att varavar
byggdesupplysningsarbetetParallellt med

Barnmorskorlandet.helapreventivmedelsrådgivningen uti
förutbildadesmödrahälsovårdenarbetade atti gesom

dennatillfödelsekontroll och bidrogrådgivning attom
landet.vårdcentralertillgängligblev på iservice runt om
ocksåerbjödspreventivmedeloch rådgivningSamtal iom

ungdomsmottagningarskolhälsovården och på öppnatssom
utåtrik-deltog ocksåhåll landet. Barnmorskornaflera ipå i

ochskolorsamlevnadoch påupplysningtad om sex
ungdomsgårdar.

målgruppviktigoch föräldrarderasTonåringar var en
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för det abortförebyggande arbetet, och påtagligt resultatett
från sjönk antalet1975 tonårsgraviditeter bådeattvar -

födslar och aborter hela landet. kanske viktigasteDeti-
resultatet upplysningsarbetet under 1970-talet emel-av var
lertid sexualitet samhället ochpå bättreöppnare ien syn
relationer mellan ungdomar och erfarenheterDessavuxna.
har fått betydelse det fortsatta arbetet för främja sexuelli att
och reproduktiv hälsa och förebygga såväl oönskadeatt
graviditeter sexuellt överförbara sjukdomar STD.som

Abortlagen och det förebyggande
arbetet utvärderas

Efter fem med säker och legal abortår tillsattes statligen
utredning för utvärdera abortlagen och det abortföre-att
byggande kopplat till den. Kommitténsprogram som var
betänkande redovisar utförligt abortutvecklingen efter lag-
ändringen och konstaterar aborttalen vadtvärtatt emot-

fruktat och de illegalamånga aborterna heltinte stigit att-
upphört. abort avkriminaliserades försvannNär vänteti-
derna och de långa utredningarna. Abortingreppen görs nu
tidigare och med mindre risker och påfrestningar för kvin-

och mindre belastning för sjukvården. Utredningennan,
konstaterar vidare abort medvetet användsinteatt som
preventivmetod resultat det abortförebyggandesamt att ett av
arbetet kraftig minskning tonårsaborterna. Kom-är en av

rekommenderar det förebyggande fortsät-arbetetmittén att
och landstingen får för utarbeta ochter att ansvaret att

genomföra abortförebyggande erbjudaattsamtprogram
ökat psykologiskt tillstöd både kvinnan och hennes partner

bara före kanske under och efterinte ännuutan mer
abortingreppet.
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CityMexicoiBefolkningskonferensen

den1984befolkningskonferensen CityMexicoVid i var
abortfrågan.desocialministernsvenska tog uppsomen av

erfa-ochabortlagenutvärderingentillMed hänvisning av
familjeplaneringsprogrammetsvenskadetrenheterna av

inklu-eplaneringsprogramfamiljbrarekommenderade hon
antaletreduceraföru-landsäkra abortermedicinskt i attsive

anslutningmödradödlighetenhögaoch denillegala aborter i
fögaväckteförslag,abortingrepp.till farliga Detta som

aktuellt dag.likakonferensen 1984,gehör vid iär

mödradödlighet,ochaborterTabell över
länderutvalda

Abort-Mödra-AborternasAborterAntal Födslarland
relateraddödligheträttsligakvinna kvinnaaborterår

dödlighetstatus

05L0.62.135.800Sverige

29 %505.4 L2.41.000.000USSR 1

%560L2.4 1.210.394.500Kina

25 %200l2.3Brasilien 3.02.355.000

20 %570I1.2Bangladesh 4.3800.000

40 %630l0.66.475.000Kenya

ochgraviditetrelateradetillldödsfallMödradödlighet Antal
födslarfödslar 000OO1

abortmödradödlighetAbortrelaterad dödlighet: Procent p g aav
lagligL:

illegalI:

juliSundström,Health. K.ReproductiveAbortionKälla: -
1993.
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Den nuvarande
abørtsituationen

Tidsgränserna diskuteras

utredning behandladeEn frågan det ofödda bar-som om
värdering dennet nuvarande lagen. diskuterasgör Dären av

framförallt det finns behov sänka den gräns iattom av som
dag efter vecka kvinnan18 måste ansökansäger att göra en
till socialstyrelsen för abort. Bakgrunden till dengöraatt
diskussionen ökat hänsynstagande till barnetsär ett rätt i
relation till kvinnans. utförs aldrig abortI Sverige nären
fostret livsdugligt. för livsduglighetGränsen beroendeär är

de medicinska möjligheter finns för rädda förattav som
tidigt födda barn till livet och de tekniska möjligheternapå

bestämma graviditetstidens längd. Utredningen detatt om
ofödda barnet, föreslog betänkande skep-1989i sitt trots
tiska riksdagspolitiker, socialstyrelsens rättsliga råd skaatt
följa den medicinska utvecklingen området. Rådet skapå

det behövs för förhindra abort livsdugligapågörsatt attom
foster, sänka den för närvarande gäller förgräns närsom
abort skall tillåten, d.v.s. veckor. har22 sänktsGränsenvara
tidigare. abortlagen träddeNär kraft utgången 24:ei var av
veckan den Eftersom möjligheterna räddaövre gränsen. att
för tidigt födda barn tidigare kan finnas har detsåännu
rättsliga rådet efter ha hört medicinsk sänktexpertisatt

till veckan.22:agränsen
Utredningen det ofödda barnet fann efterom en

skälgenomgång, ändra kvinnorsnågrainte rättnoggrann att
fatta beslut abort till den graviditetsveckan.18:eatt om upp

stället föreslogI alla kvinnor skallpå ha laglignytt attman
skyldighet till kuratorskontakt oberoenderätt men av

graviditetstidens längd vid ansökan abort.om
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Abortmetoder

resultatabortmetodersäkraUtvecklingen är attett avav
sjukvården.vanligadendelabort har accepterats som en av

och kompetenthar fåttKvinnohälsovården perso-resurser
nal sökt dit.har sig

ellersjukhusutförasskall aborterabortlagen påEnligt
utförasocialstyrelsentillståndharenheter,på attavsom

veckor,skalldetförutsätts tvåaborter. Det äninte taatt mer
får abortentill honsöker abortdet kvinnanfrån attatt

för kvinnan.kostnadsfriAbortrådgivningen Kost-utförd. är
densammasjukhusvårdensamband mednaderna äri som

ocksåkvinnan harabortsökandesjukdom.vid vård Denav
från allattitydoch förståendevänligförvänta sigrätt att en

aborten.tillanslutningden personal hon imöter
aborttillåterabortlagstiftningennuvarandeDen upp

tidigarelivsdugligt.den tidpunkt då fostrettill Somär
med dentill ochnärvarandeinnebär detta förnämnts upp

abortmetodfinnsgraviditetsveckan. någon22:a Det inte
graviditeten.periodlämplig för hela dennaär avsom

abort alltid svårtkvinnan beslutet genomgåFör är att
skuldkäns-och alltid följa henne,kommer svåraävenatt om

kanabortendärför viktigtefteråt ovanligt.lor Det ärär att
möjligt.skonsamtutföras för kvinnan Detsåpå sättett som

föreutförs tidigt,viktigaste abortenhär 12:eär att
kan användas.graviditetsveckan, vakuumaspiration Inär

tidsrymdunder dennaalla abortersker cirkaSverige 91 av
graviditeten.av

abortmetodockså medicinskSedan finnshösten 992l en
tillgängliggraviditetför avbryta tidig Sverige. Meto-iatt en

Storbritannien.den Frankrike ochanvänds också Deti
Behand-missfall.förloppetkliniska spontantmotsvarar ett

kirurgisktavsevärd förenkling, eftersominnebärlingen etten
kompli-Risken förblir nödvändigt.regel inteingrepp som

förframförtsflera håll harminskanFrånkationer attoro
efter-antal aborterökatabort skulle innebäramedicinsk ett
undertidigtbehandlingenmetoden enkel ochär gessom
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graviditeten. Med all sannolikhet det detpåär inte sättet.
Tidig behandling leder till fler aborter, eftersominte

kvinnor vanligtvis bestämmer för abort redan före ellersig
uteblir. Medicinsk abort innebärnär menstruationen visser-

ligen förenkling medicinsk synpunkt, betyder inteen ur men
förenkling för kvinnan alla avseenden. själva verketIien

innebär behandlingen, hon älv blir engagerad påatt ett mer
aktivt Vid vakuumaspiration överlämnar kvinnansätt. an-

för abortingreppet till den läkare gör ingreppet.svaret som
Vid medicinsk abort hon själv svälja abortpillret,måste
vilket innebär hon konkretmycketpå måstesättatt ett ta
ställning till hon säker hon vill abort.på Omär göraatt att
abortmetoden har effekt abortbeslutet, bordenågon på så
resultatet bli färre och överlagda aborter,snarast mer sam-
tidigt kvinnan erbjuds alternativ för kanmångaettsom som
kännas positivt.

