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K

unskap om kondomer har länge varit en självklar del av

sexualupplysningen. Skälet är uppenbart: Det är kondom som
skyddar mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. När hiv
blev känt under 1980-talet kom informationen om kondomer att
få en än mer framträdande plats både i skolans sexualundervisning
och i upplysningen till allmänheten. Men diskussionen om hur vi i
vårt arbete talar om kondomer har varit tämligen frånvarande. Den
diskussionen har mest förts av dem som arbetat med eller forskat
om hivprevention till bi- och homosexuella män. Märkligt nog har
det också saknats ett pedagogiskt material om hur man kan arbeta
med kondomer i sexualundervisningen. Vi hoppas att Kondomboken
ska hjälpa till att fylla en del av det behovet.

Förutom författarna är det andra som på olika sätt har bidragit till detta material genom diskussioner, samtal och med metoder.

Vi

vill särskilt tacka: elever och lärare på Österholmsskolan i Skärholmen, Tibblegymnasiet i Täby och Nipanskolan i Sollefteå samt Daniel
Foxhage, RFSU Stockholm, Janne Nordstedt, RFSU Gotland, Jesper Svensson, RFSU Blekinge och Olle Waller, Lafa. Produktion: Syre
Reklambyrå, Östersund. Tryck: Markaryds Grafiska. 2007. Foto: (omslag) Anna Emilia Lundgren/Johnér Bildbyrå. Arkivbilder från
RFSU. Image Library Gold. Illustrationer: Märit Jonsson. All kopiering av bokens material är tillåten.
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1. Boken om kondomer

– Ja, men va fan.
Det är klart man börjar
fundera ...
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Författare: Hans Olsson

1. Boken om kondomer
Paradoxalt nog kan kärleken vara ett hinder mot
att använda kondom. För är man kär och menar allvar,
ja, då använder man inte kondom!

”Det är självklart att man använder kondom”, sa Zahir när jag

är konsekvenser av att inte använda kondom. Kunskapen behöver

samtalade med en grupp killar i nian. Han fortsatte: ”Och jag fick

personifieras, det vill säga bli deras egen, bli begriplig och vara

som en chock när en kompis berättade att han inte hade skyddat

relevant för deras liv. Samtalet och arbetet måste handla om de

sig. Du kan ju bli farsa! sa jag till honom”.

situationer som man kan hamna i. För kondomen finns med när

Unga människor vet att de bör använda kondom. Man hör

man möter en annan person som man hoppas på att ha sex med.

dem heller inte särskilt ofta säga sådant som ”kondom, det är som

Hur kan jag då göra för att kunna använda kondom? Vad gör

att äta kola med papper på”. Så visst har de lärt sig läxan, vad de

jag om den andre inte vill använda kondom? Kan jag lita på den

förväntas göra. Vi behöver alltså inte övertyga tonåringar om att

andre, på mig själv? Var kan jag skaffa kondomer och vem vågar

använda kondom. Ändå gör de inte alltid som de har tänkt sig. För

jag prata med? Hur gör mina kompisar?
Det hjälper inte hur väl vi än talar för att man ska använda

ingen (kondom)... då har man sex ändå”. Det är inte så konstigt

kondom, om den 15-åriga flicka som bär med sig kondomer

eller överraskande. Ingen katastrof heller – för det mesta.

riskerar att uppfattas som ”horig”. Då är sannolikheten stor

Det spelar roll hur vi arbetar med kondomfrågan, och vad vi

att hon låter bli att ta med sig kondomer. Då är det synen på

säger. Unga människor behöver få samtala mer, vrida och vända

flickors sexualitet som är ett hinder mot att använda kondom. Om

på frågan. Vi behöver tala med dem om mer än hur man använder

kondomen uppfattas som ett misstroendevotum mot partnern,

kondomen och vad den skyddar mot. I stället behöver vi koppla

eller att den signalerar att den som tar fram en kondom har en

kondomen till situationer, till den verklighet som den kommer in

könssjukdom, ja, då behöver vi prata om det. Zahirs kompis

i – alltså till sexualiteten. Kondomer och sexualitet hör ihop. Inte

Jonathan sa så här i vårt samtal: ”Det är seriösare utan kondom”.

kondomer och sjukdomar. Sjukdomar eller oönskade graviditeter

De andra höll med. Underförstått: använder man kondom betyder
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som David på gymnasiet sa: ”Om man träffar nån och så har man
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det att det är ett engångsligg. Konsekvensen är alltså att kärleken

pojkar och flickor inte har samlagserfarenhet. Man talar alltså om

paradoxalt nog kan vara ett hinder mot att använda kondom. För

någonting som många av dem ska använda senare – i alla fall ihop

är man kär och menar allvar, ja, då använder man inte kondom.

med en partner. Man kan också förmoda att eleverna vet en del

Kondomen måste alltså sättas in i ett större sammanhang av

om kondomer och utvecklat nån sorts förhållningssätt, men inte

sexualitet och relationer.

om samlaget. För kondomer har de sett, de kanske har öppnat

Börja gärna tidigt att prata om kondomer i sexualundervis

förpackningar hemma och kollat, och gäller det pojkar har de

ningen. År 5 och 6 är givna (även om de flesta inte debuterar förrän

kanske onanerat med kondom. Vårt intryck är dock att flickor

i 16-årsåldern – men en del debuterar när de går i sjuan eller åttan).

och pojkar har olika erfarenhet av kondomen. Många av flickorna,

Pojkar i 11–12-årsåldern visar ofta en fascination och ett nyfiket

åtminstone på högstadiet, har inte öppnat en kondom. En del

intresse för kondomer. De har kanske en kondom nerstoppad

unga flickor uttrycker till och med att de är äckliga. Så trots att

i plånboken, de samlar på olika sorter och byter med varann.

den är så känd är den obekant för dem rent praktiskt. Däremot har

Kondomen blir en symbol för vuxenhet och växande, kopplat till

de tankar om samlaget: om hur det går till, hur länge det ”ska”

en framtida sexualitet som hör vuxenlivet till. Tidigare än så, när

vara, hur man ska smeka – så glöm inte att prata om det!

man kanske samtalar om hur barn blir till, kan man också visa och
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tala om kondom, och berätta varför man använder den.

6

Men det finns även de tjejer och killar som har samlagsdebuterat
eller som känner på sig att de kommer att göra det snart; de vill,

Samtalet med 11–12-åringar ser annorlunda ut än med

de längtar, de söker tillfället. En del har ett mer eller mindre

tonåringar. Det är ofta tacksamt att ha samtal om sex och samlevnad

regelbundet sexuellt aktivt liv. Andra har gjort det en eller nån

med 11–12-åringar, eftersom de i den åldern, framför allt pojkarna,

enstaka gång. Det finns killar som är på väg ut som bi- eller

rätt frimodigt delar med sig av sina funderingar. Dessutom är de

homosexuella och som kanske träffar killar som är äldre än dem,

i en ålder då sällsamheter och underligheter fascinerar samtidigt

för det är dem de vågar vara tillsammans med.

som intresset för kärlek, relationer och sexualitet börjar spira i

Till vår frågelåda får vi ofta frågor om kondomer. Många av

en annan mer medveten riktning än tidigare. Då kan samtal om

dem är från tonårskillar. En hel del av frågorna handlar om stor

kondomer vara både självklara och enkla. Bara man står ut med

lekar – på penis eller kondomerna. Att penisen är för liten, för

fniss i början och deras rättframma, snudd på brutala frågor. Tar

bred, eller för lång, och att det är svårt att hitta en kondom som

man upp det i dessa år blir det också ännu tydligare att det är

passar. Andra vanliga frågor, särskilt från yngre killar, är om olika

ett preventivmedel för pojkar och män. De har dock sällan någon

sorter – och de vill gärna veta vilken som är bäst! De är måna om

erfarenhet av situationer – det blir bara krystat att försöka få dem

kvaliteten! Ofta skickar folk frågor till oss när de är oroliga för

att förutse hur de skulle komma att handla. De har inte något att

någonting, t ex om kondomen gått sönder, eller om kondomer

relatera till. Men frågor har de – om kondomer, om kroppen, om

verkligen skyddar mot könssjukdomar. Vi har samlat en del av de

relationer, ofta inriktat på dem själva. Sexualitet med en partner

kondomfrågor som vi har fått i avsnittet Frågelådan.

finns knappt ens i tanken för många av dem.

Det är båda parters ansvar att skydda sig, men ändå vill vi säga

När man undervisar om kondomer, särskilt på högstadiet

att det är särskilt viktigt att prata med pojkarna om kondomen

och i början av gymnasiet, bör man komma ihåg att de flesta

– kondomen är verkligen pojkarnas preventivmedel. Av omtanke

Citat ur Olle Wallers bok:
om sig själva och partnern. Det är pojkarnas chans att bestämma
över sin sexuella och reproduktiva hälsa. Det är viktigt också
därför att upplysningen så ofta vänt och vänder sig till flickorna
och kvinnorna, lagt ansvaret på dem. Vilket samtidigt utesluter
bi- och homosexuella pojkar. Vår erfarenhet är att pojkar och unga
män är ansvarsfulla – de vill skydda sin partner, de vill inte utsätta
andra för risker. Däremot bemöter ”vi”, dvs vuxna och samhället,
dem som om de inte är det. Som om gamla föreställningar om
pojkar som ansvarslösa och busiga och risktagande lever kvar:
”Ja, det vet man väl hur pojkar är!”. Det har förstås sina orsaker
att flickor och kvinnor har tvingats ta det tyngsta ansvaret för
att skydda sig. Det är flickorna och kvinnorna som har fått ta
konsekvenserna av oönskade graviditeter. Det är de som har
fördömts. Men när det gäller pojkarna menar vi att det också har
med förväntningar att göra. Om vuxna, och kanske i synnerhet
män, förutsätter att pojkarna är ansvarsfulla ska vi också se att de
flesta av dem är det och har önskan om att vara det. Killar (och
män) kan styra sin lust, har makt över den. Men det gäller också
att arbeta med föreställningar om sexualitet: tala med pojkarna om
flickors sexualitet. Olle Waller arbetar med kondomverksamheten
på Lafa – centrum för sexualitet och hälsa. I sin bok Olle Waller

”Ibland frågar jag unga killar vad de anser om tjejer
som har kondomer med sig när de går ut.
‘Är det en bra tjej enligt ert sätt att se på det hela?’
‘Självklart’, svarar de flesta killar. ‘En tjej som har
kondomer med sig är en schyst tjej som tar ansvar.
En som man kan lita på helt enkelt.’
‘Om hon tar fram sitt kondompaket när ni är till
sammans och ska till – är det en bra och schyst tjej?’
‘Visst, självklart, vad du tjatar. Vi säger ju att det är
en bra tjej. Vad menar du egentligen?’
‘Okej, hon öppnar sitt kondompaket och däri ligger
fem kondomer.’
‘Vadå? Asså, menar du att det ligger fem kondomer
i ett tiopackspaket?’
‘Ja, just det.’
‘Så du menar att hon redan har använt fem
kondomer?’

om sex berättar han om hur samtalet kan gå när han talar med
‘Tja, det vet jag inte, kanske det. Är det en bra tjej,
anser ni?’
‘Ja, men va fan. Det är klart man börjar fundera... Har
hon knullat med fem snubbar tidigare, typ? Asså, det
blir lite jobbigt, man börjar ju undra liksom.’
Den först så jämlika och kloka inställningen börjar
vackla och upp till ytan stiger en djupt rotad
inställning till den kvinnliga s exualiteten som något
finare och skörare. En fin flicka bör inte k
 nulla runt,
hur ansvarsfull hon än synes vara med väskan full av
kondomer.”
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pojkar.
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RFSU:s erfarenhet, bland annat från det internationella arbetet,
är att om man arbetar med pojkar och har ett genusperspektiv,
så har det en direkt effekt för flickorna. Genussystemet begränsar
också pojkarnas handlingsutrymme, om än på ett annat sätt än
för flickorna. Får pojkarna diskutera de frågor de har på sina
egna villkor, om sig själva, om andra pojkar, om sexualitet, om
homosexualitet, om flickor, så kommer det även flickorna till
godo.
Det är viktigt att försöka integrera könsrollsaspekten i sitt sätt
att tänka när man undervisar i sexualitet, så att vi inte förstärker
en könsstereotyp sexualitet, och därmed exkluderar det pojkar och
flickor de facto känner, tänker och uppfattar sig som. Det gäller
även bi- och homosexuella ungdomar, som ofta uttrycker besvikelse
över sex- och samlevnadsundervisningen, då de inte känt sig
inkluderade. Vi brukar ibland tala om uteslutandets pedagogik.
Med det menar vi när undervisningen eller upplysningen – mer
eller mindre omedvetet – utesluter vissa sätt att vara eller känna.
I Sexatlas för skolan. Vägvisare för att planera och genomföra sexoch samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasiet skriver
vi mer om uteslutandets pedagogik: ”Uteslutandets pedagogik
begränsar individens möjligheter och upplevelse av sig själv. Det
innebär att vi benämner och beskriver individer på ett sätt som
stämmer överens med myter och förväntningar, med en samhällsnorm
som utesluter andra sätt att känna, uppleva och vara på. – Det kan
vara vilka gester pojkar och flickor kan använda, vilka ord som anses
passande, vad de ‘får’ vara intresserade av, eller vilka känslor de får
visa och vem de får bli kära i.”
1. Boken om kondomer

Villkoren och förutsättningarna när det gäller sexualitet och
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relationer och kärlek är olika för flickor och pojkar, liksom för
hetero- och homosexuella, och behöver diskuteras. Det är bra att
ha i bakhuvudet också när man lägger upp undervisningen om
kondomer.

I denna bok finns en del förslag på hur man kan
arbeta. Det finns förstås andra övningar också, både
till innehåll och till form – övningarna här är exempel
på vad man kan göra. Tanken är inte att man ska göra
alla övningar. Men det är viktigt att man gör flera
övningar vid olika tillfällen, inte bara en och så var
det klart! För att bearbetning ska kunna ske behöver
man återkomma till temat. Vi ger er lite att välja
bland, så att det passar läraren/ledaren, gruppen och
undervisningen.
Anpassa och förändra övningarna så att de fungerar för
dig och din grupp. Byt namn, ålder eller kön, situation
och miljö, så att det passar. Och kanske har ni andra
metoder eller kommer på fler sätt ... Hör gärna av er i
så fall, så kan vi sprida även de idéerna vidare till fler.
I boken finns utöver metoderna en del mer teoretiska
avsnitt, om varför människor tar risker i samband
med sex, om tillverkning och historia, om att använda
kondom m m. Det är för att ge er som arbetar med
sexualupplysning och kondomsamtal en god grund att
stå på som ni kan ta med er in i mötet med ungdomar.
I den här boken har vi inte redovisat någon statistik
om ungdomars kondomanvändning – sådana uppgifter
kan du däremot hitta på RFSU:s skolsajt: www.rfsu.se/
skolsajt under Faktaarkiv och vidare till Statistik.
Det står er fritt att vid behov kopiera ur denna bok.
Bilderna kan kopieras till overhead och användas för
diskussioner. I huvudsak är det skrivet för den vuxne.
Avsnitten om tillverkning och historia är däremot
skrivna med ett språk som ska kunna fungera även
för eleverna, liksom frågelådan. Eleverna är ofta
intresserade av dessa områden, och vi tror att även
den kunskapen främjar en positiv inställning till
kondom – och att k
 ondomen också åker på.

– Kondom behövs ju inte,
jag använder p-piller!

1. Boken om kondomer

– citat
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2. Kondomsnack

– Det är ingen hit, det där
med kondom, det blir ju liksom
nånting emellan ...
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Författare: Erik Centerwall

2. Kondomsnack
Använd kondom! Det är det bästa sättet att skydda sig
mot oönskade graviditeter och mot könssjukdomar.

Så har vi uppmanat, framför allt unga män. Men även unga

kondomdiskussionens möjligheter och förståelse. En diskussion

kvinnor förväntas ta ett ansvar för bruket av kondom.

om kondomen ska inte undvika sexualiteten. Tvärtom ska

Men sedan då!? Det verkar som om inte alla fattar det. Vi

sexualiteten bli så påtaglig och nyanserad att kondomen upplevs

säger det igen. Men inte heller då fattar alla. Fakta räcker inte.

som möjlig att använda. De följande reflektionerna och förslagen

Uppmaningar är inte nog.

till metoder syftar till att göra kondomen liksom sexualiteten
talbar.

behövs något mer än denna kunskap. Det räcker inte med fakta.

Att tala om kondom är alltså att tala om sexualitet, om sexu

Inte ens rätta värderingar är nog för att man ska agera i enlighet

ella relationer och handlingar. För att kunna skydda oss måste vi

med sitt eget bästa. En etik behöver verklighetens realism för att

förstå och värdera sexuella föreställningar och situationer.

bli till handling. Den etik som växer ur erfarenheternas värld, blir

Men sexualitet är ett begrepp som skiftar i innebörd utifrån

mer till hjälp i livets skiften. Etiken skapas i samtal med andra

vilket sammanhang det används. En människas sexualitet

och med förståelse för hinder och svårigheter. Etik skapas inte

har inte heller en given innebörd. Vad som är sexuellt skiftar

genom önsketänkanden utan genom verklighetsförankring.

med omständigheterna. Här diskuterar vi föreställningar och

Kondomen ska rullas på mannens stånd. Av honom själv
eller av partnern. Det innebär att den utgör sexualitetens kanske

missförstånd om sexualitet och kondomen i olika sammanhang,
som:

mest påtagliga praktik och en mycket intim handling. För att

• Förhållandet till ståndet

undvika eller dra en gräns mot den sexuella intimiteten, försöker

• Kondomen och sexualiteten i pojkars värld

man ibland att avsexualisera kondomen, prata om den som en

• Sex och kondom i förhållandet mellan pojke och flicka

fråga om hygien eller som en praktisk åtgärd, som ett måste eller

• Sex och kondom i förhållandet mellan pojke och pojke

som en nödvändighet. Risken då är att man undviker en del av

• Kondomen i flickors värld

2. Kondomsnack

Någon gång på förmaningarnas väg inser de flesta att det
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Allt detta kan göras talbart. Syftet är att göra ståndet, sexualiteten

Ståndets reaktioner visar honom vem han är sexuellt. De berättar

och kondomen talbara för att skapa större personlig säkerhet

för honom vad han blir upphetsad av – även om han kanske inte

och trygghet. Samtalet lägger till rätta missförstånd och

alltid tycker att det är etiskt riktigt eller handlar om rätt person.

missuppfattningar, förändrar gruppens normbildning och skapar

Män förstår också att ståndet i sig inte är en uppmaning till att ha

i bästa fall den självkänsla som behövs för att skydda sig mot det

sex eller samlag. Om en ung man blir upphetsad av att dansa tätt

oönskade.

intill så innebär det inte nödvändigtvis att han vill ha sex.

