
PREVENTIVMEDEL

Varje dag tar cirka 100 miljoner kvinnor i världen 
p-piller. Människan har i alla tider experimenterat 
med olika metoder för att inte bli med barn. Den 
store älskaren Casanova lär ha använt kondom av 
djurtarmar och de gamla egyptierna tillverkade pes- 
sar av krokodildynga.

De preventivmetoder som används kan delas in 
i fyra grupper: naturliga metoder, barriärmetoder, 
hormonella metoder och livmoderinlägg.

Till de naturliga metoderna hör rytmmetoden, av
brutet samlag, amningsmetoden och billingsmeto- 
den (efter de australiensiska läkarna John och Evelyn 
Billings). Rytmmetoden innebär att man undviker 
samlag dagarna kring ägglossning, då risken är störst 
att bli gravid. Avbrutet samlag och amningsmetoden 
är uråldriga metoder som fortfarande används som 
familjeplanering runt om i världen. När en kvinna 
använder billingsmetoden vet hon när ägglossning
en inträffar genom att studera sitt slidsekret.

Barriärmetoder stoppar spermier från att ta sig upp 
genom livmoderhalsen. Hit hör pessar, kondom och 
kemiska medel. Kondomen är det enda preventiv
medel som både skyddar mot graviditet och köns
sjukdomar. Användningen av kondom går att spåra 
ända till 1300-talet f.Kr.

I mitten av 1800-talet uppfann Charles Goodyear 
vulkaniseringsprocessen som gjorde det möjligt att 
tillverka kondomer av rågummi. Den moderna kon
domen i tunt latexgummi började produceras i USA 
under 1930-talet och kondom för kvinnor (femi- 
dom) utvecklades under 1990-talet. EU:s standard 
för kondomer är 170 mm lång med en omkrets på 
44-56 mm.

Den vanligaste hormonella metoden är kombinerade

p-piller, som innehåller de kvinnliga könshormonen 
östrogen och gestagen. P-pillret introducerades i 
USA 1960 och kom till Sverige 1964. De första p- 
pillren innehöll höga doser östrogen som gav kraf
tiga biverkningar. På 1970-talet lyckades man få 
fram p-piller med mycket lägre halter av östrogen. 
Då introducerades också minipillret som enbart 
innehåller gestagen. 1985 kom p-staven som sätts in 
under huden vart tredje till femte år. Numera finns 
också akutpiller, så kallade dagen-efter-piller som 
tas efter samlag. Det finns omfattande forskning 
kring p-piller för män, dessa piller stryper hormon
försörjningen till testiklarna. Men eftersom de på
verkar sexlusten måste behandlingen kompenseras 
med testosteron. Dagens regelverk angående biverk
ningar är betydligt strängare än det var när p-pillren 
för kvinnor kom och i nuläget tror man inte att pre
paratet är tillräckligt attraktivt för män.

Livmoderinlägg - så kallade spiraler, är inte alls 
formade som spiraler längre. Fynd från mumier vi
sar att föregångare till spiralen användes i det fornti
da Egypten. I början av 1900-talet använde kvinnor 
silverringar. Men på 1950- och 60-talen kom plast
spiralen som senare utvecklades till den T-formade 
kopparspiralen. Numera finns hormonspiralen som 
utsöndrar gestagen. Säkerheten hos denna typ av 
spiral är nästan lika hög som hos p-piller.

FÖRBUD MOT PREVENTIVMEDELS- 
UPPLYSNING
Intresset för barnbegränsning ökade i Europa under 
senare delen av 1800-talet, spädbarnsdödligheten 
minskade, samhället sekulariserades, man krävde 
högre levnadsstandard och kvinnorna blev allt mer
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Tablettkarta med 21 p-piller av den idag mest använda typen - 
kombinerade p-piller. De innehåller en kombination av de kvinnliga 
könshormonerna östrogen och gestagen.



självständiga. Då handlade barnbegränsning främst 
om avhållsamhet, säkra perioder och avbrutna sam
lag. Aborter och barnamord var inte ovanliga och 
ledde till stränga straff.

Långt in på 1900-talet var abort ett brott i Sve
rige och upplysning om preventivmedel var förbju
det. När nationalekonomen Knut Wiklund i ett 
föredrag 1909 rekommenderade preventivmedel 
dömdes han till fängelse för hädelse. Användandet 
av kondom ökade i början av 1900-talet, men sam
tidigt växte motståndet. Kondomen ansågs bidra 
till prostitution och vara ett hot mot samhället och 
familjen. På 1920-talet reste journalisten Elise Ot- 
tesen-Jensen runt i Sverige och föreläste om födel
sekontroll. Hon hjälpte också kvinnor att prova ut 
pessar. 1933 bildade Ottesen-Jensen och en grupp 
radikala läkare RFSU, Riksförbundet för sexuell 
upplysning. En av förbundets centrala frågor var 
förbudet att upplysa om preventivmedel. 1938 av
skaffades förbudet mot preventivmedelsupplysning 
och en lag antogs som tillät abort av eugeniska 
(arvsmässiga), humanitära och medicinska skäl. 
1975 kom till sist lagen om fri abort.

PILLRET OCH DEN SEXUELLA REVOLUTIONEN
1999 utsåg tidskriften The Economist p-pillret till 
1900-talets viktigaste framsteg. Pillret innebar en 
helt ny frihet för kvinnor att själva bestämma över 
sin sexualitet och fertilitet. Kvinnor fick också stör
re möjlighet att utbilda sig och i USA ökade anta
let kvinnliga akademiker samtidigt som pillret blev 
tillgängligt. Sjuksköterskan Margaret Sanger var 
en stark drivande kraft bakom utvecklingen av p- 
pillret. Hennes mor hade dött vid 50 års ålder efter

18 graviditeter. Sanger mötte motstånd från ameri
kanska konservativa och satt i fängelse för att hon 
informerat om preventivmedel. Tillsammans med 
biologen Katherine McCormic finansierade hon 
forskarna George Pincus och Min Chueh Chang 
som under 1950-talet arbetade med hormoner som 
hämmar ägglossning. Senare engagerades även gy
nekologen John Rock och 19Ö0 godkände Food and 
Drug Administration, FDA, det första p-pillret i 
USA. P-pillret blev en symbol för det progressiva och 
frihetstörstande 1960-talet, årtiondet när ungdoms
kulturen exploderade, människan landade på månen 
och studenterna revolterade på universiteten.

En del av det svenska biståndet går idag till in
formation om familjeplanering för att bekämpa 
problem som hiv-smitta och hög barna- och möd
radödlighet. Ämnet är fortfarande kontroversiellt 
då religioner och traditioner i stora delar av världen 
fortfarande ifrågasätter preventivmedelsanvändning 
och kvinnans rätt till makt över sin egen kropp.

PREVENTIVMEDEL - TJEJENS ANSVAR
Dagens unga svenskar är dåliga på att använda kon
dom. Både killar och tjejer tycker att det är tjejen 
som har ansvar för preventivmedel - vare sig det 
gäller p-piller eller kondom. Ungdomar tror att 
partnern ska reagera negativt om man säger att 
man vill använda kondom. Hans Olsson som ar
betar med skolfrågor på RFSU tror att man i un
dervisningen fokuserat för mycket på den tekniska 
kunskapen, det vill säga att trä på kondomen. Andra 
problem är att sexualupplysningen ofta har vänt sig 
till tjejer och att det finns en tendens att se killarna 
som driftstyrda djur.
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