vanligaste abortmetoden efter veckaDen 12-14 är att
stimulera livmodern till sammandragningar, i sin tursom
leder till foster och moderkaka det därefterOmstötsatt ut.
finns kvar moderkakan, skrapning.görrester av man en

Idag används huvudsak prostaglandinanaloger föri
detta ändamål. Behandlingen alltid sjukhus.på För attges en
abort, vid denna tidpunkt graviditeten, ska bli acceptabelav
för kvinnan, fordras dels omtänksam och förståendeen
personal, dels för adekvat ñnns.smärtlindringatt resurser

Abortlagens betydelse för kvinnors hälsa

liberala svenska abortlagen har haft betydelseDen förstor
kvinnors hälsa. har lett till förbättrad hälsa och färreDen
oönskade graviditeter. Under och början1950- 1960-av
talet antalet legala aborter Tillämp-4 000-5 000 år.var per

abortlagen förändrades slutet 1960-talet.ningen Iiav av
början 1970-talet började tillämpa abortlagen allt-av man

liberalt, det realiteten blev kvinnanså fattadeiattmer som
beslutet. ökade antalet legala aborter snabbtDå och vid den
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omkringgjordes 30tillkomstabortlagensgällande 1975nu
upphördeperiodUnder dennalegala aborter iår.000 per

aborttaletharSedanaborter.illegala 1975allaprincip
aborteroch år. Detmellan drygt 000pendlat 000 3830 per

räknatabortermellan årdetinnebär 17-21görsatt perper
År sammanlagtgjordes 35fertil ålder.kvinnor 19910001 i

utförsalla aborter SverigeIdagaborter iSverige.753 äri som
behandlarabortlagenföljdsäkra.legala och Det är attaven

för kvinnor.rättighetabort ensom
aborterabortfrekvens 17-21Sverige,Samma i persom

exempeltillfinnerfertila kvinnor,räknat 1000år manper
lägrebetydligtHolland harDanmark.ochNorgei en

klarlagd.härtill Iorsakenaborter,frekvens är intemen
beräkningarillegalt, finns 99påabortBrasilien, där är

gjordes 121988 lkvinnor.aborter I Sovjetunionen1000per
abortanvändesgamladetkvinnor. Sovjetaborter I1000per

ochpreventivmedeloch tillgångenpreventivmetod påsom
söderAfrikabristfällig.mycketsexualupplysning I omvar

beräkningarosäkrasiffornaSahara visar attär men
eftersjuklighetdödlighet ochhög liksomabortfrekvensen är

osäkra aborter.
svenskaabortkvinnor tvärsnittDe ärgör ett avsom

särskildaellerproblemsocialamedkvinnorkvinnor, inte
kvinnankommer drygtStatistisktlivsvillkor. sett varannan
period.fertilaabort underlegalgenomgå sinSverigei att en

16-17-årsåldern.regelskerdebutensexuella iDen som
tills debarndock medkvinnorMånga väntar att genom-

yrkesmässigt.och etableratutbildning Förstaönskadgått sig
ochmellankvinnan 30 år.regel 25barnet föds ärnärsom

ochsexualdebutmellantidperiod,dennaunderDet är
Effektivaaborterde flestaförsta barnet, görs. preven-som

användningutbreddoch hartillgängligativmedel lättär en
ofrånkomligtochmänskligtdock bådeSverige. Det attäri

under deellermisslyckas gångernågranågonprevention
förtillräckligtvilketfertil,kvinnantotalt år30 ärär att ge

bestämmakvinnanaborttal. Villdagens närrätt attman ge
aborttill legaltillgångenalltidkommervill föda barnhon att
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förutsättning.vara en
restriktiv lagstiftningEn återspeglar hur mångaintemer

aborter faktiskt utförs, eftersom kvinnor illegalgörsom som
abort finns med statistiken. också förhållandetSåinte i var

den nuvarandeSverige abortlagen tillkom. Beräk-i innan
antalet illegala aborter under ochningar 1940-visar att

1950-talen cirka Under 1940-talet15 000 år.var per
användes cirka landets25 % gynekologiskapåav resurserna
avdelningar till vård kvinnor illegal abort.genomgåttav som
Sedan den abortlagen infördes längre någravi intenya ser

med komplikationer efter illegala aborter.patienter
internationellt allmänt käntDet länder harär att som

restriktiv abortlagstiftning också har hög dödlighet ien
samband med illegala abortingrepp. hela världen utförsI 30-

miljoner aborter50 och cirkaår 125 000-200 000varje
kvinnor dör komplikationer efter abort.årvarje i Utöveren
detta drabbas mellan och miljoner kvinnor5 10 årper av
allvarliga abortrelaterade komplikationer.

Erfarenheter från och andra länderSverige visar, att
abortlagstiftningen endast har begränsat inflytande påett
antalet aborter. kvinnan bestämt för hon villHar sig inteatt
föda, genomför hon aborten oberoende abort ärav om
tillåten eller har abortlagens utformningDäremotej. stor
betydelse för under vilka förhållanden aborten utförs. Få
åtgärder har haft betydelseSverige för kvinnors hälsasåi stor

införandet liberal abortlag.som av en
Riskerna samband med abortingrepp relateradei ärett

till hur långt graviditen kommen aborten utförs. Juär när
tidigare aborten utförs, desto mindre risken. liberalaDenär
svenska abortlagen innebär kvinnor fattar beslutet självaatt

behöva läkare eller kuratorsutredningar.påväntautan att
snabbt omhändertagandeEtt har medförtpatienterna attav
allt del aborterna utförs före veckastörre 12 ien av

graviditeten. närvarande utförs abortin-För 90 %änmer av
före denna tidsgräns. omfattande ochEttgreppen mer

komplicerat utredningsförfarande skulle fördröja abortin-
med Ökad risk för komplikationer följd.greppet, en som
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faktumdetillegala aborter,har frånvaronSammantaget av
säkrareutvecklingenochtidigtaborterna görs avatt

abortingreppdödligheteninneburitabortmetoder, iatt
har elimineratspraktiskt Sverige.itaget
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Prevention oönskadav

graviditet och STD

samband med abortlagens tillkomstI skedde1975 storen
abortförebyggande åtgärder,på bl.a. innebärsatsning som

preventivmedelsrådgivningen kostnadsfri. sambandIäratt
med preventivrådgivning preventivmedel kostnads-är vissa
fria. gäller kondom och spiralDet och falli vissapessar,
också p-piller för ungdomar. P-piller liksom andra former av
hormonella antikonceptionsmedel kan för erhållas påövrigt

till reducerad kostnad.recept

a

harJag
ocksa
Gått over

enskar

skyddarpreventivmedelsom

:Wu

sjuttiotaletPå vanligt och detgonorré gjordesvar stora
kondomkampanjer på och De goda resultatgator torg. gav
och användningen kondom ökade.av
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rollviktigaBarnmorskans

då detrollviktighaftalltidbarnmorskornaharI Sverige en
harBarnmorskanhälsa.reproduktiv iochsexuellgäller

förlossningar.ochgraviditetervidkvinnorsekler funnits nära
ochkonsekvensersexualitetenskunskaphaftharHon om

roll mycketbarnmorskansIdagpreventivmedel. är merom
utveck-harRollenförlossningar.vidbiståomfattande än att

huvudsakarbetarbetydelsefull De iblitilllats att resurs.en
graviditeter.oönskade Påochbåde STDpreventivt, mot

arbetedemödravårdsmottagningaroch görungdoms- ettpå
gynekologer. Iutförsendastländerandramångai avsom

föreskrivakanläkare preventiv-baradetSverige inteär som
delegationdetkan påbarnmorskanOcksåmedel. göra av

kravetsannolikt påframtid kommerläkare. Inom näraen
ocksåBarnmorskor har sättaförsvinna. rättdelegation attatt

spiral.in
ungdomsmottag-människor påmedKontakten unga

sexualundervisning.svenskrollviktigdem iningar enger

Ungdomsmottagningar

preventivmedelsrådgivningen inomutsträckning skötsI stor
hund-ocksådet finnsmödrahälsovården,för ettmenramen

kanungdomar.försärskilt Ditfriståenderatal mottagningar
under-ellerp-pillerfrågor,ställaochkommaungdomar

byggdesUngdomsmottagningarnade harsöka utSTD.om
Påfriblev Sverige.abortensamband med ii att

bestå-vanligenarbetarungdomsmottagningarna ett team
psyko-ellerkuratorgynekolog ochbarnmorska,ende enav

möjlighetgodpersonal attlog. sammansättningen gegerav
område.bretthjälpochstödmänniskor inom ettunga

sexualitet,ungdomarsbarahandlarVerksamheten inte om
stöd krissituatio-ocksåkandepreventivmedel ietc., unga

livet separationer.i t exner
ungdo-hosrykteharUngdomsmottagningarna gott
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ovanligtDet också pojkvännen följer med tiHinte attar
ungdomsmottagningen för diskutera preventivmedel. Vissaatt
ungdomsmottagningar har också särskilda tider baraöppna
för kommer för förellermän ställaprovtagningunga attsom
frågor.