Förhållandet till ståndet

Att ge det manliga könet ord

Att det manliga ståndet delvis lever sitt eget liv, är väl omvittnat.

För att göra könet talbart behövs ord och begrepp.

En ung man kan få stånd i en oväntad situation, när han inte alls

Vilka är synonymerna för mannens kön?

önskar det. Hans stånd, som både är tecken på manlighet och lust,

Gå igenom med gruppen. Kuk, dase, balle, osv

kanske å andra sidan inte alls reagerar i en lustfylld situation.

Vilka synonymer finns för erektionen?
Stånd, ståfräs, ribba ...

Mannen får stånd av fyra orsaker:

Vad kallas könets olika delar?

• sexuella fantasier

Ollon, skaft, pung, frenulum ...

• beröring

Vilka andra ord handlar om mannens sexualitet, t ex när

• i sömnen

man ska ha sex?

• av att se något upphetsande

Kåt, orgasm, prestera ...

Den manliga erektionen är ingen muskel och kan inte styras
med en viljeyttring. En man kan söka sin upphetsning. Han kan
lära sig vilka situationer som är upphetsande. Vilka fantasier

2. Kondomsnack

som ger upphetsning och stånd. Vilken beröring som leder till
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En penis kan ha förhud eller vara omskuren. I båda fallen kan man
använda kondom utan tekniska problem. Penisen kan ha olika
utseende, men kondomen anpassar sig och passar. Se mer om detta
i avsnittet Erektion och kondom.

upphetsning och stånd. En man lär sig när det är möjligt att få

Onani

stånd. Det innebär också att mannen har en viss kontroll över

Genom att onanera lär sig mannen sin egen upphetsning, vilka

erektionen i sexuella situationer.

fantasier eller vilka erotiska texter eller bilder som är stimulerande.

Han förstår också ståndets samband med andra känslor.

Förutom själva njutningen är onanin ett sätt att lära om vägen

Kanske upptäcker en man redan i tonåren att han har svårare att

till upphetsning. I de situationerna behöver en man inte heller

få stånd i en situation när han är djupt förälskad. Eller när han är

bedöma sig själv och sin förmåga i ett socialt perspektiv. Man lär

nervös. Eller i situationer när partnern beter sig på ett visst sätt.

sig en viss kontroll av vägen till utlösning. Detta kan vara bra

Men han kan också upptäcka att vissa bilder eller en videofilm
ger en säker upphetsning och ett stånd som är mer varaktigt.
Delvis är det därför som pornografin har stor genomslagskraft.

även när man har sex med en partner, men det är inte alltid säkert
att det fungerar.
Att sätta på en kondom på ståndet kan upplevas som positivt

och ett bekräftande av mäns förmåga och av ansvar. Men det

mer än om hur den sexuella relationen med en partner utvecklas.

kan också upplevas som nervöst. Kommer jag att kunna behålla

Inställningen till kondom och sex kan färgas av gruppattityder.

ståndet? Den kontroll av ståndet en ung man lärt sig i samband

Sex blir till risktagande som innebär att man tar avstånd från

med onani kanske inte alls går att upprätthålla med en partner.

kondom.

Men det är ändå ett gott råd att föreslå för pojkar och unga

Synen på kondomanvändning i pojkars gemensamma värld

män att pröva att sätta på kondom i samband med onani. Då kan

kan nog ofta beskrivas som ambivalent. Den är kanske inte den

han vara mer avslappnad, vara säker på att han är verkligt upp

där bekräftelsen på det som ses som manlighet bland kamraterna.

hetsad, ta på kondomen långsamt och kanske också pröva hur det

Men varje enskild ung man kan samtidigt vara övertygad om att

känns att onanera med kondomen på fram till utlösning.

kondom är något nödvändigt. Men då handlar det kanske om

Onanin ska alltid bejakas som något gott i sig, aldrig beskrivas

kondomen som en del av intimitet och förtroende.

som något man gör i stället för att ha sex med en partner. Dess

Att vara man förknippas ofta med att ta risker. Detta är en av

utom är onanin i alla åldrar en bekräftelse på ”att det funkar”, ett

många föreställningar – som också bekräftas av kamrater, media

sätt att ha kontroll över sitt sexuella liv.

och vuxenvärld i allmänhet. Men att vara man är inte i sig en risk,
bara föreställningen om manlighet. Statistik visar att unga män i

Kondomen och sexualiteten i pojkars värld

själva verket är försiktiga i sitt sexuella sökande.

En ung man kan uppleva och beskriva sin sexualitet på ett sätt

Föreställningarna om vad manlighet innebär finns också när

inför sig själv, och på ett annat inför manliga kamrater, eller i

en man har sex med en annan man. Risktagandet kan förstärkas

ett gäng. Den sexualitet han visar upp kan vara mer omnipotent

när män möts.

till exempel med vissa andra unga män, mera handla om att visa

Att ifrågasätta manliga mönster är ett sätt att arbeta med

upp förmåga, att avgränsa från det som anses som kvinnligt. Före

problem med risktagande.

ställningar om sexualitetens kuriosa, sällsamma händelser, kan

Ställ frågan: Vad är manligt? Hur ska man bete sig som man?

blandas med uppfattningar om sexualiteten som ett äventyr in på

Gör en lista över egenskaper.

främmande mark, överdrifter och märkliga upplevelser. Allt kan

Ifrågasätt: Vilka egenskaper innebär en sexuell risk?

handla om att samla sig inför en resa där man själv är fullständigt

Alla har vi föreställningar och missförstånd som skapats i vissa

ansvarig för ett lyckat eller misslyckat resultat. Men det kan också

sammanhang, i en relation eller i en grupp, eller bara som allmänna

handla om gruppens sammanhållning genom avståndstagande från

föreställningar. Den sedan decennier mest kända sentensen är väl:

kärlek. En del mäns värderingar stärks genom att hålla distans till

att använda kondom är som att ”käka kola med papper på”.

det som ses som kvinnlighet eller homosexuellt. Sexualiteten blir
till makt och kontroll och står som motsats till det de ser som
Det finns risker med att identifiera enskilda pojkar och unga
män med gruppens omnipotenta övertoner. Intervjuer tyder på att
de flesta är medvetna om att det är en fråga om gruppens dynamik

2. Kondomsnack

icke-manligt, till exempel ömsesidighet och intimitet.
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Andra exempel på föreställningar/missförstånd:
” Jobbigt att hålla på och greja med, ta fram och veckla
		 ut och så.”

kondom och har mer sex. Han vet hur man sätter på en kondom.

” Kondomer är inte säkra, det finns små hål i dem.”

Kanske är han också mer förfaren i sexualitetens tekniker.

” Det är inte skönt med kondom.”
” Har man kondom betyder det att man är otrogen.”

Genom att ge status åt kunskap och förmåga skapar man en
mer ansvarsfull sexualitet i den manliga gruppen.
De vanligaste frågorna bland pojkar i grupp handlar om ”hur

” Kondom använder man bara med prostituerade.”

man gör”. Att ge självkänsla genom att veta, ger också självkänsla

” Tjejer gillar inte kondomer. Det är för tekniskt och

i gruppen. Den goda omnipotensen handlar ju om att vilja bli

		 beräknande.”

en bra älskare. Och att göra rätt. Att säga att det inte finns ett

Diskutera vad det finns för fler föreställningar om kondom. Gör

svar, utan att det är individuellt, är inget svar. Precis som man ger

en lista och gå igenom den. Vilka missförstånd finns? Diskutera

teknisk rådgivning avseende hur man sätter på en kondom, kan

med eleverna eller i arbetsgruppen.

man ge råd vad gäller bra och ömsesidig sex, även om dessa råd

Många av föreställningarna kan handla om en mer funda

aldrig kan vara enkla och entydiga.

mental motvilja mot kondomen. Föreställningar som kan

Pornografin är ett tema i sexualupplysningen i allmänhet men

upplevas som att de ifrågasätter identitet. Detta kan handla om

även viktigt att ta upp när man diskuterar kondom. Diskussioner

att erektionen, ståndet, i sig är en av de starkaste bekräftelserna av

om porr kan lätt bli förvirrade och samtidigt hetsiga. Att

både sexualitet och manlig identitet. En orsak till föreställningar

moralisera om pornografi, det första man gör som ledare för

na kan vara att kondomen inte uppfattas som identitetsbekräftan

diskussioner, kan innebära att unga, både pojkar och flickor,

de i förhållande till andra män. Snarare motsatsen. Man sätter en

döljer vad de egentligen känner och upplever.

gummihinna på det som är mannens lust och identitet. Man blir

Ett sätt att diskutera pornografi är att urskilja olika teman och

inte i denna verklighet mer manlig eller mer sexuell för att man

att definiera olika typer av porr. Genom att urskilja så nyanserar

använder kondom. Kondom kan vara en utmaning av manlig

man diskussionen. Man kan tala om var porr förekommer, vad den

omnipotens. Kondom beskrivs ibland som något som används för

innehåller, vad som är sant och felaktigt i porren, hur den kommer

”kvinnors skull”. Ett hänsynstagande till partnern kan snarare ses

till – och om porren kan upplevas som förnedrande.

som ett urholkande av manlighet. Och det är inte denna sexualitet
man vill visa upp inför kamrater.

2. Kondomsnack

Den manliga gruppidentiteten skulle kunna bekräftas.”En
bra kille använder kondom.” Han är självständig, vågar föreslå

” Tjejer gillar inte kondomer.”
” Inga killar gillar kondomer.”

14

i plånboken eller på ett särskilt ställe, bekräftar självkänslan.

Sexuella scener från porr eller mäns sammanhang beskriver
sällan kondomen som en självklar del av händelseutvecklingen

Men detta är inte en generell sanning, i olika grupper av unga

(det är dock vanligare i den homosexuella porren). Ett pass

män skapas olika spelregler. Och det finns också en tradition som

med diskussioner av missförstånd och felaktiga föreställningar i

beskriver kondomen som ”möjligheten till att ha sex”. Det är

pornografin är nödvändigt. Men att kritisera pornografin utan att

en uppfattning som tycks ha blivit vanligare bland unga killar,

erkänna ett behov av kunskap om ”hur man gör”, är att inte ta

åtminstone vad de själva säger. Att ha kondomen beredd, kanske

unga män på allvar.

Hur-man-gör-frågor kan vara:

att visa och låta alla känna på den så kanske den inte alls stannar

• Vilken ställning är bäst?

i flickornas händer. Det vore ju att avslöja ett intresse. I stället

• Hur ska man få en partner att njuta?

kanske man demonstrerar avståndstaganden. Det kan ses som

• Vilka ställen på kroppen är känsliga?

ett avståndstagande från eller rädsla inför mannens sexualitet. I
stället måste undervisningen visa att kondomen lika mycket är ett

Bra sex kan vara – diskutera:
• att planera i förväg, det som ska ske

preventivmedel för kvinnor att hantera.
Det är sant att mannens identitet och ansvar kan förstärkas av

• att ge utrymme för att ha sex i form av tid och plats

information om kondom. Men om detta utesluter unga kvinnors

• att ge trygghet och en känsla av ömsesidighet

ansvar då har man försvårat budskap om ömsesidighet. Dessutom

• att ha talat om att använda preventivmedel

har man kanske bekräftat föreställningar om mannens sexualitet

• att kunna fråga om vad som är skönt och att kunna svara

som något tvivelaktigt eller främmande. Föreställningar i kvinnors

• att känna till att lubrikation eller glidmedel är nödvändigt

värld kan vara:

		 för en penetration
• att inte skryta eller svika förtroenden
• att våga visa svaghet och beroende inför varandra och att
		 kunna stå för det inför andra.

” En kille som kommer med kondomer, han är snuskig och
		 endast ute efter en sak.”
” Kondom behövs ju inte, jag använder p-piller.”
” Det är mannens sak att ta ansvar för kondom.”

Att våga fördjupa diskussionen kring sexuella relationer i samtal

” Det är så oromantiskt att använda kondom.”

med en grupp unga män innebär att man förändrar gruppens

” Kondomer är ju äckligt.”

dynamik och ger utrymme för mer realistiska och konstruktiva

” Män är ju äckliga.”

krafter i gruppen. Då kan man också i diskussionerna urskilja

” Män tycker inte om att använda kondom.”

sexuella situationer där kondom är det bästa preventivmedlet.
Detta är frågan om ett etiskt och attitydförändrande arbete genom

Romantiken

diskussioner i grupp.

Föreställningar om att det är oromantiskt eller beräknande att

Kondomen i flickors värld

eller genom kärleksskildringar som inte vill veta av ”något

Att för en ung kvinna förhålla sig till kondomen kan vara som

krångel”. Både män och kvinnor kan ju vilja ge sig hän sexuellt

att förhålla sig till mannens kön och sexualitet. Detta kan vara

utan att behöva tänka på omvärldens begränsningar.

lustfyllt och spännande. Kondomen ska ju användas vid samlag

Genom att ta del av kärleksskildringar och sexuella skildringar

och bär med sig sexuella föreställningar. Unga flickor skapar

i media kan man analysera vilken inställning som finns till

liksom unga män gemensamma föreställningar. Men en grupp

kondom – om inte annat så genom frånvaron av skydd.

flickor kan agera ut och skapa föreställningar lika ambivalenta

Kring kärlek och romantik idag finns många mer eller mindre

som pojkars. När läraren i skolan skickar runt en kondom för

uttalade värderingar som handlar om hur det bör vara. Kan man

2. Kondomsnack

planera sexuella stunder kan spridas genom samtal med kamrater
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skapa andra skildringar, där preventivmedel och kondom ingår

Sex och kondom i förhållandet mellan pojke och flicka

som en självklar del – utan att det blir mindre romantiskt för

Hela vårt samhälle är på ett märkligt sätt könsmärkt. Det innebär

det?

att handlingar, ord, gester, föreställningar och värderingar ofta
är uppdelade på vad som passar sig för flickor respektive pojkar,

Sexet

kvinnor respektive män. Det är sant att gränserna inte alls är

Hanterandet av kondom kräver en sorts sexuell påtaglighet.

knivskarpa. Och man kan gå över gränsen (även om gränsöverskrid

Det kan handla om att penis måste vara blodfylld och fast för

andet är möjligt på olika sätt för kvinnor och män).

att kondomen ska sitta kvar. Känslan av kåthet och förväntan är

Vi som gjort denna bok har ofta talat om denna traditionella

förutsättningen för att använda kondom. Att känna hur partnern

uteslutandets pedagogik som hindrar män och kvinnor, pojkar

sätter på kondomen när man själv är upphetsad kan ytterligare

och flickor att förstå varandra och sig själva. Ord som kärlek, ge

bidra till denna påtagligt spända förväntan. Detta är positivt och

sig hän, njuta har ofta fått kvinnliga förtecken. Ord som ta för sig,

ett bejakande av pojkars sexuella upplevelse. Om man på något

veta vad man vill, knulla har ofta fått manliga förtecken. Att se

sätt uttrycker sig negativt om pojkars sexualitet, så försvinner

sexualiteten som en erövring har setts som manligt. Att förknippa

också en del av känslan av gemensamt ansvar för skydd. Genom

sexualitet med kärlek har varit kvinnligt.

att ta avstånd från det sexuellt påtagliga, blir också användningen
av kondom till något halvt hemligt och oaccepterat.
En fråga som förekommer från flickors och unga kvinnors
sida är:

själva och samhällsnormerna.
Sexualupplysningens uppgift är därför att sträva efter att
vidga ramen och möjligheterna för pojkars och flickors, mäns

Genom att ge mer påtagliga råd och genom att skapa

och kvinnors sätt att vara och uppleva. Vi måste sätta ord på och

diskussioner om den sexuella njutningens detaljer, så kan man

uppskatta dessa dolda och positiva sidor som handlar om allas

också skapa samtal om hur kondomen kan bli en del av sexualiteten

förmåga att ge sig hän, ta sexuellt ansvar, bekräfta kåthet, ta

– på kvinnans initiativ.

sexuella initiativ och uttrycka nyanser av känslor och upplevelser.

Den här diskussionen är ofta den mest tabubelagda. Den

Problemet är att de traditionella rollerna är riskbefrämjande.

handlar om att hon åtrår honom och kan bli upphetsad genom

Uteslutandets pedagogik innebär en riskabel ensidighet. De

att göra honom kåt. Den ger kvinnan en aktiv sexuell vilja, vilket

innebär missförstånd och misstag i det sexuella livet.

egna gränser.
Om den diskussionen också bryter med gruppens tabu kring
påtaglig sexualitet och romantik, kan samtal leda till insikt
2. Kondomsnack

pedagogik hindrar oss att se eller visa det som censureras av oss

”Hur smeker man en man?”

innebär att hon tar ansvar för den gemensamma lusten och sina
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Vi vet alla att detta inte är sant. Men denna uteslutandets

i den egna sexualiteten och därmed till ett större ansvar för
preventivmedel och användandet av kondom.

Kondomanvändningen i den heterosexuella relationen är
relaterad till missförstånd som man för med sig in i den sexuella
relationen, liksom av förmågan att berätta om känslor och
handling- ar. Missförstånd kan vara:
”Om jag skulle kräva att han använder kondom, då skulle han
lämna mig.”

” Jag förlorar ståndet om jag använder kondom.”

Ett vanligt exempel på ömsesidigt missförstånd kan vara att han

” Hon gillar inte kondom, det tar ner känslan.”

tror att kondomen sätter ner känsligheten på samma sätt för

” Han gillar inte kondom, det tar ner känslan.”

henne som det gör för honom. Hon tror att han inte kan tänka sig

” Hon använder p-piller, då kan jag inte föreslå kondom.”

kondom eftersom han inte kan acceptera skillnaden i känslighet.

		 någon sjukdom.”
” En riktig man vill inte använda kondom.”

I realiteten kanske ingen av dem har något emot att använda
kondom.
Skolan skulle kunna mjuka upp normerna och vara mer

” Sex är att ta risker.”

accepterande och positiv till olika sätt att ha sex. Om både pojken

” Man vill ju inte sumpa chansen genom att föreslå kondom.”

och flickan är inriktade på att ha samlag – det vill säga penis i

” Jag hade ingen tillgänglig.”
” Kondom, då får jag ju inte komma till.”
” Det var en så fin person, så den skulle då aldrig ha en köns		 sjukdom.”
” Det vore oförskämt att föreslå kondom.”
” Den hade legat där för länge.”
” Jag var så upphetsad, så kondom tänkte jag inte på.”
” Jag vet inte om vi använde kondom. Det känns ingen
		 skillnad.”
” Kondom, det är väl inte min sak, det ska väl inte jag ta 		
		 ansvar för.”

slidan – kan det vara svårt att se andra alternativ till att ha sex,
till exempel oralsex eller att smeka varandra. Det finns också i
samhället underförstådda normer som säger att meningen med sex
mellan heterosexuella är att ha samlag.
När inte kondomen finns tillgänglig, kan det vara bra att
tänka sig sexuella alternativ.
Bra sex – vad är det?
Diskutera!
• prata med varandra
• känna trygghet
• ha gott om tid

” Jag vågade inte prata om det.”

• veta vad som är skönt

” Jag är så kär, så jag vill inte bryta stämningen.”

•osv

Även citat och sentenser som dessa kan diskuteras med eleverna

Sex och kondom i förhållandet pojke och pojke

utifrån en uteslutandets pedagogik:

Vi lever i en heterosexuellt präglad kultur. Det innebär att hela

Associerar vi olika citat till vad som ses som manligt eller som
kvinnligt?

vår referensram förutsätter förhållandet mellan pojke–flicka, man
–kvinna. Så beskrivs sexualiteten, kärleken och de konflikter som

Motivera varför. I vilka fall kan man låta båda könen stå för

följer med detta. En pojke eller flicka som upplever att denna

en sentens? Finns det fler påståenden av det här slaget? Inventera

föreställningsvärld inte stämmer har få referenspunkter och utsätts

i gruppen! Många av dessa påståenden beror på att man inte vågar

hela tiden för antaganden som utgår från den heterosexuella

prata med varandra. Vilka? Diskutera hur man kan bryta tystnader

relationen; det vill säga bli förälskad, ha sex, gifta sig, skaffa barn

och missförstånd.

och leva med någon av motsatt kön.

2. Kondomsnack

” Om jag vill använda kondom, tror han/hon då att jag har
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Att kulturen och signalsystemet mellan människor är heterosexuellt

prata med. För att göra budskap mer generella kan man tala om

gestaltat är i sig inget fel. Felet är när det görs till norm. Men det

partner i stället för något könsspecifikt ord. Ordet samlag är nära

ger skolan en uppgift, som bekräftas av läroplanen. Uppgiften är

knutet till heterosexualitet. Det är förknippat med penetrerande

att ge identitet och mening också åt det homosexuella livet. Att

sex, vilket inte behöver vara fallet, vare sig för homosexuella

vara homosexuell och att uppleva kärlek och åtrå till någon av

eller heterosexuella. Att ha sex öppnar upp för större variation

samma kön är i sig något som är lika positivt som heterosexualitet.

av handlingar. Urskilj detta från att ha penetrerande sex, som ju

Denna kärlek och åtrå behöver bekräftas genom igenkännande

kräver kondom.

beskrivningar och uppskattning av det relaterande spelet.

Att enbart prata om risker och skydd i en ålder då de flesta

Att vara homosexuell pojke eller flicka i en heterosexuell

kanske inte alls har en partner eller ens haft sex, innebär att man

kultur kan innebära att man kan uppleva sig som i avsaknad av

brister i trovärdighet och möjlighet till identifiering. Sökandet

framtid eller att man lever i ett nu som inte självklart godkänns av

efter en romans, en kärlek, sex, hångel m m sker bäst när det är

dem man har omkring sig, vänner, familj, lärare. Var är de som jag

förutsättningslöst.

kan älska? Hur ska jag skapa mig ett liv? Det är skolans uppgift
att ge svar på de frågorna. Några av de frågorna och svaren handlar

Hur får man någon att tycka om?

om sexualitet och kondom. Och om de sammanhang då unga

Hur får man sex?

män har sex med unga män – även när detta inte är uttryck för

Hur gör man när man är heterosexuell? Homosexuell?

homosexualitet. Att inte tala om homosexualitet och sex mellan

Vilken är rätt ålder för att ha sex?

män är att hänvisa unga män till tystnad och risker.

Hur känns det att älska någon?

Positivt är att den homosexuella manliga kulturen tagit ansvar

Hur känns det att älska med någon?

för skyddsmedvetande och kondomanvändning mer än någon

Vad är säker sex?

annan grupp i samhället. Det är därför det är så viktigt att unga

Onani?

homosexuella killar också får kontakt med den homosexuella

Hångel?

kulturen, så att de kan bli medvetna om risker och skydd. För unga

Att ha sex? Att ha samlag?

homosexuella killar är hiv en tydligare risk än för deras jämnåriga

Att använda kondom?

heterosexuella kamrater. Att då inte inkludera dem vore att svika
dem.
Homosexualitet är en förmåga och en möjlighet: En bi- eller
homosexuell pojke eller ung man har förmågan att älska, tända

Diskutera kärlekens risker så att både de som vill ha sex med
”samma kön” och det ”andra könet”, känner sig angelägna och
berörda.

2. Kondomsnack

på och bli förälskad i någon av samma kön. Men en ung man
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som börjar förstå att han är bi- eller homosexuell kan på flera sätt

Kondomsnack

löpa större risker än andra unga män, eftersom han inte blivit

Att finna någon att ha sex med, att söka en sexuell relation –

bekräftad. Hans frågor omges av tystnad och kanske utforskar han

fortfarande finns föreställningen att detta ska ske spontant, som av

sitt liv utan att någon vet och utan att ha någon att fråga eller

en händelse, utan egentlig planering. Han/hon bara stod där. Även

om vi har haft sex tidigare med denna person, så kan det vara ett
tabu att planera för nästa gång. En del av tjusningen är just detta
kan man tycka, att låta sig överraskas. Och den som planerar, kan
verka för avsiktlig. Som om han/hon var ute efter något.
Det kan till och med vara så att sexualupplysningen genom
att säga att ”man ska vänta”, att det ska handla om kärlek, att
man ska vara trogen – kan verka riskbefrämjande. Man förbereder
sig då inte för de situationer som kan uppstå, eftersom man
bestämt sig för att avstå. Inte alls så att dessa uppmaningar
vore felaktigt. Men förmaningarna kan vara ett sätt att undvika
detaljerad information. Och om de blir till dogmer som undviker
livets realiteter och risksituationer – då har sexualupplysningen
motverkat sitt syfte, nämligen att även skydda människan för det
oförutsedda som inte förutsägs av normerna. Sexualupplysning
syftar till att individualisera och ge identitet åt unga människor.
Det sker i diskussioner och genom att man finner sin etik, sina ord

”Det behövs
självkänsla för
att skydda sig mot
det oönskade”.

2. Kondomsnack

och sin förståelse av den egna sexualiteten.
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3. Kondomtillverkning

Författare: Hanna Öhgren

3. Kondomtillverkning

Kondomen kommer från gummiträdet

densitet, stabilitet och renhet. När detta är gjort blandar de olika

Kondomtillverkningen börjar på stora gummiplantager i

kemikalier med gummit. I en kvarn mals blandningen ner till en

Malaysia. Där växer höga träd som innehåller latex – flytande

sammanhängande massa och sedan är det dags för vulkaniseringen.

gummi. Träden är höga som palmer och växer i långa rader i den

Vulkaniseringen är den viktigaste delen i kondomproduktionen

heta solen. Gummi är Malaysias främsta råvara. Det mesta av

– tack vare den står kondomen emot värme och behåller sin

gummit som tappas i Malaysia används till bildäck och slangar,

elasticitet. Det var amerikanen Charles Goodyear som av en

men en liten del går till kondomtillverkning. Det finns arbete för

händelse upptäckte vulkaniseringsprocessen 1839. Han försökte

många på de över tusen gummiplantagerna i landet. Många indier

att förbättra gummits hållbarhet genom att blanda olika

flyttar till Malaysia för att arbeta på plantagerna.

kemikalier med gummit. En dag, när han stod och blandade

För att få latexen att sippra ut ur träden gör arbetarna ett långt

svavel med latex, hamnade en skvätt på en varm kamin i hans

snitt runt stammen. En bit nedanför snittet hänger de upp en liten

laboratorium. Värmen från kaminen gjorde att latexblandningen

behållare som latexen efter en stund börjar rinna ner i. Latexen är

fick en ny, slittålig konsistens. Det starka, ”vädersäkra” gummit

en vit, segflytande vätska. När den har tappats ur träden raffineras

hade blivit till. Namnet Goodyear är väl framför allt bekant för

den och kondenseras till ett 60 procents koncentrat. Sedan skeppas

de flesta genom bildäckstillverkaren med samma namn. Det är

den i stora tankar till kondomfabriken i Japan.

tack vare vulkaniseringsprocessen som man kan göra kondomerna
så tunna.

Noggrann tillverkning

När latexmassan är färdigbehandlad är det dags att gjuta

Japanerna är kända för sin noggranna tillverkning av kondomer.

massan till kondomer. Gjutningen liknar ljusstöpning. På en

Redan innan tillverkningen börjar kontrollerar de latexens

maskin sitter gjutformar av glas som försiktigt doppas i latex

RFSU var 1946 först i världen med att utveckla metoder
för att testa kondomer. RFSU har idag de strängaste testerna.

2. Kondomtillverkning

Varje år säljs över 17 miljoner kondomer i Sverige. Men det är
få som tänker på att kondomerna har börjat som trädsav i Malaysia,
behandlats och gjutits i Japan och slutligen testats och förpackats i en
liten by i Hälsingland innan de hamnade på hyllan på Konsum.
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massan, torkar och sedan doppas på nytt i flera omgångar. Latexen

är bland de flitigaste kondomanvändarna i världen. Av alla par

rinner nedåt, mot kondomens topp, vilket gör att den blir lite

i Japan på 1990-talet använde 48 procent kondom. I Sverige var

tjockare och starkare än resten av kondomen. Toppen är också

motsvarande siffra 25 procent. Traditionen att använda kondom

ofta den del av kondomen som utsätts för mest friktion när man

kan ha flera orsaker. Exempelvis blev p-pillret lagligt i Japan för

använder den.

bara några år sedan och det är fortfarande relativt få som använder

Efter gjutningen vulkaniseras kondomerna på nytt och pudras

p-piller som preventivmedel.

med talk, för att inte klibba ihop. Sedan rullas de av och placeras
på nya formar, fast av stål i stället för glas. Med hjälp av elektrisk

Skeppas ända från Asien

ström testar personalen om det är några hål i kondomen. Detta

När kondomerna är tillverkade och godkända lastas de i containers

test görs på varje kondom.

som skeppas över till Stockholm och Göteborg. Varje gång
skeppas 25 000–30 000 gross opaketerade kondomer, det vill säga

Mormor startade företaget

runt 3,5 miljoner kondomer. Resan till Sverige tar en månad.

I Japan har man tillverkat kondomer länge. En av fabrikerna som

När fartygen har anlänt packas kondomerna in i lastbilar

de svenska kondomerna kommer ifrån öppnades redan år 1934. Det

som kör till RFSU:s fabrik och laboratorium för att testas och

var alltså ungefär samtidigt som RFSU bildades i Sverige. RFSU

förpackas.

bildades 1933.

3. Kondomtillverkning

Det var den nuvarande ägarens mormor Saku Matsukawa som
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Kondomerna landar i Hälsingeskogen

startade kondomfabriken efter att ha inspirerats av en föreläsning

RFSU:s fabrik och laboratorium ligger i den lilla byn Hennan

om kvinnors rättigheter. Ingen kvinna skulle behöva få ett barn

nära Ljusdal i Hälsingland. Byn ligger undanskymd i skogen. För

utan att vilja det själv, tyckte hon. Samtidigt hade hon turen att

länge sedan har tågen slutat att gå hit och lanthandeln stängdes i

träffa en expert på naturgummi. Han berättade för henne om

början av 2000-talet.

vulkaniseringsprocessen som gjorde att man kunde tillverka

Hennan har runt 200 invånare och av dem jobbar tio på

tunnare och starkare kondomer. Det var då hon bestämde sig för att

fabriken. Men fabriken har lite mer än tjugo anställda totalt. De

starta Japans första kondomfabrik.

flesta arbetar i skift och en timme i taget på varje station i fabriken.

Under många år har Japan hört till de länder som gör de allra

Kondomerna packas i två skeden, först i plastfilm och sedan i

bästa kondomerna. Men nu börjar allt fler asiatiska länder att följa

förpackningar med olika många i. Den vanligaste förpackningen

efter. Fabriker har bland annat startats i Indien, Thailand och

är den med tio kondomer. Agneta Bolander och Lena Eriksson

Vietnam under det senaste årtiondet.

arbetar i laboratoriet. De testar ett urval kondomer från varje
tillverkningssats i flera omgångar innan de packas och säljs.

Kondomen det vanligaste preventivmedlet
På en av kondomfabrikerna i Japan tillverkar de ungefär 300

Tuffa tester

miljoner kondomer per år. Av dessa exporteras ungefär 65

Kondomerna anländer till Hennan i stora kartonger som rymmer

procent. Resten, cirka 100 miljoner, används i Japan. Japanerna

1 000 gross, eller 144 000 kondomer. Kondomerna ligger i lufttäta

säckar inuti kartongerna. När kondomerna har anlänt till fabriken

ett läskpapper. Papperet fläckas direkt om det finns någon läcka

tas 50 kondomer per kartong ut och testas i labbet. RFSU var 1946

i kondomen. Dessutom stänker vattnet upp på ovansidan av

först i världen med att utveckla metoder för att testa kondomer.

handen på den som testar. Handens ovansida är mycket känslig för

RFSU har idag de strängaste testerna. Kondomerna måste klara av

beröring och därför känner den av det minsta vattenstänk.

att blåsas upp med 20 liter luft innan de sprängs och att dras ut

Om en kondom har ett hål kan man se på vilken typ av hål det

till 40 cm på bredden för att godkännas. Kondomerna ska alltså

är, om det har uppstått under produktionen i Japan eller under

klara av större belastningar än de någonsin kommer att utsättas

packningen i maskinerna.

för när de används. En kondom ska hålla i minst fem år. Därför

Efter att kondomerna har förpackats i remsor upprepar

måste testkondomerna även klara av ett åldringstest innan de blir

laboratoriepersonalen samma test som de gjorde då kondomerna

godkända. De läggs i ett värmeskåp som har temperaturen 70 °C

anlände i kartonger till fabriken. De tar ut 570 kondomer

under en vecka, eller 168 timmar. Det motsvarar fem år ute i en

per 1 000 gross och gör dragtestet, luftsprängningstestet och

butik eller hemma i någons byrålåda. Efter åldringstestet gör

åldringstestet en gång till.

laboratoriepersonalen ett nytt luftsprängnings- och dragtest för

Till slut packas remsorna med kondomer i pappförpackningar

att se om kondomernas kvalitet har försämrats. När testkondom

med rätt text och bild. De flesta förpackningarna rymmer tio

erna har klarat alla dessa tester kan de andra kondomerna börja

kondomer, men det finns också fempack, trepack och 30-pack.

förpackas i plastfilm.

30-packen kan man bara köpa på apotek och i e-handelsbutiken.

personalen ska kunna hålla isär de olika maskinerna. De heter t ex

Först gjorde man urinslangar och lösnäsor

Malin, Nana, Pia, Terese och Olga.

Fabriken startades av Sture Randström, en man som kunde mycket

Kondomerna tas ur kartongerna som godkänts och läggs i en

om gummi. Han hade ett företag i Jakobsberg utanför Stockholm,

stor tunna. I tunnan läggs också talk. Talken gör att de kondomer

men när han behövde utvidga verksamheten 1976 återvände han

som klibbat ihop under lagringen särar på sig. Ur tunnan faller

till sin barndomsbygd och fann en gammal skola. Den gjordes om

kondomerna ner på ett runt stålfat som vibrerar. Därifrån förs

till fabrikslokaler där man förutom kondomer också tillverkade ett

kondomerna en efter en in i en bana, för att förpackas i plastfilm.

slags urinuppsamlare för sjukvården – uridomen. Dessutom gjorde

Samtidigt som kondomerna förs in mellan plastfilmerna läggs en

man kosmetiska proteser i latex, t ex näsor för brännskadade.

droppe silikonolja på toppen av varje kondom. En droppe olja

Det stora uppsvinget för kondomproduktionen kom i slutet av

räcker för att hela kondomen ska vara inoljad på bara ett par dagar.

80-talet, på grund av att hiv/aids blev allmänt känt. På fabriken

Oljan behövs för att det ska vara bekvämt att trä på kondomen och

i Hennan jobbade personalen i tre skift dygnet runt för att hinna

att ha samlag.

packa alla kondomer som efterfrågades. Det var efter uppsvinget

När kondomerna packats i långa plastremsor görs nya test.

som RFSU tog över fabriken, närmare bestämt 1991. Efter några

Först görs ett vattentest för att se om det är några hål i kondomerna.