och önskar de skulle finnasmånga fler hållpå iattmar
landet. besöks fortfarandeMottagningarna huvudsakligen

flickor, också pojkar har börjat hitta dit.vägenav men
arbetar ungdomsmottagningarnaDe harpå tyst-som

nadsplikt. bidrar säkert till ungdomar dit.Det vågaratt
människor talar kanske första handUnga med föräldrari sina

preventivmedel för dem olika skäl inteetc.,om men som av
eller vill det, tystnadsplikten hosvågar personalen påär

ungdomsmottagningarna trygghet.en

Preventivmetoder

Preventivmedelsanvändningen hög.Sverige Deni är senaste
intervjuundersökningen preventivmedelsanvändningom
gjordes 9811

.Iden alla kvinnor mellan60 % och20rapporteras att av
Överanvände preventivmedel.44 år hälften kvinnornaav
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p-pillermetodhögeffektivanvändavalthade somatt en
spiral.eller

tillgängliga.preventivmetoder DetallafinnsSverigeI
mellanväljakaninnebär att :man

medelkemisktkondom,barriärmetoderE] pessar,
olikap-pillerEl sorterav

hormonspiralkopparspiraler,formerolikaCI avgersomav
hormongestagent

subkutantfrånfrisättsimplantatkapslar gestagenCl som
silikonkapslarimplanterade

depoteffektmedinjektionsformD igestagen
antikonceptionpostcoitalCl

steriliseringU

s.k.antikonceptionpostcoitalförMetoder emergency
utsträck-hittillsharpillafter ringaieller använtsmorning

tillriktatsinformationhardeUnder årenning. senaste mer
troli-kommeroch detbarnmorskorochläkareallmänhet,

Postcoitalanvändsmetoddennaleda till att mer.attgen
oskyddatenstakavidaktuelltfrämstantikonception ettär

medmisslyckatshar preventivme-samlag eller sittnär man
kvinnaneffektiv måstemetoden skadel. taFör att vara
betydersamlaget.efter Dettabletterna att72 timmarinom

rådgivning.och Dettillgänglighetkravställermetoden på
postcoitalinkluderatnyligenharläkemedelsverketsvenska

preventivmedlen.rekommenderadebland deantikonception
mycketsteriliseringtillmöjligheternatill 97 5lFram var

steriliseringsteriliseringslagEnligtbegränsade. 1941 års var
kvinnorförbjuden.preventivmetod Förmän varsomav

utfö-ficksteriliseringeftersommöjligheterna något större,
allvarligmedföraskullegraviditetförebyggaför att somras

steriliseringslag,hälsa.ochliv 1975 årsför kvinnansfara som
dramatiskinnebarkraft den 1976,trädde 1 januarii en

förändring.
aktuelladencentralsjälv bestämma iärRätten att nu

ålderoch års25kvinnorAllasteriliseringslagen. män över
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har älva bestämma de vill steriliseras. kanrätt Ingenatt om
vilja steriliseringsingrepp.sin genomgåtvingasmot att ett

ålder sterilisering förbjuden.Före 18 års denär För ärsom
mellan möjligheterna18-25 år sterilisering fortfa-är att
rande mycket begränsade och det krävs socialstyrelsenatt

tillstånd. bara genetisk indikationDet påsitt omärger
beaktansvärd risk föreligger för allvarlig psykisk ellerarv av
kroppslig sjukdom eller samband med könsbyte,i som
sterilisering beviljas människor.så kvinnorFörunga unga
finns också medicinsk indikation, innebär steri-atten som
lisering kan tillåtas graviditet skulle medföra allvarligom
risk för kvinnans liv och hälsa. har steriliseringSverigeI
blivit accepterad metod, framförallt de äldre ålders-inomen

steriliseras cirka människor,Varje år 5007grupperna. varav
cirka kvinnor.34 är
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barnlöshetOfrivillig

barnflest Europa,sedanföder årnågra ikvinnorSvenska
naturligt-barnafödandet harökandeundantaget.Irland Det

effek-medsociallagstiftningorsaker, positivafleravis men
mödrar,ensamståendeförliksombarnfamiljför samtter er,

ochbarnförfrånökat män taattintresse ansvarett av
spelarhushållsarbete in.

barnlöshetOfrivilliglyckasönskar barnAlla inte.som
ellerdetfårUngefärproblem. 10:e intevanligt vartär parett
kanbarnlöshetförläkaresökerAllade önskar.de barn som

ungefärbaragraviditet.tillhjälpta Detbli ärhellerinte
lederbehandling,ochutredningefterfallenhälften som,av
hjälpsökerviktigtdärförgraviditet.till Det är att par somen

utred-hurinformationgod allmänfårbarn, omatt en
och begränsningarmöjlighetervilkatill ochgårningen som

ochutrednings-tänkbaraförväntningar påfinns. Parets
viktigtrealistiska. Detterapiresultat är attmåste göras

ocksåmedicinskt,barabarnlöshetbetona är utaninte ettatt
kanBarnlöshetenproblem.socialtochpsykologisktett

därföroch detmedicinsktavhjälpasalltid äralltså inte
adoptionbådeutredningenundertidigtviktigt prata omatt

bam.levaalternativetoch utanattom
detsamma mångaerfarenheternasvenska ivisarDe som

behandlingochutredningNämligenländer.andra att av
förarbetemedparallelltdrivas prevention.barnlöshet måste

Lagstiftning

andraflestadeunderhar år, iänI Sverige mersenareman
barnlös-behandlingenregleratlagolikaländer, på sätt i av
1985,reglerarlagarfinns inseminationhet. Det somnu

forsknings-åtgärderochkroppen 989utanför lbefruktning i
människafrånbefruktademedbehandlingssyfteeller ägg

1991.
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Syftet med inseminationslagen barn, till-är att som
kommit detta skallpå juridiskasätt, statussamma som
barn tillkomna vanlig befruktning. ska ocksåDegenom ges
möjlighet under goda förhållandensåväxaatt upp som
möjligt. korthet innebär lagenI inse-givarinseminationatt

med donerad bara kanspermamination användas för gifta
eller heterosexuella samboförhållanden. Mannen ipar paret

dessutommåste samtycke skriftligt. uteslutasitt För attge
risken för sexuellt överförda sjukdomar inklusive aids får
bara fryst först användas. Läkaren väljertestatssperma som
donator. kontroversiellaDen delen lagenmest är attav
barnet, däremot modern eller hennes makeintemen
sammanboende har vid lämplig ålder redarätt påattman,

identitet. Efter inseminationslagens tillkomstgivarens har
verksamheten påtagligt minskat omfattning, sannolikti
beroende både barnlösapå många kanatt inte accepterapar
lagens villkor och möjligheterna rekrytera donatoreratt att

försvårats.avsevärt
befruktningLagen utanför kroppen tillåter ocksåom

bara behandling gifta eller heterosexuella sammanbo-av par
ende använderNär denna behandlingsform bådeärpar. man
donation och förbjudna liksomäggav sperma surrogat-
moderskap. lagar harDe dettaSverige områdepå ärsom
omdiskuterade och delvis ifrågasatta.

lagen åtgärder forsknings-I eller behandlingssyfteiom
med befruktade från människa finns bestämmelseägg en

stadgar, befruktat får förvarasägg inteatt ett änsom ettmer
det finnsår, synnerliga skäl har godkäntsinteom som av

socialstyrelsen efter ansökan. behandlas medDe par som
provrörsbefruktning har den begräns-svårt att acceptera

eftersom det innebär överblivna frystaningen, befruk-att
tade kan användas för andraägg barn.inte Iatt paret ettge
stället måste eller fleragenomgåparet en nya
behandlingsomgångar. medicinska professionenDen anser
också det ologiskt ha förbud spermadonationäratt att mot
vid IVF-behandling befruktning utanför kroppenäggav

det tillåtet vidnär är givarinsemination.
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efter-Omdiskuterat,ocksåäggdonationFörbud ärmot
rubbadvidbehandlingtillmöjlighetenutesluterdetsom

enighetdockråderäggstocksfunktion. Det atti settstort om
för kvinnorbehandlingsformäggdonation, passe-somsom

hellerliksomtillåtas,bör inteinterat menopausen,
surrogatmoderskap.