år gick kondomanvändningen tillbaka, men sedan 1999 går den

Av 14 400, eller 100 gross kondomer, plockas 50 stycken ut ur

sakta uppåt igen.

remsorna. De fylls med vatten och rullas fram och tillbaka över

2. Kondomtillverkning

Förpackningsmaskinerna har var och en ett eget namn, för att
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”Som vilket arbete som helst”

fastnar i dragkedjan på jeansen, eller så slinter man med handen

Det är flera av de anställda på fabriken i Hennan som växte upp

när man ska sätta på den och rispar den med naglarna. ”Det bästa

under en tid då det inte var lika självklart med kondomer som nu.

sättet att undvika olyckor är att öva”, säger Siw.

Det var innan kondomer kunde köpas i vilken mataffär som helst

Att man får så få klagomål är naturligtvis bra, tycker Siw,

och sexualundervisningen i skolorna inte var lika utbredd som

men det är också en självklarhet att ha så få fel som möjligt i den

idag. När fabriken öppnade 1976 hade tiderna redan förändrats

här branschen: ”Vem skulle vilja använda en kondom om man var

en hel del. ”Det var som vilket arbete som helst”, säger en av

osäker på om den skulle hålla?”

de anställda. Idag är det inte lika mycket hysch-hysch kring
kondomer som för femtio år sedan, men det är många som blir

Kondomer på export

nyfikna och ställer många frågor när de får höra att man arbetar

En gång i veckan körs de färdiga förpackningarna iväg från

på fabriken.

fabriken i lastbilar. De körs till distributionsbolag som i sin tur
säljer kondomerna till mataffärer, apotek, bensinmackar och
kiosker runt om i Sverige.
Men det är inte bara i butiker som man kan köpa kondomer.
Många väljer att handla på internet i stället: www.rfsu.com.

I

fabriken sköts all e-handel. Man tar emot beställningar och skickar
iväg paket med färska kondomer och andra saker, som glidmedel
och sexleksaker, till privatpersoner.
RFSU exporterar också kondomer till andra länder. De
största importörerna av svenska kondomer är Danmark, Finland

3. Kondomtillverkning

och Norge, men det säljs också en hel del till Schweiz, Polen,
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Felen är få

Baltikum, Ryssland, Tyskland och Spanien. Utanför Europa är

Siw Strandberg arbetar med att ta emot kundernas klagomål.

Hong Kong den största importören.

Alla kondomer är märkta med ett tillverkningsnummer.

I Sverige, Norge, Danmark och Polen är Profil den populäraste

Numret står på den kartong som kondomerna kommer till

kondomsorten, med den tunna Cho-San tätt därefter. Profil

fabriken i. Med samma nummer märks alla kondomer och

kallas ibland ”Volvon bland kondomer” – den är enkel och utan

pappförpackningar. På så sätt är det lätt att spåra den kondomsats

krusiduller. Finländarna föredrar Magic och knottriga Näcken.

som det eventuellt är fel på.

I Hongkong heter favoriterna NamNam-Jordgubb och Mamba.

Men det har visat sig att när man har haft oturen att kondomen

Spanjorerna gillar den gröna Blommor & Bin, och i Tyskland

gått sönder, har felet uppstått när man använder kondomen.

är det den lite större Okeido som gäller. I Zimbabwe och andra

Kondomer är känsliga varor och tål inte vassa saker, som stubbat

länder i södra Afrika, där RFSU bedriver hiv-förebyggande

könshår, ringar eller piercingsmycken. När kondomen går sönder

projekt tillsammans med sina systerorganisationer, är Black Jack,

kan det vara för att man är nervös eller har för bråttom. Den kanske

den svarta kondomen, och NamNam populära.

2. Kondomtillverkning

– Vi brukar testa lite olika ...
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4. Kondomhistoria

”RFSU poängterade tidigt att kondom
både skyddade mot oönskad
graviditet och könssjukdom!”
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Författare: Lena Lennerhed

4. Kondomhistoria

Den unga Roland kom över kondomerna genom att hans mamma

inte att man använde preventivmedel, inte heller att man sålde

sålde dem ”under disk” i sin tobaksaffär. Mamman var en politiskt

dem, utan just att man talade om dem öppet och gjorde reklam för

radikal kvinna som inspirerats av ungsocialisten Hinke Bergegrens

dem. Och så hamnade kondomerna under disk, i tobaksaffärer, på

sexualpolitiska agitation. Men det var också på grund av honom

raksalonger och liknande ställen.

hon inte kunde sälja kondomerna öppet. I ett berömt föredrag

Bergegren var inte den första i Sverige som propagerade för

1910 hade Hinke Bergegren propagerat för ”kärlek utan barn” –

preventivmedel. Det hade också uppsalastudenten Knut Wicksell

det vill säga preventivmedel – därför att det var bättre än barn utan

gjort 1880. Wicksell efterlyste ”försiktighetsmått” för att dämpa

kärlek. Med preventivmedel, och därmed utan rädsla för oönskade

befolkningstillväxten som han menade var en orsak till tidens

graviditeter, skulle sexuallivet kunna bli mer njutningsfyllt,

fattigdom. Han tryckte också på att sexuallivet var till för njutning

kvinnor skulle inte behöva drivas till illegala aborter, och alla barn

och gemenskap, inte enbart fortplantning.

vara välkomna, menade Bergegren. Det här var ett budskap man

Wicksell sattes inte i fängelse men fick en varning från

inte gillade från samhällets sida. Enligt kyrkan och staten var det

universitetet. Preventivmedel var ett känsligt ämne vid denna tid.

sexuella samlivet endast legitimt inom äktenskapet, med målet att

Kondomer i sig var inget nytt. I sin skrift om syfilis, De

skaffa barn. Om ett gift par inte önskade fler barn skulle de leva

morbo gallico (”Om den franska sjukan”) skrev den italienska

avhållsamt. Att använda preventivmedel ansågs därför omoraliskt,

anatomen Gabriel Fallopius år 1564 att han uppfunnit ett skydd

och Bergegren sattes i fängelse i två månader. Dessutom stiftades

mot syfilissmitta: en slags kondom av linnetyg att sätta över

en lag som förbjöd upplysning om preventivmedel. Lagen förbjöd

ollonet. En annan variant var att ta blindtarmen från ett får och

4. Kondomhistoria

– Ballonger med knopp, ballonger med snopp!
Så sålde Roland Schütt kondomer för fem öre styck på 1920-talet
i Vasastan i Stockholm. Han tillverkade också slangbellor av
kondomerna: ”kådisbellor”. Vad kondomerna egentligen skulle användas
till visste han inte då, men som vuxen och författare visste han förstås.
I romanen Kådisbellan berättar han om sin barndom.
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tvätta och preparera den på olika sätt. Så blev den en kondom att

kvinnor att blanda honung och saft från växten akacia och föra

använda flera gånger. Men sådana produkter var troligen för dyra

upp i slidan. Dessutom har tidiga aborter ofta setts som en slags

att köpa för de flesta. Något mer tillgängliga blev kondomerna

preventivmetod av kvinnor. Man gick helt enkelt till en läkare eller

när man lärde sig att vulkanisera gummi 1839, det vill säga att

barnmorska och ”reglerade menstruationen” när den uteblivit.

göra det mer elastiskt och ändå hållbart, och man började tillverka

Strax efter att gummikondomen sett dagens ljus kom också

gummikondomer. Massproduktionen startade på 1930-talet då

pessaret för kvinnor: ett gummihölje fastsatt runt en ring att sätta

rågummi ersattes av latexgummi.

för livmoderöppningen. Ett av de första kallades Mensingaring

Var ordet kondom kommer från vet man inte. Hinke

efter den tyska läkare som uppfann det 1882. Många i tiden

Bergegren sa ”kåndång”. Det finns inga belägg för påståendet

tryckte på vikten av att kvinnan skulle ha ett bra preventivmedel

att det skulle finnas en uppfinnare som hette ”Mr Condom”

och inte behöva förlita sig på mannen. Kvinnor var utsatta. Att

någonstans i världen, inte heller att kondomer har något med den

de skulle kunna säga nej till samlag om de var gifta var långtifrån

franska staden Condom att göra. I England kallades kondomer

självklart, och många män såg inte födelsekontrollen som sitt

förr för ”French letters”, medan de i Frankrike omtalades som

ansvar. Fattiga kvinnor hade det särskilt svårt. Många blev sjuka

”capote anglaise” (ung. ”engelsk regnrock” eller ”överdrag”). Det

eller dog i förtid av för många och täta graviditeter. En ogift

är tydligt att man ansett kondomer vara syndiga och därför helst

kvinna som blivit oönskat gravid hade att välja mellan att göra

velat tro att de kommer utifrån, från andra länder.

en illegal abort eller föda ett utomäktenskapligt barn som på den

Människor har troligen alltid och över hela världen använt
preventivmedel eller olika preventivmetoder för att undvika

Preventivmedel är alltså något som funnits länge, men

oönskade graviditeter. Samtidigt har teorierna om hur barn

produkterna har skiftat. Samhällets syn på preventivmedelsanvä

kommer till varierat. Länge trodde man i Europa att både

ndning har också skiftat, mellan att se det som omoraliskt eller

kvinnan och mannen producerade säd som blandades vid samlag

ansvarsfullt och rätt. Bland förespråkare för födelsekontroll har

och därefter sögs upp i kvinnan. Kvinnans lust och orgasm var

man även diskuterat om preventivmedel är kvinnans ansvar,

en förutsättning för att detta skulle kunna ske. Många har också

mannens ansvar eller bådas.

hävdat att kvinnan är fertil runt menstruationen, och att hon

Kvinnors preventivmedel har alltid varit graviditetsskydd,

därmed inte kan bli gravid mellan sina perioder. I själva verket

men som inte skyddat mot smitta av könssjukdom. Ett undantag

är det ju tvärtom, och det är först på 1900-talet som kvinnans

är dock vår tids Femidom, en sorts kondom för kvinnor.

4. Kondomhistoria

menstruationscykel blivit helt klarlagd.
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tiden stämplades som ”oäkta”.

Mannens kondom är både ett graviditetsskydd och ett

Avbrutet samlag och så kallade säkra perioder är några

smittskydd, men vad man främst sett den som har varierat.

exempel på preventiva metoder, liksom att ha orala eller anala

Fallopius, som var läkare i Padua i Italien på 1500-talet, såg

samlag istället för genitala. Preventivmedel har framför allt

kondomen som ett skydd mot syfilis, och det var nog den

använts av kvinnor: spemiedödande medel, livmodersköljningar

vanligaste uppfattningen förr i tiden. Syfilis började troligen

eller olika inlägg i slidan.

spridas på 1400-talet. I Sverige fanns den redan på 1500-talet och

Redan i egyptiska papyrer från 1500 f Kr rekommenderas

kallades ”pocker” eller ”fransosen”. Den var en allvarlig och fruktad

4. Kondomhistoria

I England kallades kondomer förr för ”French letters”, medan de i Frankrike
omtalades som ”capote anglaise” (ung ”engelsk regnrock eller överdrag”).
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sjukdom som orsakade sår, värk, nervskador, hjärnskador och även

gånger, enligt förbundet. Den skulle då tvättas, torkas och pudras

kunde leda till döden. Tvåhundra år senare var sjukdomen så

med talk eller potatismjöl i väntan på nästa tillfälle – i handeln

spridd att särskilda sjukhus inrättades. Det dröjde dock till 1940-

fanns till och med små stativ att torka kondomerna på. Den vinst

talet innan den på allvar kunde botas med penicillin. Fram till

som RFSU gjorde på kondomförsäljningen gick till förbundets

1800-talet trodde man att gonorré liksom andra könssjukdomar

sexualpolitiska och kliniska verksamhet. RFSU provade också in

var varianter av syfilis.

och sålde pessar till kvinnor.

I början av 1900-talet i Sverige hade kondomer fantasieggande

RFSU poängterade att kondom både skyddade mot oönskad

namn som ”Eros” och såldes med bilder av halvnakna kvinnor på

graviditet och mot könssjukdom. Dels ville man göra kondomer

omslaget. Troligen vände man sig främst till män som hade sex

mer tillgängliga för människor, dels syftade kampen till att

med prostituerade kvinnor och som ville undvika att bli smittade

göra kondomen ”anständig”. Gifta som ogifta par skulle kunna

av könssjukdomar. På 1960-talet hårdlanserades kondomer som

använda kondomer som födelsekontroll, och detta menade RFSU

skydd mot den alltmer spridda gonorrén. Och med hivinfektionens

var ansvarsfullt, inte omoraliskt. Sådana idéer blev allt vanligare

spridning från 1980-talet och framåt har kondomens funktion som

under 1930-talet, och 1938 togs förbudet mot preventivmedelsu

smittskydd betonats, och den har använts av både homosexuella

pplysning bort. Det dröjde dock innan kondomer blev vanliga i

och heterosexuella män. Men kondomanvändning kan fortfarande

handeln. 1946 blev de svenska apoteken ålagda att sälja kondomer.

vara kontroversiell. Katolska kyrkan fördömer all användning av

1959 tilläts kondomförsäljning i automater.

preventivmedel, och därmed även kondomer, av moraliska skäl.

1960-talet var en tid av sexuell frigörelse. Att det också var

Man fördömer även aborter. Denna hållning har länge kritiserats,

konsumtionssamhällets genombrott visas av att den traditionella,

också av katoliker. På grund av den katastrofala spridningen av hiv

präktiga och beiga kondomen nu fick sällskap av gröna och svarta

i främst fattiga länder har katolska kyrkan uppmanats ompröva

med glada och sexiga namn. Även storlekarna och formerna blev

sin negativa inställning till kondomanvändning, men beslutet står

fler. Så småningom lanserades en kondom med knottror. Och på

än så länge fast.

1990-talet kom kondomer med smak av jordgubb, lakrits med

Kondomer har alltså i historien främst setts som ett

mera. Kondomer finns idag att köpa på mataffärer, bensinmackar,

smittskydd, men naturligtvis har de också använts som skydd mot

pressbyråkiosker och andra ställen. På ungdomsmottagningarna

graviditet, särskilt före 1960-talet då varken p-piller eller spiral

delar man ut eller säljer kondomer. Mannens kondom verkar

fanns på marknaden. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning,

finnas överallt. Och kanske är den inte bara hans längre. Idag har

bildades 1933 av journalisten och sexualupplysaren Elise Ottesen-

även kvinnor kondomer med sig.

Jensen och en grupp radikala läkare. Kampen mot preventivlagen,

4. Kondomhistoria

det vill säga förbudet mot preventivmedelsupplysning, var
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central. Förbundet började sälja kondomer på postorder under den
diskreta avsändaren ”E. Olsson” och genom lokala ombud runtom
i landet, så småningom i egna butiker. Hög kvalitet till låga priser
var mottot. En kondom av god kvalitet kunde användas flera

Förr kunde man finna
kondomautomater på husväggarna.

4. Kondomhistoria

1938 togs förbudet mot preventivmedelsupplysning bort. Det dröjde dock innan kondomer
blev vanliga i handeln. 1946 blev de svenska apoteken ålagda att sälja kondomer. 1959 tilläts
kondomförsäljning i automater.
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– Vad tycker du om kondom?

Författare: Hans Olsson

5. Metoder
Här ger vi en del förslag på övningar för att arbeta med
eleverna. Ibland ger vi flera förslag på samma tema. Självklart
kan man formulera olika typer av övningar även där vi inte har
lämnat sådana förslag. Flera teman fungerar bra både
som fyra hörn, gruppdiskussion eller annat.

Det här är ett smakprov på vad man kan göra. Välj det som passar er, ändra och lägg till i övningarna,
så att det funkar för er och de grupper ni arbetar med. Vi hoppas att våra förslag kan inspirera er att
komma på egna övningar att arbeta med. I övningarna förekommer namn- och åldersangivelser. Byt
namn och ålder på dem så att de passar era grupper. Blanda så att det blir en bra variation på personer.
Ibland kan det dock vara bra att låta yngre elever få reagera och fundera på exempel med äldre och
tvärtom. Tänk på att inte använda namn som finns i gruppen.
En del av övningarna är så kallade värderingsövningar. Värderingsövningar kan verka bedrägligt
enkla. Men de kräver noggranna förberedelser. Har man inte tidigare arbetat med värderingsövningar,
rekommenderar vi att man går en kurs i metoden, eller att man läser på och tränar på arbetskamrater,
eller gör provövningar med elever. Det finns allt från endagskurser till veckolånga kurser, se till exempel
landstinget där du bor.
Andra övningar är diskussionsfrågor. De är uppdelade i olika rubriker, men en del frågor går in
Många av diskussionsfrågorna kan användas som uppföljningsfrågor i samtal eller i anslutning till
värderingsövningar.
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i varann och kan inte i en diskussion åtskiljas på det förenklade sätt som vi har gjort i detta avsnitt.
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Om värderingsövningar
Grundläggande för värderingsövningar är att det inte finns något självklart svar som man ska komma
fram till. Värderingsövningar är till för att öppna för samtal eller reflektion. Med hjälp av dem kan man
hitta sin egen ståndpunkt, få lära sig att lyssna till och att respektera andras uppfattningar. De som
deltar ska förklara eller argumentera för sin ståndpunkt, inte emot de andras. Tanken är inte att man i
första hand ska få heta debatter för och emot, där det gäller att övertyga de andra om vilken uppfattning
som är bäst. Samtal med frågor till varann är förstås i sin ordning. Och ledaren (eller andra deltagare)
kan ställa klargörande frågor till eleverna, så att de får träna sig i att utveckla sina ståndpunkter. De
klargörande frågorna kan hjälpa eleverna att upptäcka ologiska resonemang eller vilka konsekvenser
deras värderingar får.
Frågeställningarna/påståendena i värderingsövningar ska inte gå att ”kunna” – det ska inte finnas
endast ett rätt svar. Det är ju just värderingsövningar, inte kunskapstest. Undvik alltså påståenden
som t ex ”hälften av alla 17-åringar har haft samlag”. Övningarna ska inte heller användas för att under
trevliga former få veta vad eleverna gör eller hur de beter sig. Man får visserligen information och
kunskaper om ungdomarna genom övningarna – men det ska inte vara syftet. Alltså, inga kontroller av
hur många som har haft samlag eller råkat ut för en könssjukdom eller andra liknande erfarenheter. Vill
man veta sådant, bör man använda sig av enkäter som eleverna får besvara anonymt. Det är förstås vanligt
att eleverna i anslutning till olika övningar berättar om egna erfarenheter, vilket också är välkommet
– vi strävar ju efter en öppen och trygg atmosfär. Men då sker det frivilligt och i ett sammanhang. Som
ledare bör man dock vara observant på att eleverna inte berättar sådant som de kanske ångrar efteråt att
de berättade.
En viktig förutsättning för värderingsövningar är att man deltar av egen vilja. Ingen ska därför
tvingas att vara med. Det är nu väldigt sällan det inträffar att någon inte vill delta. Om det sker får
den som inte vill vara med i stället titta på. Erfarenheten är att han/hon ganska snart väljer att delta.
Frivilligheten gäller också frågor från ledaren – man behöver inte svara/motivera sig om man inte har
lust. Eftersom det handlar om värderingar, kan det hända att någon under övningens gång vill byta
åsikt efter att ha hört andra motivera sitt val, till exempel i fyra hörn. Den som vill byta hörn, är då
välkommen att göra det. Man får byta fler gånger om man hör nya argument som man instämmer
i. Syftet är ju inte att under övningarna komma fram till sin slutliga uppfattning, utan att få pröva
tanken, lyssna, ta ställning. Man kan också fråga deltagarna, när alla hörn har motiverat sina val, om det
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är någon som nu vill byta hörn.
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Ibland är det bättre att formulera påståenden med ”kan” och liknande ord i stället för bergfasta
påståenden, som låser samtalet eller möjligheten att ta ställning. Exempelvis fungerar formuleringen

”porr kan ge bra sexualupplysning” bättre än ”porr är bra sexualupplysning”. Däremot är det viktigt
att formuleringarna är tydliga och inte riskerar att missförstås. Påståendena/övningarna ska också vara
realistiska. En god tumregel är att man som ledare skulle kunna tänka sig att vara med i den övning
man planerar, om man skulle vara deltagare.
Det finns olika uppfattningar om huruvida ledare ska delta själv i övningen eller inte. Generellt
sett, anser jag, bör inte ledaren delta i själva övningen, eftersom det kan påverka deltagarnas
ställningstaganden. Det beror på vad det handlar om och vilken övning det gäller. Vid fyra hörn är
det ofta olämpligt, det är tillräckligt att hålla reda på ändå, man behöver koncentrera sig på att leda
övningen. Vid frågor från gruppen om ledarens uppfattning bör man självklart svara, för att visa att
man är i rummet på samma villkor som de andra. Vuxna ska inte mörka med sin uppfattning, men
poängtera att det är ett personligt ställningstagande. Begär vi av eleverna att de ska vara personliga bör
vi som lärare vara det i gengäld, vilket inte betyder att man måste berätta allt. Man kan dra sin gräns,
säga att det vill man hålla för sig själv. Det visar att det är tillåtet också för eleverna. Denna gräns
kan förändras med vilken grupp man arbetar eller med ens egen erfarenhet av att arbeta med sex och
samlevnad.
Som med andra metoder är det bara att träna för att bli bättre. Man misslyckas ibland. Påståendena
blev otydliga, frågeställningen kändes inte relevant i gruppen osv. Det ingår. Eftersom det är en dynamisk
metod är den lite oförutsägbar. Och det är just det som gör den så suverän i värderingsfrågor.
För att sammanfatta några grundregler när man förbereder värderingsövningar:
• Fråga efter åsikter, ej handlingar. Även om många av övningarna är handlingsinriktade,
		 så frågar man då efter ”hur man tror/tycker” att man ska handla.
• Inga självklara rätt och fel; varning för värdeomdömen.
• Tydligt språk; undvik negationer om det går.
• Håll hyfsat tempo – ungdomar blir snabbt uttråkade.
Förhållningssätt:
• Ställ uppföljningsfrågor respektive klargörande följdfrågor.
• Uppmuntra gruppen, men undvik beröm till enskilda p ersoner, som t ex ”vad du är klok”
		– det kan få andra att känna sig mindre kloka.
• Fördela ordet och frågorna, så att alla deltagare får prata.
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• Frivillighet – både i att delta och att ge kommentarer på ledarens frågor.
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Katrin Byréus har skrivit boken ”Du har huvudrollen i ditt liv”, som beskriver värderingsövningar och
hur man kan leda dem. Även i ”Röda tråden – handbok i sexualitet och samlevnad” (utgiven av Lafa,
Stockholms läns landsting) ger Katrin Byréus en kort beskrivning av värderingsövningar. I Röda tråden
finns också exempel på fler värderingsövningar. John Steinberg, som var en av dem som introducerade
värderingsmetodiken i Sverige, har skrivit flera böcker, bland annat ”Värderingar för 2000-talet”.
Vi ger här en kort beskrivning av de värderingsövningar som förekommer i detta häfte.
Heta stolen
Ställ stolar i en ring i rummet. Det ska vara en stol mer än antal deltagare. Ledaren, som också sitter
i ringen, säger/läser upp ett påstående. De som instämmer i påståendet reser sig och byter plats med
andra som också rest sig. Den som inte instämmer eller inte vet sitter kvar. Är det bara en som reser
sig, går han/hon till den tomma stolen. Därefter frågar man två–tre stycken som får motivera varför de
bytte eller inte bytte stol.
Det är alltid bra att inleda övningen med ett eller ett par enkla, lekfulla påståenden, som exempelvis:
”Leksand är ett bra hockeylag” (men bara om man arbetar i Dalarna – byt annars till det lokala laget och
sporten!), ”Det verkar härligt att hoppa fallskärm”, eller ”Livet skulle vara tråkigt utan musik”.
Ett annat sätt att använda sig av heta stolen-påståenden är att göra en ja-nej-kanske-övning. Man
lägger ut lappar på golvet med ”JA”, ”NEJ” och ”KANSKE”. Man läser upp påståendet. Deltagarna
ställer sig vid den lapp som bäst stämmer överens med deras uppfattning. De får prata med två-tre andra
som har ställt sig vid samma lapp, och sedan får några från varje grupp motivera sina ställningstaganden.
Obs! Låt deltagarna röra sig i rummet och lämna den lapp de stod vid inför nästa påstående. Annars är
risken stor att de blir kvar vid den lapp de senast stod vid.
Stå på linje
Lägg ut lappar som är numrerade från 1 till 6 på golvet. Ett och 6 är varandras motsatser. Det ska vara
ett jämnt antal lappar, som tvingar deltagaren att ta ställning ”för” eller ”emot”, men i olika grad.
Exempelvis frågan som finns med bland övningarna här nedan: ”Det är pinsamt att köpa kondom”. Den
som ställer sig på 1, 2 eller 3 tycker att det är pinsamt i varierande grad – 3 lite medan 1 tycker mycket
pinsamt. De som ställer sig på 4, 5 eller 6 tycker i huvudsak att det är lätt men med vissa reservationer
på 4 eller 5.
Låt deltagarna samtala en stund med dem som står närmast om varför de valde som de gjorde. Fråga
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därefter någon eller några vid varje lapp. Obs! Precis som med ja-nej-kanske, låt deltagarna lämna sina
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lappar innan man läser nästa påstående.

Fyra hörn
Ledaren läser upp situationen/dilemmat och ger sedan de fyra handlingsalternativen, som får
representeras av olika hörn i rummet. Ett av hörnen bör vara ett så kallat öppet hörn som inte har ett i
förväg formulerat svarsalternativ. Alltså tre givna svarsalternativ samt ett öppet hörn där de som inte
håller med om något av de tre givna kan ställa sig.
När ledaren går igenom svarsalternativen bör han/hon visa med hela kroppen vilket alternativ som
hör ihop med vilket hörn, det vill säga han/hon går dit och talar om vilket alternativet är.
Repetera frågeställningen och alternativen. Be därefter deltagarna tänka efter (en stund) och sedan
placera sig vid det alternativ som de tycker stämmer bäst överens med deras åsikt. Därefter får de
prata två–tre tillsammans några minuter om varför de gjort det valet. Står någon ensam i ett hörn, bör
ledaren leda övningen därifrån, eftersom det kan kännas utsatt att vara ensam om en åsikt. Ledaren
samtalar med denne, så att han/hon också får möjlighet att motivera sitt ställningstagande. Därefter får
någon eller några från varje svarsalternativ berätta om samtalen de fört med varann.
Man kan variera uppföljningen genom att ibland hoppa över det gemensamma samtalet och direkt
be några stycken i varje hörn att motivera sitt val.
Listning och rangordning
Listnings- och rangordningsövningar kan göras på olika sätt. Antingen att deltagarna arbetar enskilt
från början med en lista, eller att man först gemensamt i hela gruppen skapar en lista som sedan
rangordnas enskilt eller i smågrupper. Här beskrivs när man börjar enskilt: Deltagarna får under några
minuter arbeta enskilt med en fråga som ledaren ställer, till exempel ”Vilket är det bästa stället att skaffa
kondomer på?”. Deltagaren skriver ner förslag på vilka ställen han/hon kommer på och rangordnar dem.
En 1:a framför det bästa, en 2:a framför det näst bästa osv. Därefter delas deltagarna in i smågrupper,
som berättar för varandra hur de har rangordnat. En elev i taget redovisar, utan att de andra får avbryta.
Den lilla gruppen kan sedan diskutera en kort stund. Det är ofta bra att avsluta i storgrupp med hur
man rangordnar.
Ibland är det bra att hjälpa deltagarna på traven genom att ge några förslag innan de själva börjar
lista. Poängtera dock att det bara är förslag, som de inte själva behöver ha med.

Fyra hörn: Halva paketet har gått åt
En kille (tjej) är på en fest eller ett disco. Där träffar han en partner som han verkligen gillar. Han följer

5. Metoder

Övningarna
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honom/henne hem – föräldrarna är inte hemma. Han vill verkligen ha sex. De kommer hem. Medan den
andre är på toaletten, snokar han i sänglådan och upptäcker ett tiopack kondomer. Han öppnar paketet
och ser att där bara är tre stycken kondomer kvar. Vad tänker han?
• han blir misstänksam och tänker att han/hon har många partner
• att han/hon är ansvarsfull som använder kondomer
• han bryr sig inte
• öppet hörn
Alternativ fråga på samma historia som ovan:
Vad gör han?
• har sex och använder kondom
• kramas och kysser men har inte samlag
• går hem, eftersom den andre verkar ha haft flera partner och han inte vill vara en i raden
• öppet hörn
Fyra hörn: Inga kondomer!
Två personer som gillar varann jättemycket har träffats. De har känt varann några veckor, är kära och
nu ska de ha samlag med varann för första gången. Då upptäcker de att de inte har några kondomer.
Vad tror du att de gör?
• de chansar på att ingen av dem har en könssjukdom och har ändå samlag
• de avbryter alltihop för det skulle vara för svårt att avstå från själva samlaget
• de föreslår eller visar att de kan tillfredsställa varann utan att ha samlag
• öppet hörn
Fyra hörn: Ny partner
Vad tror du att en person gör som har en ny partner och som nästa gång de träffas tror att de kommer
att ha sex med varann?
• tar själv med kondom
• hoppas att partnern tar med kondom
• chansar, risken är ändå så liten
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• öppet hörn
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Fyra hörn: Förälder hittar kondomer
En pappa (mamma) städar upp på sin 15-åriga dotters rum. Han plockar bara rätt på det som ligger på
golvet, letar smutsiga kläder till tvätten. När han tar upp ett par byxor faller en kondom ut ur fickan.
Vad tror du att han gör?
• pratar med sin dotter och frågar om hon har sex
• låtsas som han inte har sett kondomen
• säga som det var, att han råkade se den och att han är glad för att dottern skyddar sig
• öppet hörn
Man kan göra om denna till ett samtal/diskussion, där frågan ovan ställs, eller frågan:
”Vad tror du händer?”.
Man kan låta eleverna själva formulera de fyra hörnen (varav ett öppet hörn, så i praktiken tre) till
frågan ”Vad tror du händer?”.
Stå på linje: Sex och kondom
Det är okej att ha så mycket sex som man själv vill så länge man skyddar sig med kondom?
instämmer		
1

2

3

4

5

instämmer inte
6

Stå på linje: Köpa kondomer
Att köpa kondomer i en affär eller på Pressbyrån är...
mycket pinsamt		
1

2

fullständigt självklart, det är som att köpa en liter mjölk
3

4

5

6

Stå på linje: Bra att ha med sig?
1) Det är bra att en tjej har med sig kondomer när hon går på disco ifall hon träffar någon som hon vill
ha sex med.
instämmer helt		
1

2

instämmer inte alls
3

4

5

6

2) Det är bra att man har med sig kondomer när man går på disco ifall man träffar någon som man vill
ha sex med.
instämmer helt		

1

2

3

4

instämmer inte alls

5

6

med att fråga om samma sak gäller för både tjejer och killar; om det skiljer sig åt, hur och varför och
vad de tycker om det.
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Använder man denna variant med ”man” i stället för ”tjej” eller ”kille”, kan man följa upp övningen
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3) En variant av frågan är att i stället använda detta påstående (som också finns med under Heta stolen):
En tjej som har kondomer med sig när hon går på disco r iskerar att få dåligt rykte.
instämmer helt		
1

2

instämmer inte
3

4

5

6

4) Man kan variera det om killar också:
En kille som har kondomer med sig när han går på disco är en ansvarsfull kille.
instämmer helt		
1

2

instämmer inte
3

4

5

6

Heta stolen: Förslag på påståenden
Här presenteras en räcka med påståenden som handlar om kondomer. Ett urval av dem kan användas
tillsammans med andra påståenden om sexualitet och samlevnad. Det är bra om påståenden om
kondomer kommer vid flera tillfällen, även när kondom inte är huvudtema. De kan användas som
inledning till flera pass.
Obs! Tanken är inte att använda alla påståenden vid samma tillfälle! Då kommer eleverna att
tröttna. Sex-åtta påståenden åt gången brukar vara lagom.
Välj påståenden så att de passar åldersgruppen du arbetar med. Vissa påståenden kan behöva
omformuleras något för att passa.
• Det är lätt att få tag på kondomer.
• Det är pinsamt att köpa kondomer i en affär.
• Det är pinsamt om en förälder hittar kondomer på ens rum.
• Det är självklart att använda kondom om man har samlag.
• Det är svårt att veta var man ska göra av kondomen efteråt.
• Det är bra att alltid ha kondomer med sig när man går på fest/disco.
• Det är lättare för killar än för tjejer att föreslå att man ska använda kondom.
• Det är bra för killar att öva på att använda kondom när de onanerar.
• Det är ansvarsfullt att ta med sig kondomer när man går ut, t ex på disco.
• Det är lättare för två killar som vill vara tillsammans att använda kondom.
• En kille som har med sig kondomer när han går på disco riskerar att ses som en
kille som man ska akta sig för/dålig p erson.
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• En tjej som har med sig kondomer när hon går ut är en bra tjej.
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• En kille som har med sig kondomer när han går ut är en bra kille.
• En tjej som har med sig kondomer riskerar att få dåligt rykte.