Orsaker

Huvudorsakenbarnlöshetofrivillig många.tillOrsakerna är
hoshos kvinnanhoslika oftafinner sommannen somman

finnerbarnlösade%10-15båda Hosgemensamt. parenav
därförsannolikt vårabarnlösheten,tillorsak attingenman

otillräckliga.områdedettakunskaper ännu ärinom
vanli-detberorhosfinnshuvudorsakenNär mannen

oligozoospermisädescellerellerantallågtpå ingaettgen
sädescellernahosrörlighetdåligazoospermi,respektive

missbildadeökad frekvensochellerastenozoospermi, aven
resultatetkanteratozoospermi. Detsädesceller av envara

onormaltestikeln,hosfunktionbristandemedfödd t.ex. en
Klinefeltersexempelettkromosomuppsättning är syn-

påverkatsjukdomarolikaockså berokan pådrom. Det som
nedvandringofullständigpåssjuka parotit,testikeln, t.ex.

missbildningarellertestistestiklarna retentioi pungenav
oftareberorförsämrat ängenitalorganen. Ett spermaprovav

urogenitalorganen.haft infektioner ipå atttror mannenman
kan,sädesblåsornaochInfektioner attutani geprostata

sädesvätskanspåverkapåtagliganågra symptom, samman-
nedsättadärmedochrörlighetsädescellernassättning,

infektionenovanligtfruktsamheten. Det är att ger enmer
orsakadethänder kandå detsädesledarna.skada Menpå

innehåller någraejakulatetsädesledarna så intei attstopp
påverkaocksåkanskadorellersjukdomarOlikasädesceller.

skadorellerdiabetes isädesuttömningen,själva t.ex.
ryggmärgen.

skadabarnlöshettill påorsakvanligkvinnanHos är en
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äggledarna orsakad tidigare äggledarinflammation.av en
Skadan kan innebära äggledarna sluts till, det bildasatt att

äggledarna och äggstockarnasammanväxningar ellerrunt en
bristande funktion hos äggledarna. Alla dessa orsaker kan
förhindra eller försvåra uppfångandet eller dessäggetav

äggledaren. dominerandeDen orsaken tilltransport genom
skador äggledarnapå sexuellt överförda infektioner,är
främst klamydia. vanlig orsakEn rubbningärannan en av
det komplicerade hormonella reglerarsystem som
äggstockens funktion och därigenom ägglossningen. Felet
kan ligga olikapå överordnadenivåer hjärnani icentra
hypothalamus, hjärnbihanget hypofysen elleri i
äggstockarna ovarierna. Ofta finns det bakomlig-ingen
gande sjuklig förändring det funktio-rör sigutan mer om
nella övergående rubbningar, till exempel samband medi
påtagliga viktförändringar, förändrade levnadsförhållanden
och Exempel sjukliga förändringarpå mikrotumörerstress. är

hypofysen hypofysadenom och cystbildningari i
äggstockarna polycystiska Andra sjukligaovarier. föränd-

kan barnlöshet, felbelägenringar, ektopiskärsom ge
livmoderslemhinna med cystbildning endometrios,
missbildningar genitalorganen och sjukliga förändringari i
livmodern myom m.m..

den vanligasteHos orsaken till barnlöshetärparet
lokala infektioner hos kvinnan kanalen till livmoderni upp

ochellercervicit hos hans genitalorgan prosta-imannen
tit. vanlig orsakEn sädescellernaär att transportenannan av

kanalen till livmodern nedsatt den s.k.ärgenom upp
cervixfaktorn. Orsaken kan bristande rörlighet hosvara en
sädescellerna också sekretet kanalen tilliattmen upp
livmodern cervixsekretet har förändrats detsåinte som
normalt samband med ägglossningen. leder tillgör i Det att
sädescellerna får den rörlighet krävs förinte trängaattsom

cervixsekretet. Sekretets förvandlingigenom vid
ägglossningen äggstockens hormoner, främststyrs östro-av

försämradEn genomsläpplighet hos sekretet förgen.
sädescellerna kan bero rubbad hormonellpåantingen en
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adekvatkörtelcellernaellerproduktion på inteatt reagerar
orsak kanstimulering.hormonell En attpå varaannan

sädescellerna.antikropparbildarsekretetkvinnan moti

barnlöshetBehandling av

harbarnlöshetenfertilitetsutredning visarNär att enen
ocksåvanligenbehandla,särskild orsak går göratt mansom

orsakerna.likaBehandlingsalternativen mångadet. är som
korrigerasoftakanäggstocksfunktionrubbadEn genom

äggledarenskadaVidhormonell påolika former terapi. enav
äggstockarnaochäggledarnaeller sammanväxningar runt

krävaskirurgisktkansädesledarnaeller ingreppi ettstopp
fertilisering,medaktuellt vitrodet blikan ineller också

metodutanför kroppen. använtsbefruktning Det är somen
infektionerlokaladetunder de Omalltmer åren. ärsenaste

medbehandlas debarnlöshetentillorsaken såärsom
bådatillbehandlingSådanantibiotika. ävenparter omges

denIblandhos denbara ärinfektion påvisas parten.ena
medåtgärdennaturliga inseminationgöraatt mannens

ofruktsamdet har konstatetrats ärOm att mannensperma.
behandlingsform.tänkbarkanså givarinsemination envara



Sexualupplysning
i dagens Sverige

familj läggs grundenI för barnens kunskaper sexuali-en om
och samlevnad. Svenska barn får första sexualupplys-tet sin

hemma. föräldrar demDeras vanligenning ärliga påger svar
frågor varifrån de kommer. flesta barn fortsätterDeom att
tala med och fråga föräldrar till puberteten, då desina upp
under några år vill tala med föräldrarinte dessagärna om
frågor.

Sexualundervisningen i skolan

råder detI Sverige enighet sexualundervisningen börattom
innehålla information fysiologiän ochanatomi,mer om
födelsekontroll. Sexualiteten del livet möjlighetär en av en-
till lust och glädje den kan också källa tillmen vara en sorg,-

och förtvivlan. Sexualundervisningen frånutgåroro att
ungdomar förr eller har sexualliv vadett oavsettsenare
vuxenvärlden det. viktiga dåDet ungdomarsäger är attom

hur de kan skydda oönskade konsekvenser ochvet sig mot
hur detpå människorUngapositiva.tar måsteman vara
kunskap preventivmedel och hur lätt får dem.iom tagman
Frivilligt och planerat föräldraskap viktigt.är

lärarhandledningenI för svenska skolor från slutet av
70-talet formulerades etiskanågra utgångspunkter som
lärarna uppmanades bygga undervisning kring.sin Detatt
innehåller t ex :

harCI Ingen förnågon tillfreds-rätt utnyttjaatt attannan
ställa behov.sina egna

Fysisk ochCl psykisk alltid våldär pågöra männis-attpress
kors personliga frihet.

Sexualitet byggerD personligpå relation mellannärasom en
människor efter.är värt strävaatt
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ochviktigttrohetsexuellmänniskor ärUngaD attanser
dennaunderstödjabörskolan syn.

sexualundervisningen.centraltÖppenheti bild0rd och iärD
ochsexuallivpräglarkönsrollerna vårttraditionellaD De

skolan.diskuterasmåste i
frivil-olikaharungdomarattityderFördömandeD attmot

förekomma.fårsexuella relationerliga inte
människormellankärlekuttryck förHomosexualitetD är av

mellankärlekvärdeoch harkön somsammasamma
olika kön.människor av

till hapressade DetkännafårUngdomar sig attD inte sex.
dettalaviktigt närärvariationerna storaär attatt om
hosföreställningdetOfta finnsdebutålder.gäller en
s.k.det.haralla andra Detungdomar gjortattom

majoritetsmissförståndet.
harhandikappellerålder, kön njutaAlla rätt attD oavsett

sexualitet.sinav
sådantför tolerans,Skolan ska stå inteD acceptera sommen

förödmjukade.kännamänniskorkan sigatt

sexualundervisningenpåKvaliteten

detsammagod viljaochGoda riktlinjer attär inte ungasom
sexualundervis-bragenomgåendefaktiskt fårmänniskor en

utveckla undervisningen.tiddetharSverigeI tagitning. att
svenskasexualundervisningfinnsdetviktigt iDet är att

ochtillåtetdetdärigenomsignalerarskolor. Skolan äratt
kärlek.ochsexualitet Mentalaaccepterat att om

kännsinnehållmedfyllasocksåundervisnigen måste ett som
kommasammanhangdettaskadeförangeläget Man iunga.
samlev-ochtillinställningihåg negativatt sex-en

allmänteckenkanibland pånadsundervisningen ett envara
periodeller tonåringskoltrötthet ipå är inneatt ensomman

då misstror vuxna.man
ochbraskolorharIdag många sam-sex-en

harocksåfinnsdet mångalevnadsundervisning, sommen
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bristfällig eller oinspirerad undervisning. elever fårMånga
grundläggande kunskaper reproduktion och preventiv-om
medel efter naturligtvis viktigtår år. Det grundläg-är att ge
gande fakta, undervisningen innehållamåstemen mer.