• Att ha oskyddat sex utomlands är betydligt mer riskfyllt än att ha det i Sverige.
• Killar har mer osäker sex än tjejer.
• Det är okej att ha samlag med någon som är hivpositiv om man skyddar sig med kondom.
• Det är killens ansvar att kondom används vid samlag.
• Det är svårt att få en könssjukdom.
• Det är bara otur om man råkar få en könssjukdom.
• Det är tjejens ansvar om hon blir gravid mot sin vilja.
• Det är värt risken att få en könssjukdom för ett ligg utan k ondom.
• Man kan inte skylla på nån annan om man får en könssjukdom.
• Man ska berätta för en partner om man har en könssjukdom.
• Man bör gå och testa sig om man har haft sex utan kondom.
• Det är seriösare mellan två personer om man kör utan kondom.
• Det är skamligt att få en könssjukdom.
• Den som får en könssjukdom får skylla sig själv.
• De flesta ser ner på den som har fått en könssjukdom.
• Den som berättar att han/hon har en könssjukdom ses som lösaktig.
• Det skulle vara pinsamt att berätta att man har fått en könssjukdom.
• För sina bästa kompisar kan man berätta att man har fått en könssjukdom.
En del av påståendena kan göras om till så kallade oavslutade meningar, som eleverna själva får avsluta.
Exempel:
• Det bästa stället att skaffa kondomer på är ...
• Om en kompis har osäker sex skulle jag ...
• Om en kompis har fått en könssjukdom skulle jag ...
• En del tycker att det är pinsamt att köpa kondomer därför att ...
• Om min pappa skulle hitta kondomer på mitt rum tror jag att ...
Oavslutade meningar kan även göras muntligt. Man sitter i ring, ledaren läser upp början på meningen
som deltagarna får avsluta. De får låta bli om de inte vill eller kan svara. Poängtera att det går snabbt
och att det inte behöver vara så genomtänkta svar. Det funkar ofta bra att ta ett par varv med samma
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Enkät
Vad har eleverna för frågor till varandra om kondomer? Vad vill de veta om varandras uppfattningar?
Enkäter brukar vara roliga att göra, eftersom eleverna är nyfikna på vad kompisar tycker och tänker.
Då är en anonym enkät bra att göra, gärna i flera klasser för att öka anonymiteten. Övningen tar dock
lite tid.
Låt eleverna formulera frågor de skulle vilja ställa till sina klasskamrater om kondomer. Försök få
dem att formulera frågor som man kan kryssa svaret på eller där det är enkelt att skriva svaret. Detta för
att det ska bli enkelt att sammanställa resultatet. Exempel: Har du runkat med kondom på (om du är
kille)? Var tycker du att det är enklast att skaffa kondomer? Har du köpt kondom någon gång?
En variant är att eleverna först enskilt formulerar några frågor och sedan sammanställer dem gruppvis
– eller gör det i grupp direkt. Man kan säga till grupperna att de ska bidra med fem–tio frågor. Det
räcker. Enkäten får inte blir för omfattande. Flera grupper kommer troligen att ha formulerat likartade
frågor. Slå ihop dem.
Ledaren samlar in frågorna och sammanställer dem till ett senare tillfälle – kanske redan samma dag
om det är möjligt. Det kan vara av intresse att ange kön på enkäten, för att se om det finns skillnader.
Det kan hända att man får formulera om frågorna något, i fall de är svåra att förstå.
Därefter får eleverna svara på enkäten. Ledaren sammanställer svaren. Resultatet diskuteras i klassen.
Var kan man få tag på kondomer?
Fråga gruppen var man kan få tag på kondomer. Gör en lista antingen i helgrupp eller i smågrupper.
Diskutera därefter om dessa ställen är okej att gå till, vart det känns bra att gå, mindre bra osv. Ett sätt
att följa upp listan är att låta eleverna individuellt eller i smågrupper rangordna ställena: En 1:a för det
bästa stället att skaffa kondomer på, en 2:a för det näst bästa osv.
Uppföljningsfråga: Finns det andra ställen än de som kommit upp i diskussionen där det borde vara
möjligt att få kondomer?
Diskussion: För vem är det okej?
• Är det okej för en kille att ha med sig kondomer? Om inte, varför? När är det okej, när är det inte
det? Vem är det som tycker så? Är det skillnader mellan killar och tjejer? Om man är hetero eller
homo?
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• Är det okej för en tjej att ha med sig kondomer? Om inte, varför? När är det okej, när är det inte det?
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Vem är det som tycker så? Är det skillnader mellan killar och tjejer?
Ovanstående diskussionsfrågor kan man prova på olika sätt: dels i könsspecifika grupper, dels blandade

grupper. En killgrupp kan diskutera ”killfrågan”, en annan killgrupp kan diskutera ”tjejfrågan”
och motsvarande i tjejgrupper. Då kan man också i gruppen diskutera om det finns skillnader i
hur man resonerar beroende på kön och fråga (dvs när killar diskuterar killar, eller när killar
diskuterar tjejer osv).
Man kan också göra om detta till en fyra hörnsövning:
Hur uppfattas en kille som har kondomer med sig?
• Att han är ansvarsfull
• Att han är en som knullar runt/är opålitlig
• Att han vill skydda sig själv
• Öppet hörn
Man kan ändra kön och ålder efter den grupp som man arbetar med. Här kan man göra på samma sätt
som föreslås ovan, dvs att prova att det handlar om en kille eller en tjej i olika gruppsammansättningar.
Dessa frågor finns också som påståenden under Heta stolen.
Vad kan man göra? Lös ett samhällsproblem
Ge eleverna i uppdrag att lösa ett samhällsproblem. Dela in dem i arbetsgrupper. Ge en bakgrund
– som man kan bygga ut mer om man vill.
”Nya larmrapporter visar att könssjukdomarna ökar kraftigt bland tonåringar och de som är runt
tjugo år. Ni arbetar på landstinget och har fått i uppgift att ge förslag på vad man ska göra för att vända
utvecklingen. Vad kan man göra för att öka kondomanvändningen bland unga? Vad kan man göra för
att unga människor ska ha säker sex?” Låt eleverna arbeta i mindre grupper.
Kampanj
Man kan gå vidare med ett par av de förslag som eventuellt kommer upp i föregående övning, till
exempel ”kampanj”. Eller göra kampanj som ett enskilt tema som löper över flera lektioner. Använd i
så fall samma inledningstext som ovan men säg i stället ”ni har fått i uppdrag att göra en kampanj för
att öka kondomanvändningen bland unga.”
Hur ska då en sådan kampanj se ut? Vad ska den innehålla? Vem/vilka är målgrupp? Hur ska
budskap formuleras på ett bra sätt för målgruppen? Skiljer det sig beroende på vilka ungdomar man vill
Uppgiften att göra en kampanj kan användas i flera ämnen till exempel svenska, samhällskunskap,
matematik, projektarbete, som en del av sex- och samlevnadsundervisningen eller oberoende av den.
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nå (var de bor, intressen...)? Vad kan ingå i en kampanj? Vad kostar det?
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Situation: Hur tänkte de?
Rashid är 17 år och går på gymnasiet. På fritiden spelar han fotboll och han är rätt duktig. Nu är
hans lag med i en fotbollsturnering i en annan stad. Sista kvällen när turneringen är över går han
och några i laget ut. Där på puben träffar de ett gäng tjejer som de börjar prata med. Rashid blir
väldigt fascinerad och intresserad av en av dem – Fredrika. Hon är intresserad av bergsklättring och
fallskärmshoppning, jobbar som gympalärare och är 35 år. Allt eftersom kvällen går känner sig Rashid
mer och mer attraherad av Fredrika, och det slutar med att han följer med henne hem och de har häftig
sex. De använde inte kondom.
Hur tänkte Rashid som inte använde kondom? Hur tänkte Fredrika som inte använde kondom?
Vad skulle de säga till sina kompisar om de frågade?
I det här exemplet är det inte omöjligt att det blir reaktioner på och diskussioner om åldersskillnaden
i sig – en del kan tycka att det är ”äckligt”, andra ”läckert”.
Åldersskillnaden är dock intressant ur en annan aspekt i det här exemplet: Har det betydelse för
vem som har ansvar för att man ska skydda sig?
Diskussion: Vems är ansvaret?
Vem är det som har ansvar för att kondom används? Varför? När en tjej och en kille har sex med varann?
När två killar har sex med varann?
Situation: Vad säger de till varann?
Peter har följt en tjej hem, Paula. De känner inte varann och det är första gången de ses. De är båda
väldigt upphetsade och börjar ha sex. Efter en stund tar Peter fram en kondom, men Paula tar den ifrån
honom och slänger iväg den i en gest att hon inte vill använda den. Vad säger Peter då? Hur fortsätter
samtalet? Skriv deras repliker. Kopiera gärna pratbubblorna på nästa sida och dela ut till eleverna.
Diskussion: När ska man föreslå kondom?
Diskutera när det är rätt tillfälle att säga att man vill använda kondom? Varför kan det vara svårt att
föreslå att man ska använda kondom? Ge förslag på vad man kan säga för att föreslå att man ska använda
kondom. Arbeta gärna i grupp.
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Reklamaffisch/slogan
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Det sistnämnda kan också göras i form av att gruppen är reklammakare som ska göra reklam för att folk
ska använda kondom. Hur skulle en sådan affisch se ut/radioreklam låta? Vad skulle man ha för slogan?
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Man kan tänka sig att utforma budskap som vänder sig dels till killar och tjejer som har sex med det
andra könet, dels till killar som gillar att ha sex med killar.
Diskussion: Hinder mot att använda kondom
Det är viktigt att man får vrida och vända på anledningar till att man kanske inte använder kondom,
trots att man har tänkt att man ska göra det.
1) Spåna tillsammans i helgrupp utifrån följande fråga: Hur kan det komma sig att man inte använder
kondom? Lista tänkbara skäl på tavlan.
2) Dela den stora gruppen i mindre grupper om fyra–fem personer i varje. Smågrupperna diskuterar hur
man kan göra för att övervinna svårigheterna. Vad kan man påverka själv?
3) Låt alla grupper berätta om sina tankar, grupp för grupp. Be dem berätta även det som tidigare
grupper kanske nämnt.
4) Fråga helgruppen om det finns något av det som kommit upp som de skulle vilja diskutera mer.
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Man kan också arbeta i omvänd ordning: Börja med att låta eleverna i smågrupper lista tänkbara skäl
under 5–10 minuter. Skriv sedan upp deras lista på tavlan (alternativt låt eleverna göra det själva). Allt
ska skrivas upp, även det som andra grupper tagit upp. Om flera grupper har kommit på samma skäl är
det intressant att notera och samtala om.
En uppföljning: Låt eleverna i smågrupper rangordna hindren: Vilket är det största hindret/den
största svårigheten, den näst största osv. Jämför de olika listorna och diskutera rangordningarna. Man
kan också diskutera i smågrupper det som har kommit upp utifrån följande frågor: Stämmer det? När
stämmer det inte? Vad är myt och vad är sanning? Vad kan man påverka?
Det sistnämnda gäller framför allt gymnasiet.
Som en hjälp till ledaren: Tänkbara anledningar till att man inte använder kondom, som kan
komma upp. Om de inte k ommer upp, nämn dem gärna och fråga vad de tycker:
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• hade glömt dem
• de låg för långt bort ... var i jackan/byxorna/i
lådan ...
• vågade inte föreslå
• pinsamt att köpa
• för kåt/upphetsad
• pinsamt att fråga om partnern har
• han/hon var så snygg
• han/hon såg så frisk ut
• han/hon var ju scout/kristen ...
• varför skulle just hon/han ha nån sjukdom

• han/hon är ju så ordentlig, så ... (bland vuxna kan 		
det vara t ex ”han/hon studerar ju till läkare, så 		
han/hon kan väl inte vara smittad ...”)
• vågar inte föreslå, för då kanske han/hon inte vill 		
längre och jag vill så gärna
• man är så kär att man inte kan tänka sig att han/hon
är smittad med en könssjukdom
• det bara blev så
• ville inte bryta stämningen för att sätta på kondom
• rädd att förlora ståndet
fler förslag ...

Lista och diskutera:
Fördelar och nackdelar med kondom
Lista för- och nackdelar med kondom. Det kan göras antingen i helgrupp eller i smågrupper. I helgrupp,
lista på tavlan eller blädderblock. I smågrupp, dela ett olinjerat papper i två delar, där fördelarna skrivs
på den ena halvan, nackdelarna på den andra.
Diskutera för- och nackdelarna
Dela in gruppen i mindre grupper. Låt smågrupperna välja tre nackdelar. Diskutera dessa och vad man
kan göra åt dem eller varför det är svårt att göra något åt dem. Redovisa sedan för helgruppen hur
diskussionen gått.
Även här kan en rangordningsövning göras. Till exempel rangordna de tre största nackdelarna.
Rangordna de tre största fördelarna. Om man vill kan man låta ett par grupper diskutera /rangordna
nackdelar och ett par grupper fördelar.
Praktisk övning: Köpa kondom
Ge eleverna i uppdrag – eller läxa om man så vill – att köpa kondom. Man kan förbereda några ställen
där de kan få köpa lösa kondomer för en överenskommen billig penning. Man kan också då underlätta
för eleverna genom att ge dem pengar i förväg.
Kondomlinjen
Det här är en övning som har använts i Sverige såväl som i Tanzania och Zambia. Syftet är att få
deltagarna (eleverna) att fundera över och diskutera hur det går till att använda kondom – och i vilken
ordning saker och ting sker.
Man kan jobba med den i helgrupp eller som grupparbete. Först beskriver vi den som helgrupps
arbete, sedan som grupparbete.
Helgrupp
Förbered övningen genom att skriva ner de olika momenten som ingår i att använda kondom. Ett
moment på en lapp/ett kort. Övningen förutsätter alltså att man redan har en partner, vilket man i
instruktionen bör säga till gruppen, ungefär: ”Tänk er att två personer har träffats. De gillar varann. Nu
Antal kort som man använder i övningen kan anpassas efter hur stor gruppen är. Man kan också låta
deltagarna gå ihop två och två, om korten inte räcker till var och en.
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ska de ha sex och samlag med varann...”.

47

Man kan också ha ett par deltagare som ”observatörer” som efteråt kan berätta vad de såg. Det senare
gäller främst gymnasieelever. Övningen går att göra med olika åldrar men kan då behöva anpassas.
Momenten:
•
•
•
•
•
•
•
•

komma överens om att använda kondom
skaffa kondom
kramas, kyssas, smeka
upphetsad
stånd
ta fram kondomen
öppna förpackningen
rulla ut kondomen en liten bit för att kolla åt
vilket håll den ska rullas på
• kläm försiktigt ut luften ur den lilla behållaren
längst ut på kondomen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lämna plats vid toppen för utlösningen
dra tillbaka förhuden – om man har förhud – en bit
rulla på kondomen hela vägen ner
samlag
orgasm/utlösning
håll i kondomen vid penisroten
dra ut penisen
ta av kondomen
kasta kondomen
ståndet går ner
kramas, kyssas, smeka

Gör så här:
• Förklara för deltagarna att de kommer att få lappar/kort där ett moment i att använda kondom finns
nedskrivet. Deltagarna ska försöka ställa sig i den ordning som de tycker att lapparna/korten ska
vara. De måste alltså samarbeta för att komma fram till resultatet.
• Blanda lapparna och dela ut dem slumpmässigt till deltagarna.
• Be dem ställa sig i den ordning som de tycker att de olika momenten sker.
• När de tycker att de är klara, be dem att göra en sista koll, så att de kan ändra sig om de vill.
• När de anser sig helt klara, be deltagarna att titta på den o rdning som de ställt sig i:
Hur gick det att göra övningen? Är det någon som tycker att han/hon själv står på fel plats?
Tycker någon att det borde vara i någon annan ordning? Fanns det någon lapp/kort som det blev
diskussion om var den skulle finnas?
Exempel på andra uppföljningsfrågor:
• Välj ut några moment och ta upp dem ur kill- respektive tjejperspektiv. Är det lika för killar och
tjejer? På vilket sätt spelar det roll om det är killen eller tjejen som gör det som står på lappen?
Exempel a) Lappen ”Skaffa kondom”. Vem bör skaffa? För vem är det enklast? Var?
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Exempel b) Lappen ”Komma överens om att använda kondom.” När ska man, eller kan man komma
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överens om att använda kondom? Vem bör ta upp det? Vem bör se till att kondomen finns med? Är
det killen eller tjejen som ska ta upp det?

• Är det någon lapp som skulle kunna finnas på fler ställen? Exempel: ”Ståndet går ner.” Den lappen
skulle kunna finnas dels efter ”rulla på kondomen”, dels efter ”orgasm/utlösning”, eller efter ”ta av
kondomen”.
• Hur tänker de kring ordningen? Kommer man överens om att använda kondom, eller förutsätter
man helt enkelt att den andra tar ansvar för det? Är det skillnad om det är någon man är tillsammans
med (har en stadigvarande relation med), om det är någon man har träffat tillfälligt eller ska ha sex
med för första gången?
Grupparbete
Det kan vara enklare att göra denna övning som grupparbete. Gör då så här:
• Dela in gruppen så att de är 4–5 personer i varje mindre grupp.
• Varje grupp ska lägga lapparna i den ordning de tycker att de ska vara.
• Be varje grupp sätta upp den ordning den tycker att det ska vara på tavlan/väggen.
• Diskutera tillsammans de eventuella skillnader som finns m
 ellan grupperna.
I övrigt kan samma uppföljningsfrågor användas.
Situation: Vad var det som hände?
Johan är 18 år och har en flickvän sedan ett år. I början använde de kondom men sen gick de tillsammans
till ungdomsmottagningen och testade sig för könssjukdomar. Efter det slutade de att använda kondom
och började använda p-piller i stället – de var ju båda friska. På sommarlovet åker Johan och ett par
kompisar till Grekland för att sola och festa. Efter några dagar i Grekland träffar Johan en tjej som han
gillar – men han tänker verkligen inte ha sex, eftersom han har flickvän i Sverige. Men hur det än blir,
så hamnar de i säng. Johan får dåligt samvete efteråt och de har inte sex mer än denna gång. Några
veckor efter det att han har kommit hem känner han att det svider när han kissar. Han anar att han fått
en könssjukdom. Han är orolig för att han kanske också har smittat sin flickvän. Vad ska han göra?
Tilläggsfråga: En av Johans bästa kompisar är med på resan. Han vet att Johan har haft sex med en
tjej i Grekland. Vad tycker du att han ska göra?
Om man vill göra en fyra hörns-övning kan de fyra alternativen på frågan ”Vad ska Johan göra?” vara:
• gå och testa sig i smyg, utan att flickvännen vet nåt
• säga som det är till flickvännen
• öppet hörn.
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• börja använda kondom när de har samlag
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Situation: Otrogen i Grekland – med en kille!
Man kan göra en variant på föregående övning om resan till Grekland:
Johan är 18 år och har en flickvän sedan ett år. I början använde de kondom men sen gick de
tillsammans till ungdomsmottagningen och testade sig för könssjukdomar. Efter det slutade de att
använda kondom och började använda p-piller i stället – de var ju båda friska.
På sommarlovet åker Johan och bästa killkompisen till Grekland för att sola och festa. Efter några
dagar i Grekland träffar Johan en kille. Han har sedan några år vetat att han gillar killar. Men han har
aldrig haft sex med nån kille och han är nyfiken och småförälskad, och han är ju så långt hemifrån. De
ses ett par kvällar och till slut hamnar de i säng. Johan får dåligt samvete efteråt och de har inte sex mer
än denna gång.
Några veckor efter det att han har kommit hem känner han att det svider när han kissar. Han anar
att han fått en könssjukdom. Han är orolig för att han kanske också har smittat sin flickvän. Vad ska
han göra?
Även tilläggsfrågan kan omformuleras: Johans kompis som var med på resan vet att Johan har haft
sex med en kille i Grekland. Vad tycker du att han ska göra?
Som fyra hörns-övning kan man tänka sig följande svarsalternativ på frågan:
”Vad tror du att Johan gör?”:
• testar sig i smyg
• berättar för flickvännen att han varit otrogen men säger att det var med en tjej
• gör slut för att slippa berätta
• öppet hörn.
Diskussion: Hivpositiv – två situationer
Två personer runt tjugo har träffat varann under en tid. De tycker väldigt mycket om varann och börjar
alltmer se sig som ett par. De har hånglat och kramat och kysst varann men ännu inte haft samlag.
Efter ett par månader berättar den ena att han/hon är hivpositiv. Det kommer som en överraskning för
partnern. Vad tror du att partnern tänker eller gör? Hur tror du att den som är hivpositiv känner sig?
Här kommer en variant av ovanstående historia:
Två personer runt tjugo har träffat varann en tid. De är förälskade i varann och börjar se sig som ett par.
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De har haft sex många gånger, och när de har haft samlag har de använt kondom. Efter ett par månader
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går de och testar sig tillsammans. Då visar det sig att den ene är hivpositiv. Vad tror du händer? Vad
tänker eller gör den som är hivnegativ? Den som är hivpositiv? Hur tror du att de känner sig?

Fyra hörn: Lyckas inte med kondomen
Ett gäng killar sitter och snackar sex. Alla säger att det är självklart att använda kondom. Man vill ju
inte bli smittad, eller göra nån tjej med barn. Men en av killarna tycker att det är besvärligt att använda
kondom. Varje gång han har försökt så har han förlorat ståndet och vågar därför inte längre använda
kondom. Vad tror du att han gör?
• säger som det är till kompisarna
• håller tyst (för det är så pinsamt)
• frågar om de har varit med om nåt besvärligt när det gäller kondom
• öppet hörn
Praktisk övning: Lukta, känna och prova på
Att få öppna och känna och ta på en kondom bör alltid ingå i undervisningen. Det kan bli lite larv och
fniss och skratt men det får man ta. Det finns olika sätt att arbeta på för att låta eleverna ”bekanta” sig
med kondomen. En del skolor och fritidsgårdar ordnar så kallade kondomstafetter, där eleverna delas
in i lag och var och en i laget ska sätta på en kondom på en penisattrapp. Det snabbaste laget vinner.
Om man väljer den metoden, rekommenderar vi att man innan har låtit alla elever i lugn och ro ha fått
öppna en kondom och känna och kolla hur den ser ut.
Här nedan ger vi er två andra förslag: Kondomdemonstration och kondomresan, som har ungefär
samma innehåll. När ni arbetar med olika sorter, använd kondominformationen som finns i detta häfte
(den innehåller dock enbart RFSU:s kondomer).
Kondomdemonstration
En kondomdemonstration kan se ut så här:
• Ge alla elever kondomer, var sin eller två var. Säg att de får ge sig till tåls och inte öppna kon
domerna.
• Be dem kolla på förpackningen: När är utgångsdatum? Ser de några fler siffror? De siffror som inte
är utgångsdatum är badgenummer. Med hjälp av badgenumret kan RFSU spåra från vilket parti
kondomen kommer, vilket kan vara bra ifall det är nåt fel på kondomen. Samtala om hur man kan
förvara en kondom.
• Be eleverna känna efter var det lilla hacket på förpackningen finns – där ska man öppna. Hacket
i brådskan och hettan sliter upp!) förpackningen. Tack vare hacket är det lätt att veta var man ska
öppna kondomen även när det är mörkt.
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finns för att det ska vara lättare att öppna, så att inte kondomen går sönder när man öppnar (eller
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• Öppna kondomen. Var försiktig med naglarna – rispor i gummit är en vanlig orsak till att kondomen
går sönder.
• Be dem kolla kondomen, känna på den. Hur känns den på utsidan? På insidan? Luktar den? Vad?
• Visa sedan hur man gör när man ska rulla på en kondom:
• Börja med att visa hur man gör för att veta åt vilket håll kondomen ska rullas på: rulla upp kondomen
en liten bit, så känner man om man rullar den åt rätt håll. Om man försöker rulla på den åt fel håll
på penisen går kondomen sönder. Det är antagligen en av de vanligaste orsakerna till kondomhaveri
– och då går den oftast sönder redan när man rullar på den, inte under själva samlaget.
• Kläm försiktigt ut luften ur den lilla behållaren längst ut på kondomen. Om man har förhud drar
man tillbaka den, sätter kondomen över ollonet och rullar på den försiktigt.
• Efter utlösningen är det viktigt att man drar ut försiktigt och eventuellt håller om penisroten/där
kondomen slutar, så att inte kondomen glider av eller att sperma rinner ut.
• Kondomen ska slängas i papperskorgen. Absolut inte i avloppet. Då kan det bli stopp. Dessutom, om
man inte vill att någon ska se kondomen, är toaletten inte bra – risken är stor att den inte spolas ner
utan flyter upp i stället. Diskutera var man kan göra av kondomen. (Man kan linda in den i papper,
stoppa den i ett gammalt mjölkpaket ...)
Rekommendera eleverna att öva på att sätta på kondom enskilt hemma. För de killar som onanerar är
det enkelt att prova. Att onanera med kondom brukar ibland kallas ”lyxrunka”.
Kondomresan
Tillsammans med gruppen eller klassen gör man en kondomresa. Det vill säga man följer de olika
momenten i kondomens väg:
• Anskaffandet: var, när, hur, vilka är problemen, vilken sorts kondomer, hur många?
• Förvaring: var förvarar man dem?
• Förberedelse: hur ska man veta hur man gör?
• Tillgänglighet: hur har man dem till hands?
• Föreslå kondom: vad säger man?
• Ta fram och sätta på en kondom: var, när, hur?
• Kondomen när man har sex?

5. Metoder

• Vad gör man med den efteråt?
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Love Story – ett rollspel på tavlan
Ett enkelt sätt att göra rollspel, är att göra det på tavlan tillsammans med eleverna. Man börjar med att
ge dem förutsättningarna genom att som i det här fallet rita två figurer på tavlan. Vartefter historien
utvecklas kan man behöva rita till personer, eller pilar och dylikt. Streckfigurer duger gott. Ledaren får
alltså driva rollspelet framåt genom att ge nya förutsättningar, ställa uppföljningsfrågor till eleverna,
eller helt nya frågor.
En Love Story handlar om en kärlekshistoria mellan två personer. Var och en av dem har två
kompisar. Huvudpersonerna är kära i varandra, men har ännu inget sagt. Hur ska de ta kontakt? Var
träffas de? Vad händer sedan? Hur långt går de?
I det här fallet så drivs historien ända fram till ett första samlag. Hur bestämmer de sig för att ha
sex? Hur föreslår de att använda kondom? Finns det motstånd? Positivt svar?
Sedan kan man göra ännu en Love Story om två pojkar som är kära i varandra. Hur ska de ta
kontakt? Hur förstår de att de känner på samma sätt? Vilka vänner stödjer dem? Hur bestämmer de sig
för att använda kondom? Osv.
Love Story kan göras i en heterosexuell variant. Och sedan i en homosexuell variant. Kanske för att
se om historierna utspelar sig på olika sätt.
Omvända kärlekshistorier
För att riktigt komma åt mekanismerna i uteslutandets pedagogik, skulle man kunna skapa historier
med omvända roller. Är det möjligt för män och kvinnor att bete sig på ett annat sätt? Hur upplever vi
sådana omvända sätt att vara?
Analys av media
I massmedia är det lätt att hitta exempel på den uteslutandets pedagogik som vi kort beskrivit. Här
kan man analysera såväl dam- som herrtidningar. Diskutera om detta speglar verkligheten, hur beskrivs
män/kvinnor? Vilka beteenden är riskbefrämjande i det som ses som manligt/kvinnligt? Analyserna kan
göras i diskussion med hjälp av stoff och material från media. Hur beskrivs sexualiteten i pornografin? Är
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även den riskbefrämjande? Ger den en sann bild av mäns och kvinnors sexuella liv?
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Risksituationer
Ge situationer som innebär risker som eleverna kan diskutera eller göra rollspel på.
• Hur säger man nej när man inte alls vill?
• Var skaffar man kondom i ett akutläge?
• Hur ska man föreslå att man använder kondom?
• Fundera på andra situationer som kan innebära risk.
Diagnostiskt test
Mest på kul – och det brukar eleverna tycka att det är.
Låt eleverna – eller några av dem – göra i ordning ett test på klassens kondomkunskaper. Gör det
exempelvis i form av kryssfrågor. Men kolla gärna frågorna, så att det inte förekommer ”larviga” frågor.
Roliga, ja, men helt oseriösa är bra att rensa bort.
Kärt barn har många namn
En rolig övning är att prata om de smeknamn som finns på kondomer. Dessutom bidrar det till att
avdramatisera kondomen, göra den talbar. Det är en övning som också stimulerar den språkliga fantasin,
och påvisar språkets möjligheter. Men som också visar att det som är tabubelagt görs talbart genom
omskrivningar och smeknamn.
Man kan t ex inleda lektionerna om kondomer med detta.
Ett sätt att prata om det är helt enkelt att spåna tillsammans på tavlan, eller att låta eleverna
göra det i mindre grupper, för att därefter skriva upp dem på tavlan. Skriv ”kondom” mitt på tavlan
och skriv upp smeknamnen runt ordet. Oavsett arbetsgången kan man sedan prata om några av
smeknamnen: Varifrån kommer det? Hur har det uppstått? Vad ”betyder” det? Här kan man ju tillåta
sig ”kvalificerade spekulationer” om man inte är säker!
Man kan också diskutera vilka smeknamn man tycker funkar bättre än andra, vilka som är roligast,
vilka man kan använda i vilka sammanhang osv.
En annan variant är att välja några av orden här nedan. Eleverna får sedan själva fundera enskilt eller
i par på hur de har uppkommit, varför kondomen fått dessa smeknamn. De kan svara på löst papper.
Här är några exempel: knullgummi, kådis, partyhatt, pittfodral, plastficka, pökpåse, regnrock,
saggemössa, sovsäck, spermamössa, säkerhetsetuiet, fröpåse, livförsäkring, latexsuspensoar, fallskärm,

5. Metoder

glädjedödare, zeppelinare ...
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Rollspel och rollbyten
Många av de föreslagna övningarna ovan kan också göras som rollspel. Rollspel är en bra metod för att
öva sig i olika situationer och prova att formulera olika åsikter och känslor. Man kan göra rollspel där
man skisserar roller och situationer: När ska man ta upp att man vill använda kondom? Hur föreslår
man kondom? Vilka är problemen? Vad gör man om inte partnern vill använda kondom? Man kan byta
roller så att pojkar och flickor byter roll och spelar varandras problem, och att eleverna får spela roller
som homosexuella eller hivpositiva osv. Syftet är förstås att man ska förstå hur rollerna tvingar oss att
handla på ett visst sätt. Men också för att kunna identifiera sig med andra.
Vi har här inte gett konkreta förslag på rollspel, då det är en metod som kräver en del övning. Den
som redan arbetar med metoden kan säkert se vad man kan göra av övningarna i detta häfte. Man kan
också låta eleverna komma på möjliga rollspelsämnen.
Utveckla ...?
Två personer har haft samlag efter en fest för ett par veckor sen. De använde inte kondom. Nu är en av
dem orolig för att han/hon kanske har fått en könssjukdom och vill testa sig. Ska han/hon prata med den
andre? Vad ska han/hon säga till den andre?
En kompis berättar för dig att han aldrig använder kondom. Han struntar i om han gör nån tjej på
smällen säger han.
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Det är inte hans problem utan hennes. Du blir både förvånad och förskräckt ...
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6. Erektion och kondom

– Det är ungefär som att ta
timeout, fast i början av matchen.
matchen
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Författare: Hans Olsson

6. Erektion och kondom
Tio fakta om penis som har betydelse för att använda kondom.

Storleken kan ha betydelse, åtminstone när det gäller att använda

på penisskaftet en bit under samlaget och i värsta fall glida av.

kondom. Om unga killar eller män säger att de tycker att

Åtminstone om penisen är relativt smal, så att kondomen inte sitter

kondomerna är för små, viftas det ofta bort som typiskt grabbigt

åt ordentligt, så man får vara lite observant på att det inte händer.

skryt. Och visst, så kan det vara. Inte minst unga killar skämtar

Däremot kan det kännas lite besvärligt om man har en

gärna om storleken. Men frågan bör tas på allvar. Visserligen är det

kort penis. En del killar tycker att det känns lite obehagligt att

sant att det knappast finns någon penis som är så stor att den inte

kondomen skrynklar sig; de får en känsla av att det är prassligt,

ryms i en kondom, eftersom kondomer är så töjbara. Ändå är det

lite som att man har en påse på sig och inte en åtsittande kondom.

motsatta påståendet också sant – kondomen kan vara eller kännas

Mindre lustfyllt. Ett sätt att lösa det på är att dra kondomen över

för liten och trång. Men då är det sällan längden på penisen som är

pungen också. Då får kondomen fäste och stannar kvar. Det brukar

problemet, utan tjockleken, formen eller storleken på ollonet.

kräva lite övning att lyckas med det, eftersom testiklarna i pungen
Därför är det bra att prova när man onanerar. Hur lätt eller svårt det

En kondom är runt 18 cm lång och få penisar är längre än så när de

är beror förstås också på hur stor pung man har. Har man en stor

är erigerade. De flesta killar och män har en erektion som är mellan

pung kan det vara svårt att dra den hela vägen över. Då kan man

12 och 18 cm (runt 75 procent, ca 95 procent av männen finns i

prova Okeido som är något längre och bredare än andra kondomer.

intervallet 9–22 cm). Medellängden tycks ligga på 13–15 cm.

För de flesta går det bra med vilken kondom som helst. För det

Är ståndet längre än kondomen är det i allmänhet inte

här ändamålet bör man inte använda Cho-San, som är en tunnare

något problem. Det gör ingenting att kondomen inte når ända

kondom och något lättare går sönder om man rispar den med

ner till penisroten. Enda risken är att kondomen kan glida upp

naglarna – vilket är lätt hänt när man töjer den på det här sättet.
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kan glida omkring och vara lite knepiga att få in i kondomen.
Fakta 1: Längden
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Fakta 2: Formen

(inte mer), föra in fingrarna i kondomen och töja ut gummiringen

Män som har en konformad penis, alltså en penis som är tjockare

genom att först liksom stretcha den, hålla kvar den uttöjd och

vid roten och smalare i toppen, kan råka ut för att kondomen

sedan trä kondomen över ollonet ungefär som man trär på en

halkar av. Liksom för den som har en kort penis, kan man lösa

mössa över huvudet. Därefter rullar man ner kondomen som

problemet genom att dra kondomen över pungen också, se under

vanligt. Man får lov att vara lite försiktig när man för in fingrarna

”Längden” och ”Pungen”. Ett annat sätt är att prova Mamba som

i kondomen, så att man inte skadar kondomen med naglarna,

har något mindre bredd (omkrets) och klämmer åt lite mer.
Ett annat sätt att få kondomen att stanna kvar på, är att trä

Fakta 4: Tjockleken

en så kallad kukring (pubesring) om penisen efter det att man har

Ett mer tekniskt ord för tjockleken är omkretsen. Det vanligaste

trätt på kondomen. Det finns ringar av gummi, läder, silikon och

är att omkretsen på penis är mellan åtta och tolv centimeter vid

stål och också sådana med kardborreband som man kan dra åt,

erektion, med ett medel på tio centimeter. Vid slakt tillstånd

ungefär som ett bälte. Silikonringarna är töjbara. En del tycker

brukar den ligga mellan 6–10 cm med ett medel på åtta.

att kukringar ger ökad njutning. De används också för att hålla

Omkretsen mäter man med ett måttband runt penisroten. Även

erektionen eller få en hårdare erektion, då kukringen minskar

här gäller att alla kondomer passar. De är så töjbara att de passar

blodflödet ut från penisen. Exempelvis är det vanligt att män med

en tjock penis. Men en del killar tycker att kondomen smiter

ryggmärgsskador använder kukring. Kukringar kan man köpa på

åt för hårt och ger en tryckande känsla, som är obehaglig eller

RFSU-shoppen på internet (www.rfsu.com) och på sexaffärer.

till och med gör ont. Den känslan kan lindras om man droppar

Observera dock att om kukringen spänner åt väldigt hårt

lite vattenbaserat glidmedel i kondomen innan man trär på den.

runt penisen, så att blodflödet i princip stoppas, bör man inte

Då glider penisen inne i kondomen. Men man får vara försiktig

ha kukringen på längre än tjugo minuter. Det kan då orsaka

och uppmärksam – har man för mycket glidmedel finns det risk

vävnadsskador.

att kondomen halkar av. Det kan man dock lösa med hjälp av

Många killar har penisar som böjer sig lite eller har en mer

en kukring, se ”Formen”. Okeido är den kondom som har störst

påtaglig krökning uppåt eller neråt eller åt sidan. Det har ingen

bredd (omkrets) och som kan rekommenderas om man har en

betydelse för kondomen. Däremot kan de som har en kraftig

tjock penis.
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böjning neråt tycka att det är lite besvärligt att trä på kondomen,
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eftersom man får lov att börja påträdandet liksom nerifrån i stället

Fakta 5: Ståndet – varierande hårdhet

för uppifrån. Det gör att penisen kan gunga undan när man ska

Självklart är erektionen en förutsättning för att man ska kunna

börja trä på kondomen. Men det brukar lösa sig med träning.

sätta på kondomen. Det vet de flesta. Så det är väl inte mycket att
orda om. Annat är det om man inte har erektion.