Tanken med den svenska sexualundervisningen är att
den ska vid ålder, första klass, ochårs sedansju istarta
återkommande under skal 5 år. Nivåntimmartas upp ca per

efter elevernas ålder, och behov. Elevernaintresseanpassas
ska lära saker efter de lägre klassernaår år.inte sig Isamma
talar grundläggande biologiska fakta, vänskap,man om om

relationer till föräldrar, syskon kan detI tonårenetc.om vara
efter elevernassvårt utveckling, eftersomnivånatt anpassa

de individuella skillnaderna mellan ungdomarna klassi ären
somliga det högstså För talaärstora. intressant att om

sexualitet, kärlek och p-piller, för andra det helt oviktigt.är
fortfarandeDe intresserade lek.är mer av

Ibland handlar sexualundervisningen alltför mycket
sexualitet och sexualitetens sidor.negativaom vuxnas om

får höra mycket de kanDe bli oönskat gravidaattunga om
och de kan olika sjukdomar. Sexualiteten tonårenatt i är
fylld frågor och upptäckarlust. människorUngaav ser

alltid sexualitet med ochpå denästan sin positiva ögon är
särskilt mottagliga för och hot.inte varningar

har föreslagits skaDet särskilja renodladatt man
sexualundervisning och information sjukdomar.om
Sexualundervisningen skulle koncentreras känslorpåmer
och lust. Framför allt skulle ungdomarna chans attman ge en

frågor och talapå tankar. Detsinaattsvar om egna
grundläggande blir då förmedla ska räddatt att man vara om

fertilitet,tex. lust, hälsa, kärlek, självkänsla etc]sin inte att
ska rädd förman vara .

Kulturer möts

Till har det under deSverige årtiondena kommitsenaste
invandrare med andra kulturellamånga och medmönster en
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framtiden kommersvenska. möj-densexualsyn Iänannan
öka.kulturgränsernasexuellatill attligheterna övermöten

skaparkulturerolikafrånmänniskormellanSexuella möten
missför-tillupphovocksåkannärhetochförståelse gemen

svenskbradrivavarandra. Förfördomarochstånd att enom
kommerväsentligt. intedetta Sverigesexualupplysning är

den kritise-förskolansexualundervisningmedsluta i attatt
frånförståelseochkunskapsamarbete,behövsdet -menras,

Skolaninvandrarföräldrar. måsteochsvenska lärarebåde
vadföräldrarna iinformera tar uppmant. omex.

kon-endastlängresexualundervisningen. gårDet inte att
erfarenheter.ochsvenskapåsig normercentrera

ungdoms-tillkritiskaiblandInvandrarföräldrar är
barnderastystnadsplikt. inteDe attmottagningarnas anser

abortpreventivmedel ellerkunna göra attska utan
också fråninformeras.och Vitillfrågasföräldrarna vet
vanligtmindredetgjorda attstudier äri ämnet att

det förstavidkondommedskyddarinvandrarungdomar sig
likap-pilleranvändertonårsflickornaochsamlaget inteatt

föddaflickorofta Sverige.isom .ochkondomutsträckning pålitarDe inte i p-samma
hargraviditet.och Dennaskyddpiller STDmot gruppsom

graviditeter.flerockså
försökaocksåbehövermänniskor vägar attVuxna

likheternaErfarenhetenkulturgränser. säger attmötas över
handlardå detskillnaderna,människormellan änstörreär

ocksågrundbrasamlevnad. isexualitet och Detta är enom
ochfrämlingsfientlighetkampen rasism.mot

Pedagogiken

bestårsexualundervisningengodaför denPedagogiken av
hundratals elever,förföreläsningkandelar.olika Det vara

kombinerasOftasmågruppsdiskussion.ellergrupparbete,
erfarenväl kanfungerardetmetoder.dessa Då en

mångaföreläsning, påvidsexualupplysare, stor avsvargeen
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de frågor hon eller han finns hos de lyssnarna.vetsom unga
återkommandeDet frågorär mycket lika från årskullärsom

till årskull. bra metodEn sedan följa föreläsningenär att upp
vid samtal mindre tillsammansi med intresseradegrupper
lärare. medEn storföreläsning devinst blygaär äratt som
och har frågor, ställa demmåste inför kamrater.inte Desina
kan ändå och sedan kanske diskuterasmågrupperisvar
vidare behöva mycketså själva. harutan sägaatt Desigom
då föreläsaren hänvisa till.att

ganskaDet vanligtär föreläsareatt tarman en som
normalt arbetar skolan.på kaninte barnmorskaDet vara en
eller sexualupplysare, det kan ocksåen annan men vara en
lärare skolan eller skolsköterskan.på byggerMånga sina
lektioner frågor elevernapå lämnat förväg.in ianonymtsom

skolorI många har kärlek och sexualitet temaman som
under Ämnetlängre period. då under lektionertas ien upp

biologi, historia, musik, litteratur, slöj den ocht.ex. i i
hemkunskapen. Projektarbeten genomförs under längreen
period, ansluts till eller följs med utställning.som upp en

väsentligtDet det finns socialtär engageradeatt personer,
kan tala och samlevnad, både och utanförisom om sex

skolan. kanDet bra lärare eller idrottsledare ellervara en
scoutledare. kan ocksåDet fått särskildjämnårigvara en som
utbildning och vill tala och samliv med sinasom om sex
kamrater. viktigaDet den har undervisningenär att ärsom
intresserad och uppskattad deöppen samt männis-av unga
kor hanhon talar med.

dessutomDet viktigt sexualupplysarenär haratt ett
språk hanhon själv känner hemma med. Densigsom som
försöker tala ungdomar det känns naturligtatt utan attsom
kommer obönhörligen avslöjas tillgjord.att som

ocksåDet väsentligt det finns braär och välskrivetatt
material eleverna kan läsa själva. ungdomar villMångasom
hellre läsa handpå ställa frågor skolan eller hemma.än iegen

kan eller villMan tala allt med deinte näraom vuxna man
har omkring Ofta föräldrar detsig. talasäger svårtäratt att
med tonårsbarnen sexualitet och kanDeprevention.om
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till,blirbarnhurdemed barnentala ärnär t.ex. omyngre
ochförfrågornablirbarnen privatatonårenär inärmen

berorföräldrar.med Detdela alltvilltonårsbarnen sinainte
ochblihållerungdomarna pånaturligtvis på att vuxnaatt

föräldrarna.frånfrigör sig
Edgardh 1990forskningsrönemellertidfinnsDet nya

de hardåmödrarväljungdomar sinagärnavisar att ersom
bådegällermedvill tala Detdesexfrågor, vuxen om.ensom

meddetalarhandförstaflickor. sinaochpojkar I unga
kommerandra platsbåda könen, påvänner mamma.menav

finns,med Pappahar talatflickoralla sinNästan mamma.
listanhögtganskaockså påsedan,från förskillnadtill årtio

medtalade kankännerdemänniskor, attöver omungasom
ungdomsmottagningarochockså lärarefinnssexualitet. Där

sexualupplysare.med som

Massmedia

sexual-förkanalerolikasamhället finnssvenska mångadetI
viktigMassmediaskolan.allt skerupplysning, äriinte en

bildblandaddetvilkeninformationskanal, i avenges
könsrollerna.förstärkerbudskapmedoftasexualiteten, som

tillsexualskildringar,destruktivaallt frånfinnsDär mer
dettaAlltinformation.syftandeallvarligtochbildererotiska

kärlekochsexualitetdenaturligtvispåverkar synungas
villtill deoftalederoch detochbåde attnegativtpositivt -- andramedellerskolanmed lärareintryckdiskutera isina

vuxna.
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Innehållet i budskapen

Vad effektiva budskapär

undersökningI ungdomar17-åringar mångasägerstoren av
de nöjda med skolans sexualundervisning.inte är Deatt

hade velat ha känslor, kärlek, kel och smek,mer om mer
möjlighet tala själva och ställa frågor utifrån sinatt egen
erfarenhet. Sexualundervisningen fungerar inte om
budskapen känns angelägna eller berör dem de riktarinte sig
till. Målgruppen de lämnas klara själv. Ettsigattunga- -
exempel det de budskap tryckte hårtpå är påvi extrasom
då uppmärksammadesHIV 80-talet.Sverigei i mitten av

fick ungdomar höra:Då
DenlsomHåll dig till du kärären.-

med ha tills duVänta äratt sex mogen.-
budskap kan uppfattasDet meningslösaär som som

eftersom det vad människor Deär just pågör. väntarunga
den första då de har möjlighet ha samlag.gången deNäratt
känner den och de har lust, bestämmer denärmar sigatt sig
för de tillräckligt Svenska ungdomaräratt mogna. anser
sedan länge ska kär den har samlag med.iatt man vara man
Kärlek, förälskelse och sexualitet hör Unganära samman.
människor och håller tillär Dvssigtrogna partner.en en

de har flera relationer efter varandra,ipartner taget, trogna
s.k. seriell Med det de harmonogami. serieattavses unga en

förhållanden, kortare eller längre, deinnanmonogamaav
etablerar fast tillsammans med undersökningnågon.sig En

visade medeltal1990 för tiden frånpå 7-8ett partners,
sexuell debut till dess gifter och flyttar vidsigman samman

ålder. finns också studier25-30 års Det visar attsom
ungdomar har haft medeltal kan jämföras3,2 Deti partners.
med kvinnor medeltal hade haft 1,4 år 1967iatt partners
och 2,6 år 1977.

Budskapen och hålla till vinkvänta sigattom en ger en
hur den moral vill ungdomarna ska följviut attom ser som a.
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Johansson,RFSUJoakimFoto:
människordärställenfinns påUngdomsinfonnatörerna unga

detstäHen. Menpopulära ärdiskotekoch ärBarer
eller påsträndermänniskor påmedkontaktockså lätt att

budskap.med positivtviktigaDet är ettatt synasgatan.

ellerskyddvarken STD-srnittamoralgod sig motMen iger
kunskapochtilltillgångdet krävsgraviditet.oönskad För

attmycket svårareochpreventivmedel något ärsomom
godsjälvkänsla. hargod Dennämligenförmedla, ensom

betydersamlag.tilloch Detbådekansjälvkänsla nejsäga
värdsexualitetvärdefull ochälv sinsig somatt somserman

särskiltmänniskor,oftabehöverdettaIvärna.att unga
stärkas.flickor,

oftabarndomskolanSexualundervisningen sinii var
fördigAktabarn:tillsadeföräldrarnaochbristfällig sina

med barn.henneellersak.vill bara Görpojkar. inteDe en
budskap. IskönjaidagIbland kan vi än samma

bejakalitealldeles föroftafinnssexualundervisningen attav
hurkunskapmedkunnaglädje,ochlust sägaatt omav

lustfyllteffekteroönskadeskyddar ettsig mot avman
kunnanaturligtvisviktigt inteLika nej,samlag. säga attär att

ochifrånskautnyttjad. vågabli sägaDeattacceptera unga
sexuellbehöveraldrigdeska in ide sig enveta att ge

medvill Det ärde självahandling, inte om.varasom
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vanligare för flickor försituationer pojkar,är änsom men
också pojkar för ochutsätts övergrepp press.

flesta människorDe har uppenbarligen skaffat sigunga
den kunskap de behöver. De försätter sina gränser näregna
de länge och deväntat kan avläsanär Visignog anser mogna.

del beteendet siffror. HIV särskilti smittan är inteen av stor
börjanSverige. 80-talet ökadeI klamydia,påi den ärmen

tillbakagång.på Tonårsgraviditeter ovanliga. Underärnu
har alltflerår sexuella anmälts. Förkla-övergreppsenare

till flera anmäls, kan färreringen att att utsattavara accep-
försök skrämma dem till tystnad. kanDettaterar att a

förklaras öppenheten sexuella frågor och accepterandetiav
ungdomars sexualliv.av

Könsperspektiv i sexualupplysningen

harSverige underI decennier arbetatmånga för jämställd-vi
het mellan könen. Mycket återstår det rådergöra,att men
enighet och kvinnors lika värde och rättighetermäns påom
arbetsmarknaden och hemmet. Under har olikai många år

för kvinnor ska kunnainitiativ arbeta utanförtagits att
hemmet samtidigt ha hela arbetsbördan hemma.utan att

har möjlighetMän hemma med barn bådesmåatt vara
längre och kortare tid. Allt fler använder denmän sig av
möjligheten. Svenska lagar rättigheter för föräldrarom
berör bara mödrar. Samhällets könsrollerinte påverkar
sexualiteten vår skolundervisningeni privata situation, i-
etc.

Arbetet för genomföra sexualupplysningi Sverigeatt
har hög grad bedrivits kvinnor.i områdenDet är ettav av
där kvinnorna hur ska vara. Kvinnoranger normen man
talar med ungdomar. detDet den kvinnligaär ärmamma,
läraren, det barnmorskan, det bästaär är väninnan, moster
osv.

och kvinnor harMän olika förhållningssätt till sin
sexualitet och använder den olikapå något sexuellaDesätt.
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budskapmedkampanj positivtLove Power är ett omen
symbolspråkblommoranvändskampanjensexualitet. I som

kampanjenUtvärderingarlyckat.det visadeoch sig avvara
mycket bra.[Pamgicksäkrarebudskapetvisade att sexom

gripbaraochtalalättarekönsrollerna göragår att omom
ochkvinnorbådebedrivsundervisningen män.av
skillnaderbehöverSexualundervisningen mänsivisa

eller fram-fördömaspråk,sexuellaoch kvinnors attutan
kvinnorlättarevanligenharandra..Mändet ellerhålla änena

har lättarekänslor.frånsexualitetkoppla loss De attsinatt
försexualitetanvänder oftabejaka sexuell lust. Män sinren

sexuelladetinnerlighet.ochfram till närhet I mötetnåatt
ochkänslorkan män visa prata.

föräls-kännakravstarkarehar på sigKvinnor attett
bekräftelsesexualitet påocksåanvänderkade. Kvinnor som

harsexuellainnerlighet.närhet och Det visarmötet att .man
oftareocksåförälskad.ochdet bra änVi mänär attvet

medan kvinnorhandlingar,olikakänslorkvinnor isinavisar
ord.vill höraord ochanvänder
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Flickor:
Flickorna har alltid talat med kvinnanästan en vuxen om
känslor, sexualitet och vad händer med deras kropp. Isom
skolan blir det ofta flickornas förälskelse och kroppsliga
funktioner dominerar talar samlevnad. Detnärsom man
händer ofta efter flickorna, eftersomsätteratt man normen
de vanligen har lättare tala känslor. Mångaatt om som
arbetar med ungdomar, också uppgiftersinaser som en av

stärka flickorna kunna detFärreiatt säga nej.att ser som
viktigt stärka dem kunna de har lust.i sägaatt att om
Resultatet kan bli flickornas romantiska värld bejakas,att

deras sexuella lustkänslor och drömmar.intemen
alla sexualundervisning finnsTrots år det idagännuav

svenska användbartpå kvinnors könsorgan,inte påett namn
kliniskt eller skällsord eller starkt kopplat tillinte är ettsom

sexualakten. flickor harSmå tala med farmorsvårt att om
könsorgan eftersom det finns neutralt ochsitt inte ett

allmänt ord, det finns andrapå så mångaaccepterat som
språk. också hurDet någotsäger Sverige påvi iom ser
kvinnors lust. Fortfarande det ganska vanligt flickorär att

har blir föraktademånga jämnåriga,sinapartnerssom av
medan pojkar framställs tuffa Don Juaner.som

Pojkar:
saknas alltför ofta förDet pojkars specifika frågorutrymme

och problem sexualundervisningen. frågorDerasi om
kropp, storlek, form, hur och vad flickorgörom man
egentligen vill, förblir ofta obesvarade. pojkar häm-Många

brist bättre information,på kunskap kvinnorsitar, sin om
sexualitet olika slag pornografi.i av

Sexualundervisningen känslor, förälskelse ochtar upp
romantik, mycket lite den sexuella lusten.men om rena
Pojkar får alltför ofta budskap sexualitet.negativa Desinom

till flickorna med barn, de börinte göraatt attuppmanas se
bli bättre tala, de börpå deömsinta,att äratt attvara mer
för burdusa, för intresserade komma fram till samlag,attav
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sexualitetförpojkars intensivt,tonårenI intresseär menetc.
romantiska.och Deförälskadeblirdehindrardet ärinte att

flerbehövsflickor.uttrycka Detandradockhar sig änsätt att
förebilderpojkarnaförsexualundervisningen attmän i ge

harmedtala någonställa frågor,möjlighetoch attatt som
pojke.det kännshurerfarenhet att ungvaraavegen
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Hur har öppenhet i
sexualfrågor påverkat det
svenska samhället

Livet i Sverige, några exempel

säkerligenDet sexualundervisningen harär spelatinte som
den avgörande rollen för de samhället har då detnormer som
gäller samliv och sexualitet. sexualkunskaper harMen gjort

fundera och samtalapå samlevnadsfrågorattoss vana om
och det har möjliggjort förnuftig utveckling. Utan någraen
anspråk heltäckande ska exempelnågra påatt vivara ge
sådana Sverige:inormer

människorUnga gifterD flyttar ihopMångasig sent. utan
gifta dem gifterMånga har redansig.att sig ettav som

eller flera barn.
får första barnetD Kvinnor vid ålder. blir27 års Mannencza

far vid riksgenomsnitt32 år.cra
alla harSå sexuell erfarenhet då de giftergott sig.som

Människor har kärleksmoral,D innebär de flestaatten som
frånutgår ska förälskad den haratt iman vara man en

sexuell relation med.
Sexuell trohet tillmätsD värde, otrohetett stort men
förekommer och vanligare bland blandär män än
kvinnor. uppleverMånga enstaka otrohetpar en som
djupt sårande, det behöver leda till skilsmässa.intemen

mycketDet så hållerär annat paretsom samman.
Skilsmässa vanligt,D omkring fjärde äktenskapär vart
spricker. oftast kvinnanDet tillär initiativtarsom en
separation.

träffarD Om andra vill leva med,partnerman en som man
det vanligen anknytning till arbete.gör i sittman

Ensamstående föräldrarD har samhällets stöd olikapå sätt,
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accepteradlikaekonomiskt. ärEn sommort ensamex
gift mor.en

talarmycket Manbetraktas något privat.Sexualitet som
talakanandra.medsexualitet Man omsininte egenom

sällanpenningbekymmer,ochgrälsjukdomar, ommen
särskiltsexualitet, män.inte

omkring gångsamlag iharrelationfastD I enmanen
olikadensammasiffra iveckan. varitDet är somen

årtionden.underundersökningar många
demnakna.föräldrar Deharalla barn sinaNästanD sett ser

fysisk beröring.känslorockså sinavisa genom
betyderkärleksaffärerbeslutsfattares iellerpolitikersEnD
däremotkankarriären. Detslutet påallmänhet inte

ekonomiskatillskansatdemisstanken sigblotta attom
till.ledafördelar

arbetslivettrakasserierSexuella inte accepterat,äri men
oftastdrabbade,denförkan svårtförekommer. Det vara

åtgärder. Menoch kräva ettkvinna, protesteraatten
attitydförändringar pågår inomförupplysningsarbete

område.detta
diskuterarkriminaliserad,Prostitution är inte manmen

kriminaliseringinförasamhällethållpå många i att av
sexuellaförbetalar tjänster.männen, som

starkahardentillåtenochPornografi finns inteär om
barn.ellervåldsinslag visar

alltförochåtalallmäntunderfaller ärkvinnorVåld mot
äktenskapet,förbjudet,Våldtäktvanligt. inomävenär

skerkvinnorSexuellaförekommer. övergrepp motmen
hemmen.oftast i

ochförbjudetnaturligtvisbarnSexuella på ärövergrepp
beroendeeventuellt påökat,haranmälningarantalet att

ökat.frågordessaöppenhetenochkunskapen om
sexuellaellerfilmerofta visarTVD visar somscener

ochföregås inteärhandlingar. varningarDessa inte av
kvällen.förlagdaalltid påsent

homosexu-formellt diskriminerarreglerfinnsD Det som
lagTroligen kommer registrerat partner-ella. snart omen
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skap för homosexuella införas, dock medinteatt rätt att
adoptera barn. Danmark och harI redanNorge registre-

partnerskap genomförts.rat
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livUngdomarnas

sexuellaöppenhetpåståendenavanligastede iEtt omav
ochpromiskuitet mångatilldet lederfrågor är att

erfarenheterna.svenskadeSådantonårsgraviditeter. är inte
ålder.vidflickordebuterade svenska 19-20 års920-taletPå 1

Idag harsjunkit tillhade det år.60-talet 17-18 änPå mer
skillnaderdockdedåhälften debuterat 7 år Detl ärär stora

. klasstillhörighet ochföräldrarnasbor,beroende på manvar
också roll.längd spelarutbildningens I genomsnittden egna

årtionde sedanmånader 20-sjunkit femdebutåldernhar per
sjunkithardebutålderpojkarsochFlickortalet. i samma

skasamhälletsspeglartakt. Utvecklingen mennormer,
flickorkönsmognad.förtill åldern Förrelationockså ställas i

1914könsmognadsåldern: 16,9 år,1865 genomsnittivar
denden 13 år.13,9 år, 1977den 195315,6 år, varvarvar

Åldern könsmognadsåldern.följer alltsåsamlagsdebutför
könsmognad ochmellanungefärskillnad 4-5 årpåDet är en

teckendebutåldernSänkningensamlagsdebut. är inte ettav
promiskuitet.ökadpå

harutbildning,med brasärskilt deSvenska ungdomar,
flestadedebuterar, 16 års-det detiden frånförlängt iatt

förhållande.fastetablerar Detdeåldern, tills dess sig i tarett
räddatid dedennaUnderidag vanligen år. inteär attnära tio

relationer.sexuellahar fleraoch kärlek.sexualitet Depröva
bakgrundkloktkan viDetta attvisa sig mot avavvara

haräktenskapundersökningar ingås störresentvet att som
hålla.förutsättningar att

ungdomarochbarnVad vet

hurfrågorlänge fått ärligabarn har påSvenska sina omsvar
mänskligmycketlett till detill. harbarn blir Det vetatt om

kun-till denförhållandereproduktion och har avspäntett
litenmedförlärarehög grad sjuåringarskapen. såI att enen
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suck lära barnen blommor ochNu måste någotjagsa: om
bin, för allt det andra kan de redan. Kunskapen livet litegör
enklare för barnen, barn det barnmångaäven sägerom som

alla tider ska aldrig det.sagt Jagi göra

Vad ungdomarvet man om

ordes den sexualvaneundersökningenSverigeI senaste stora
Efter den har antal mindre studier, främst1967. ett av unga

människors beteenden de under-Engjorts. senaste storaav
sökningarna, studie och densjuttonåringarär en av genom-
fördes Edgardh. Andra lämnatår 1990 bety-Karinav som
delsefulla bidrag till kunskap svenska ungdomarsvår sättom

sexualitet Gunilla arlbro, Göteborgpå Järatt se ex.
Elisabeth Karolinska sjukhuset ochPersson,universitet,

Gisela Helmius, Uppsala derasBo Lewin, Avuniversitet.
och andras arbete kan lära mycket resultatet 50vi oss om av

sexualundervisning skolan.år i
svenska sexualundervisningen villDen integrera sexu-

aliteten för både och oönskadSTDi preventionprogram av
graviditet. har handlat mycket vad skaDen göraom man
och varför. ofta saknas hur. hurmån Deti viss Dvsärom som
ska människor kunna tala med varandra vilkettvå unga om
skydd de ska använda. ska flicka förHur argumenteraen
kondom ansiktet Skolan har viktig uppgiftutan att tappa en
då det gäller stärka ungdomar föri sinatt att ta ansvar egen
hälsa. studier hur kampanjer ochVi STDviavet, motav om
aids har fungerat, svenska ungdomar mycketatt vet om

och hur ska skydda de alltidsmittvägar sig, inteattman men
det. också ungdomar från arbetarklassen ochVigör vet att

de har sociala villkor risker ochsämre större är sämretarsom
använda kunskaper smittskydd. gällerpå Detsinaatt om

särskilt flickorna.
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flickornadeVad ungaoroar

händervaddepubertetenkommerflickornaDå i vet som
varförförstårochvadkropp.med deras De ärvet mens

behöva undrasköntkanbrösten överDet inteväxer. attvara
detbrytningstiden,den härkroppsliga underdet närrent

mycketfinns så sig över.attannat oroa
duga.och räddaosäkra intetonåringarMånga är att

utseenderädda derasflickor. FlickorsärskiltgällerDet är att
och dehittaräddaska duga. ärDe inteär partnerinte att en

Båda könenheller.framtidendetföroroliga igörainteatt
rädda deocksåflickornagraviditet,för är attsig menoroar

Flickorvill ha barn.då delivet,gravidaska bli iinte senare
ochskasamlagetdet förstaför göra ontsig att enoroar

sexuellaförräddadelmindre sjuttonåringarna över-ärav
grepp .

sexuellapå sinaTonåringarnas syn
erfarenheter

fleraförälskadehar Dengånger.alla 17-åringarNästan varit
förede oftaupplevde årsförälskelsensvärmiskaförsta tio

detsällskap.haft fasteller har Sverigehar Iålder. ärMånga
hemungdomarnavanligt tonårenmycket sinai övre taratt

tillmed,fast relationde harflickvänner,pojk- eller ensom
Svenskaöveroch de fårföräldrahemmet att sova

och drogerkriminalitetföroroligamycketföräldrar är mer
Lättillgängligasexuella relationer.de för preventivme-än är

föräldrarmedförkunskaperungdomarsdel och inte äratt
graviditeter.eventuellaoroliga förspeciellt

bildhar överlagSverige positivTonåringar i aven
fram-Edgardh 90l7-års-undersökningensexualiteten I

. demsamlag,hafthar 10 %17-åringarna60går att avav
samlagupplevelsebeskriverendast gång. De sin aven

förälskade.och deville verkligenmycket Depositivt. var
upplevdeEndastoch flickor.både pojkar 3 %gällerDet att
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samlaget.pressade till det förstaövertalade ellerblevde
kopplad tillkärleksmoralstarkUngdomarna har en

sexuellde inlederdvs de vill kärasexualiteten, innan envara
inställningdetta finns detparallellt medförbindelse, enmen

Undersökningenegenvärde.sexualiteten har visar attettatt
förstamed denenda samlagblevofta baradet partnern.ett

hanyfikenhet ochstillakanske gjortDet sinsätt attattettvar
pojkars samlags-tycksförstadet gången. Det som om

flickors.oplaneraderfarenhet änär mer
hälftenoch 65 %alla pojkar 90 %Nästan än avmer

Likavid samlag.de får mångaflickorna att orgasmuppger
deflickornaochpojkarnadvs 65 % säger90 % attavav

åldern.med detide börjat Onanioch 12-15 årsattonanerar
skamkänslorstarkalängre något ärutanär inte engersom

tillfredsställelse.till sexuellväg

på varandraUngdomars syn

fördömatendenshartidigtdebuterarpojkarDe attensom
Pojkar harpojkar medflickor, mångainte partners.men

flickor.homosexualitet Detockså på ännegativ synmeren
homosexuell. Cirkauttalad fördockfinns ingen att varaoro

kärlekriktarflickornaochpojkarna 3 % sin6 % motavav
Skandinavienoch flickorPojkarkön. ipartners sammaav

medtalarochkönsgränserna öppetumgås övervännersom
och kärlek.sexualitetvarandra om

ungdomarhosPreventivmedelsanvändning

kondomdehurungdomar påfrågarNär somseromman
skydd.bradethelaskydd 95STD, är ettattmot svarar

oönskadskydd ocksådet braHälften är motattanser
harkondomkan konstatera pågraviditet. Vi att synen

började.kampanjernasedan de HIVförändrats motstora
studiekola medlängre på. EntalarIngen ätaatt papperom
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RFSUJohansson,JoakimFoto.
mycketvarmed säkrare sexmotivTillfälliga tatueringar

informatörernagångVarjeefterfrågade denna sommar.
samtal.tillchansfick degjorde etttatuering enen

förstavid detkondomhadeungdomarnahälftenvisar att av
Vid detsamlag.förstaoskyddathadesamlaget. 25 ett
användafrånbara avståtthade %samlaget 18 attsenaste

vidintervjuades,ungdomardeHelaskydd. 86 % somav
har gångnågon använtungdomsmottagningar,besök på

kondom.
användedeUndersökningen 17-åringarna visar attav

den första Förpreventivmedel gången.hadedekondom om
preventivmedlet,vanligastesärklassdetp-piller iärövrigt

samlagavbrutettilllitarkondom.följt Ytterst somav
fjärdedelomkringharfortfarandepreventivmetod. Men en

samlag.oskyddatmed något17-åringarna varit ornav
ungdomarvarkenochrationellSexualiteten är inte

medenlighetochtänktalltidhandlar ieller vivi somvuxna
allaupplysningochkunskapmycket vi iideal. Trots tarvåra
detoch dåsexualitet, måstemedsambandriskeråldrar i

vårdadekvatochaborterhjälp. Säkra ärtillmöjlighetfinnas
de kanungdomarSvenskadet.exempel på vet var

råd.förvändade skapreventivmedel och sig attvart
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ungdomar till ungdomsmottagningMånga ochgår de fåren
för det dit kamrater.tipset sinamesta att av

Tonårsgraviditeter

ovanligt tonårsflickor blir gravida.Det lämnarMångaär att
för de oroliga de gravida. fyra detPå gårär ärtest att att test

Eftersom flickorna de själva kanpositivtett vet attsvar.
bestämma de vill ha abort, lämnar de tidigt förtestet attom
kunna abort snabbt det behövs. 17-årsunder-göra om
sökningen visade alla4 gravida och% l7-åringar varitatt av

dem sexualdebuterat det.6 % Nästanvaritatt ingenav som
tonårsflickorna hade fött barn.av

Sexuella barn ochövergrepp ungdomarmot

den refererade undersökningen, Edgardh framgårI 90, att
pojkarna och flickorna har4 för12 % varit utsattaav av

sexuella undantar blottning siffrornaOmövergrepp. ärman
för pojkar och för flickor. begått3 % 7 % Den övergreppsom
flickor vanligen då det gäller pojkar kanärmot en man, men

det både och kvinnor. fjärdedel fallen finnsImänvara en av
familjen. oerhört viktigtDetgärningsmannen inom är att

det finns psykoterapeutisk hjälp för dem blivit utsattasom
för för möjligt förhindra psykisktövergrepp, att ett stortom
lidande framtiden.i

Unga människor riskertarsom

olika studier ungdomar, slutar skolanVi vet attav som
tidigt, debuterar sexuellt tidigt och förutsätter sig större
sexuella risker andra. den blir oftareDeän iunga gruppen
gravida andra. flerhar oskyddade samlag, de har flerDeän
samlag utlandsresor. har fler och de harpå De partners
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harträffas.de Deförstamed gångenoftare partnerensex
sexuellaflerförde haroch övergrepp.fler STD utsatts

viktig nå.detbetyder är attärDet att somgruppen
detsexualupplysning,medfrämstKanske äveninte om

frågabaradetSäkerligenbehövs.också inteär omen
brist-psykologiskochsocialhelsexualitet, utan snarare en

försjälvkänslaungdomarshöjagäller detHär attsituation.
självkänslaharutveckling.stödja Denpositiv svagatt somen

medförsexualitet umgåssällananvänder sin attinte
ungdomarbeundrar. Dessasådana mansompersoner,

exploatering.förmed risk Detandratillsigöveranpassar
sexuelltsociala faktorer,mellansambandklartfinns ett

harungdomarnade häroch negativbeteende att meren
självbild.

det finnsstudierocksåfinns visar ettDet attsom
tidigochsjälvbildmellansamband negativpositivt enen

överlag harflickor negativsexualdebut. Men vet att meren
tyckssjälvbildmedflickorpojkar.självbild För negativän en
hotetlämnadebli änhotet störredet äratt ensammasom om
lägreocksåskyddargraviditet.oönskad De isigom en

utsträckning.
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Sexualupplysningen årtali

1734 kyrklig vigsel.Lag kvinnans oskuld.Krav påom
dödsstraff för barnamordLag om

1778 Barnamordsplakatet okänd mor-lagen, dvs ogift-
fickmor vara anonym

1845 likaKvinnor medarvsrätt män
Ogift1858 kvinna myndig vid 25 år
Dödsstraff för1861 barnamord upphävs

1880 Wiksell talar för födelsekontrollKnut
1907-09 borgerligt äktenskapRätt ingå
1911 Preventivmedelslagen

världskriget1914 Första
1915 Okänd mor-lagen upphävs

till skilsmässa söndringRätt p.g.a.
Kvinnlig1921 rösträtt
Gift kvinna myndig

bildas1933 RFSU
Statligt1936 anställda kvinnor till barnledigheträtt

1938 Preventivmedelslagen upphävs
abortlagNy

Förbud1939 avskeda gift kvinnamot att
Andra världskrigets utbrott
Sexualundervisning1942 frivilligt skolämne
Straff1944 för homosexualitet och tidelag upphävs

1946 Apoteken skyldiga föra preventivmedel
1947 Barnbidrag

Även1949 modern barnets förmyndare
Abortkommitté1950 tillsätts
hdoderskapspenning

1955 Obligatorisk sexualundervisning skolornai
1959 Preventivmedel får säljas i automater
1964 Utredningen rörandeUSSU sexual- och samlev-

nadsfrågor undervisnings- och upplysningsarbeteti
tillsätts avlämnar betänkande 1974
P-piller1964-66 och spiral

abortkommitté1965 tillsättsNy betänkande 1971
Sexuahmneundemöknng,pubHcaad19691967

får1970 Preventivmedel säljas speciellt tillståndutan



kopparspiralochMinipiller1972
preventivmedels-fårBarnmorskorna rätt att ge

rådgivning
införsFöräldraförsäkringen1974

införsskilsmässavidbarn ivårdnadGemensam om
föräldrabalken

fri abortLag1975 om
frånfri sterilisering 25 årLag1976 om

föräldrabalk1976 års
samlevnadsundervisninglärarhandledningNy i1977

och hete-för homo-åldersgräns år15Samma1978
rosexuellt umgänge

arbets-förkortaFöräldraledighetslagen rätt sinatt
tid

för-socialstyrelsensHomosexualitet utrnönstras1979 ur
betecknatstidigaredensjukdomar, därteckning över

anomalisexuellochmental rubbningsom
ochmellan kvinnorjämställdhet män iLag1980 om

arbetslivet
barnpornografiFörbud mot

åtalallmäntunderKvinnomisshandel faller1982
mansrollarbetsgrupptillsätter1983 Regeringen om

Aidsdelegationen1985 inrättas
Lag inseminationom

införsoch videofilmervåldsexuelltFörbud i1986 mot
ochskilsmässokrisför mänMansjourer imän som

misshandlar startas
homosexuellaochför hetero-Sambolagen1988

utanför kroppenbefruktningLag1989 om
skriftertrycktavåld bildersexuelltFörbud iimot

införs
föräldraledighetFörlängd

förföräldraledighetkvoterad mänFörslag gällande1993
månad1måstemannen minstutta
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