Fakta 3: Stort ollon

Det är vanligt att pojkar och män har varit med om att

Män som har stora ollon tycker ibland att det är svårt att få på

ståndet går ner under proceduren att ta fram, öppna och sätta på

kondomen. Gummiringen på kondomen är helt enkelt för liten

kondomen. Det kan bero på nervositet inför själva avbrottet, eller

för ollonet. Då kan det vara bra att rulla ut kondomen ett par varv

att man plötsligt bryter upplevelsen och kåtheten, för att tänka på

en praktisk detalj: att sätta på kondomen.
Även den nu så påtagliga fokuseringen på könet kan kännas

med en partner, så är det bra att ha övat att sätta på kondom när
man onanerar.

påfrestande. Ståndet – underförstått njutningen och kåtheten – är
så uppenbart och kan inte döljas eller kläs in i närhet eller romantik:

Fakta 6: Förhuden

se så kåt jag är, får jag vara det?! Mannen kan känna sig avklädd

När man använder kondom ska man dra tillbaka förhuden innan

emotionellt när ståndet blir så tydligt. För en del, särskilt yngre,

man rullar på kondomen helt och hållet. Har man trång förhud

kan denna tydliga njutning eller kåthet kännas genant.

kan det vara besvärligt att dra tillbaka förhuden. Det kanske inte

Prestationskrav kan också göra så att ståndet viker sig. Det

är några problem om man har samlag utan kondom, men det är

funkar under hånglet och kyssarna, men när kläderna åker av, eller

besvärligt när man ska sätta på kondomen. Om förhuden inte är

partnerns händer trevar i byxorna eller smeker könet kan önskan

tillbakadragen ökar friktionen mot kondomen, som i sin tur ökar

om samlag plötsligt förbytas till ett krav att genomföra ett lyckat

risken för att kondomen ska gå sönder. Det ökar också risken för

samlag – och så slaknar penisen.

att kondomen kan halka av.

Ibland mjuknar ståndet så mycket att det är svårt eller

Om man är omskuren eller inte har förhud, så brukar det

omöjligt att sätta på kondomen eller att genomföra samlaget,

inte påverka kondomanvändningen nämnvärt. En del som är

framför allt om man vill ha ett analt samlag. Det har hänt de flesta

utan förhud tycker dock att ollonet blir för torrt, när de använder

killar/män någon gång. Det är inte så mycket annat att göra än

kondom. Då kan det vara bra att ta en liten klick eller droppe

att fortsätta med andra saker, som att smeka, kyssas, smeka andra

glidmedel på ollonet innan man sätter på kondomen, för att

delar av kroppen tills man förhoppningsvis får stånd igen. Ju mer

minska friktionen. Men för mycket glidmedel kan medföra att

man kan koppla kondomen till njutning, desto lättare är det att

kondomen glider av, så man får lov att vara lite uppmärksam.

använda kondom. Ett sätt att främja kondomanvändning är att
mannen tillåter sig att vara ett sexuellt ”objekt”, att han låter sig

Fakta 7: Känslighet

njuta och ta emot njutning av sin partner. Att inte vara så inriktad

En del tycker att det gör ont att använda kondom. I vissa fall beror

på själva samlaget (penetrationen).

det, som vi nämnt, på tjockleken. Men det kan också vara så att

Att känna till sin egen njutning och ha kunskap om sitt kön

man är väldigt känslig för beröring, vilket gör att en del tycker

underlättar sannolikt kondomanvändningen. Den som känner till

att kondomer stasar, det vill säga klämmer åt för hårt. För en del

att de flesta killar och män är med om att ståndet är olika starkt

hjälper det då att använda lite glidmedel, som gör att kondomen

under sexualakten, blir kanske inte så nervös om ståndet går ner

rör sig en aning under samlaget.

hårdare igen. Är man nöjd med sig själv och sin penis, och inte

Fakta 8: Pungen

skäms för sin njutning, är det sannolikt lättare att också sätta på

Pungen är känslig för beröring. Hos en del män mer, hos andra

kondomen, låta den få den tydliga uppmärksamhet det innebär att

mindre. Många killar tycker att det är skönt med kondomen över

ta på kondomen.

pungen, att det ger en större njutning. När man trär på kondomen

Även om det är en annan situation när man är tillsammans

på penisen, kan man fortsätta att trä den också över pungen.
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under en stund. Han vet att ståndet antagligen kommer att bli
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Man får då ta ett försiktigt tag i latexringen på kondomen (med

(”tredagarsstubb”) kan det finnas en liten risk att stubben skadar

fingrarna på insidan och tummen på utsidan) och töja ut kondomen

kondomen. Det beror på vilken sorts stubb man har. Det gäller

och omsluta pungen med den. Det kan kräva lite övning, gärna

både en rakad penis, för den som har hårväxt ut på penisskaftet och

under onani. Det finns en ökad risk för att kondomen går sönder,

som man har rakat bort, och ett rakat sköte. Det är inte vanligt att

antingen för att man töjer den för snabbt och bryskt eller för att

det påverkar kondomen, men man kan vara observant på det om

man råkar rispa den med naglarna. Därför är det bra att ha ett par

det är så att kondomen ofta går sönder vid samlag.

extra kondomer i beredskap, om man tänker sig att pungen också
ska få vara med i kondomen.

Fakta 10: Latexallergi
En del är allergiska mot latexgummit som de flesta kondomer

Fakta 9: Vassa hår

är gjorda av. Bland funktionshindrade är latexallergi vanligare

I sällsynta fall kan könshår göra så att kondomen går sönder.

än i befolkningen i övrigt. Det finns plastkondomer som man

Könshåren är vassare än annat hår. Följer de med in i kondomen

kan använda i stället. De är inte lika elastiska och smiter inte åt

eller i synnerhet utanpå kondomen och in i slidan eller anus, finns

på samma sätt som gummikondomer. I gengäld är de starkare

det risk att könshåren rispar kondomen så pass mycket att den

och tunnare och leder värme bättre. RFSU:s plastkondom heter

går sönder. Det kan avhjälpas med en liten frisering, att man helt

Zenith.
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enkelt klipper könshåret lite kortare. Om man är ganska nyrakad
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Stefan Laack har skrivit
utförligt om mannens kön i
skriften ”Kukkunskap”.
Beställ den hos www.rfsu.se
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– Kondom?
Och jag som trodde att
han litade på mig ...
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7. Glidmedel

62

– Kondom + glidmedel = sant ...

Författare: Hans Olsson

7. Glidmedel

Glidmedlet gör att friktionen minskar och att det går lätt och

gummikondomer. Så gott som alla kondomsorter som finns att

smidigt att ha samlag. Av samma skäl använder en del killar

köpa i Sverige är glidmedelsbehandlade. För analsamlag räcker i

ibland glidmedel när de onanerar. Särskilt för omskurna killar,

allmänhet inte det glidmedlet. Även vid vaginalsamlag kan det

som inte har förhuden att dra över ollonet, brukar lite glid göra

vara för lite glidmedel på kondomen, och en del kvinnor tycker att

onanin skönare och undvika att ollonet blir torrt. Ja, det kan gälla

det är skönare om man använder ytterligare glidmedel.

under vaginalsamlag också, beroende på hur mycket kvinnan

Skillnaden mellan anus och vagina är att vaginan lubricerar

lubricerar, det vill säga blir fuktig eller våt. En del tycker dock

vid upphetsning. Lubrikationen blir då som ett kroppseget

att för mycket glidmedel tar bort känslan – det går helt enkelt för

glidmedel, som gör det skönare för kvinnan att ta emot en dildo

lätt, att man nästan inte känner någonting. Det är friktionen som

eller en kuk. I anus lubricerar vi inte och därför är det nödvändigt

samtidigt gör det skönt, att det känns.

att använda rikligt med glidmedel vid analsamlag. Dels för att

När man onanerar kan man i princip använda vad som helst

det kan göra för ont om man inte använder extra glidmedel, dels

som glidmedel, bara det glider och känns bra. Då kan man ta till

för att det är större risk för att kondomen går sönder – eftersom

hudkräm, olivolja, vaselin, badolja... Helt enkelt det man gillar.

friktionen blir för stor utan glidmedel. Så vid analsamlag: Smörj

Det kan man däremot inte när man också använder kondom. Olja

in både den kondomklädda penisen (eller dildon) och runt om och

förstör gummit – och det snabbt. Tillsammans med kondom är

en bit in i rumpan. Det senare är viktigt för att öka njutningen

det vatten- eller silikonbaserade glidmedel som ska användas,

hos den som blir penetrerad. Dessa råd gäller förstås oavsett om

ingenting annat. Silikon är en syntetisk olja, det vill säga den

det är två män som vill ha analsamlag, en kvinna som utför anal

uppvisar och efterliknar samma egenskaper som naturliga oljor,

penetration med en dildo på en man eller en kvinna, om en man

men eftersom den är syntetisk har den inte förstörande effekt på

gör det med en kvinna, eller om man gör det på sig själv.

Vill man veta mer om analsex och analsamlag, kan man läsa RFSU:s ”Praktika för analsex”. Den är gratis
och beställs via mail: bestall@rfsu.se. Glidmedel finns att köpa bl a på RFSU-shoppen och på apoteken.
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Glidmedel, sexualitet och kondomer. Många tycker
att glidmedlet är en rolig och skön del av att ha sex.
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8. Att sätta på en kondom

– Jag vet hur man gör. Jag har tränat ...
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8. Att sätta på en kondom

3. Du ska ha stånd när du rullar
på kondomen. Om du har förhud,
dra tillbaka förhuden.

5. Efter samlaget bör man dra ut penis innan
styvnaden avtagit. Håll runt kondomens ring när
penis dras ut så att kondomen sitter kvar.

2. Rulla sedan upp kondomen en bit,
så att du vet åt vilket håll den ska rullas på.

4. När man rullat på kondomen en liten bit, drar
man upp lite av förhuden igen och så trycker
man försiktigt ut luften längst upp i kondomen,
innan man fortsätter att rulla på kondomen ner
över hela penisen ända ner till penisroten.

6. Släng kondomen i en soppåse.
Spola inte ner den i toaletten.

8. Att sätta på en kodnom

1. Bryt kondomförpackningen på mitten.
Det finns en liten skåra på mitten som är
lätt att känna i mörkret.
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– Jag vet hur man
sätter på en kondom
i teorin, men det är
en sak jag inte riktigt
förstår ...

9. Frågelådan
RFSU har en frågelåda på nätet. Varje år
kommer nästan tiotusen frågor. Alla som s täller frågor
får ett personligt svar. Till frågelådan kommer en
del frågor som handlar om kondomer.

Kondomen går alltid sönder!
Hej! Era kondomer spricker alltid för mig och min flickvän! Vi är så trötta på det här. Vi blir oroliga,
har ångest, och vågar sällan ha sex. Vi är helt säkra på att vi sätter på dem rätt, tar ur luften ur toppen
och ser till att inte skada kondomen med naglar eller andra vassa föremål. Vi är mycket besvikna på er
för att ni bidragit till att vi inte vågar ha sex längre! Vi vill ha svar och en bra förklaring!
Kille, 16 år
Svar: Hej! Det är ovanligt att kondomer går sönder. Eftersom det händer er ofta så måste det vara något
annat som är orsaken än det du själv tar upp i brevet.
En sak som jag undrar över är om ni använder oljebaserat glidmedel tillsammans med kondom. Det
gör nämligen att kondomen försvagas och risken är då större att den går sönder. Använd istället vatteneller silikonbaserat glidmedel. Det vattenbaserade glidmedlet är lite billigare men försvinner fortare. Det
silikonbaserade har bättre glid och det håller längre, men det är också lite dyrare. Glidmedel kan du köpa ex.
på apotek eller genom rfsu-shoppen, www.rfsu.com.
En annan möjlig orsak till att kondomen går sönder är att den utsätts för stor påfrestning. Detta kan
uppstå om det inte är tillräckligt ”glidigt” under samlaget. När en tjej blir upphetsad så blir hon våt i slidan
man har samlag. Om tjejen inte är upphetsad och våt eller om hon lubricerar lite av någon annan orsak, så
går det trögt och kondomen utsätts då för ett stort tryck, som kan göra att den går sönder.
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och slidan blir svullen och större. Det kallas lubrikation. Lubrikationen kan fungera som ett glidmedel när
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Grunden är att man inte ska ha samlag om man inte är tillräckligt våt, eftersom man kan skada sin kropp
genom detta. Om man är upphetsad men lubricerar för lite så kan man använda extra glidmedel. Som jag
skrev tidigare så ska man använda vatten- eller silikonbaserat glidmedel.
En annan orsak till att kondomen går sönder kan vara att man har ovanligt mycket könshår, eller vasst
könshår som skär sönder kondomen. Då kan man raka bort håret i det område som är närmast penisroten
eller slidmynningen.
Återkom om ni får fortsatta problem. Ni ska inte behöva känna er rädda för att ha sex därför att
kondomerna går sönder. Som sagt är det ovanligt att det händer och inget som man behöver stå ut med.

Vilken kondom passar bäst?
Hej RFSU! Jag har en fråga angående kondomer: Jag har prövat en hel del olika kondomer, men alla
verkar vara för korta (de går inte ända ner och brukar ”ramla” av under samlaget). Min penis är ca 17 cm
lång. Kan ni ge mig tips på en sort som skulle passa mig. Tacksam för svar.
Man, 20 år
Svar: Hejsan! Alla våra kondomer borde passa bra, eftersom de är mer än 17 cm långa. Det gäller att rulla
ut kondomen helt och hållet, ända ner till penisroten. Skulle det sen vara så att den inte räcker ända ner, så
gör det inte så mycket, går det inte hela vägen så gör det ju inte det ...
Anledningen till att den ”ramlar” av kan bero på att den inte riktigt klämmer åt. Vårt tips är att du
provar Mamba, den kramar åt lite mer. Du kan även testa Magic som klämmer åt lite mer strax under
ollonkanten. Prova dessa två kondomer, skulle det inte hjälpa, så får du gärna höra av dig igen.
För mer information om våra olika kondomer och dess egenskaper, besök vår hemsida www.rfsu.com.

Analsex
Bör man använda kondom om man har analsex?
Kille, 16 år
Svar: Hej! Ja, det är ett råd vi ger vid analsamlag, att använda kondom för att förhindra smitta av
könssjukdomar. Ett annat råd är att använda extra glidmedel vid analsamlag, för att underlätta
penetrationen och minska risken att kondomen går sönder. Du kan läsa mer om analsamlag i vår ”Praktika

9.

för analsex”, www.rfsu.se – under rubriken material.
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Förhuden
Hej! Jag vet hur man sätter på en kondom i teorin, men det är en sak jag inte riktigt förstår ... Ska hela
förhuden vara ”utanför” kondomen eller ska lite av den vara i kondomen? Jag hoppas ni förstår vad jag
menar. Jag ser aldrig svaret på denna fråga när jag ser att någon har frågat om påsättandet av kondom.
Tack på förhand.
Tjej, 16 år
Svar: Hejsan! Att rulla på en kondom är inte alltid så lätt och det är många som frågar om just det. Däremot
så är jag inte riktigt säker på att jag förstår din fråga riktigt ...
Man rullar på en kondom vid stånd. Dra tillbaka hela förhuden från ollonet. När man rullat på
kondomen en liten bit, drar man upp lite av förhuden igen och så trycker man försiktigt ut luften längst upp
i kondomen, innan man fortsätter att rulla på kondomen ner över hela penisen ända ner till penisroten.

Skrynkligt?
När jag tar på en kondom blir det inte ”slätt”. Förhuden gör så att det blir skrynkligt tillsammans med
kondomen (varför?). Öööö, därför är jag inget för kondomer.
Kille, 14 år
Svar: Hejsan! Att kondomen blir ”skrynklig” och inte är slät hela tiden beror precis som du säger på att
förhuden går upp och ner över penisen. Detta är fullkomligt normalt och inget att oroa sig över. Kondomen
klarar detta utmärkt och är så pass töjbar att den anpassar sig till de allra flesta situationer.

Pinsamt att skaffa!
Hur skaffar man kondomer lättast utan att tycka det är pinsamt???????
Tjej, 14 år
Svar: Hejsan! Det är ju så att det är upp till var och en var man skaffar kondomer. De flesta upplever det
det är lättast att fixa kondomer via ungdomsmottagningen. Där har de tystnadsplikt och de jobbar med detta
varje dag, vilket gör att de överhuvudtaget inte alls tycker att det är konstigt att man använder kondomer.
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nog som pinsamt de första gångerna, men sen blir det en vana och man tänker inte på det. Många tycker att
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Vad gör man med kondomen efter samlag?
Jag är oskuld. Men jag och min flickvän har bestämt oss för att göra det när hon kommer hem från en
resa om en månad. Jag har tänkt mycket på det här och undrar vad man gör av den använda, ”klibbiga”
kondomen efteråt?
Kille, 15 år
Svar: Hejsan! Vad bra att ni har bestämt er för att skydda varandra med kondom under samlaget. Det
visar att ni är rädda om varandra. Det vanligaste och bästa sättet är att du försiktigt drar av kondomen
från penisen, knyter ihop den och slänger den i papperskorgen – inte i toastolen – då det kan orsaka stopp i
rören.

Omskuren
Jag vet inte om ni kan svara på detta men jag vill, innan jag köper kondomer, veta vilken som ni tror,
utifrån era kunskaper, är den mest optimala kondomen för en omskuren kille med medellängd?
Kille, 18 år
Svar: Hej! Du bör kunna använda vilken som helst av RFSU:s kondomer. Det är ingen skillnad om man är
omskuren eller inte. Det är då en smaksak vilken man gillar bäst. Prova dig fram!

Skyddar mot allt?
Hej! Jag har haft sex en gång och det var för två år sedan och vi använde kondom. Nu har jag läst att
kondom inte är ett hundraprocentigt skydd och att vissa könssjukdomar inte uppvisar symptom (till en
början). Min fråga är: Hur stor är risken att jag är smittad med någon könssjukdom trots att vi använde
kondom och det var två år sedan? (Jag har naturligtvis inga symptom.) När går folk och testar sig? Kan
man vara lugn om man alltid använder kondom?
Kille, 23 år
Svar: Hej! Om man använder kondom under hela samlaget, och kondomen inte går sönder, är det ett
säkert skydd. Man kan bli smittad med herpes eller kondylom utanför det område som täcks av kondomen.
Om man använder kondom har man gjort vad man kan för att skydda sig, man minskar risken rejält
9.

– men något hundraprocentigt skydd är det inte. Helt säker sex med en partner finns inte. Var och en måste
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bestämma sig för hur stora risker han eller hon är beredd att ta.

Är kondomer gratis?
Jag ska fixa p-piller snart, men jag måste använda kondom tills dess, så vad jag undrar är om det är
gratis med kondomer på alla apotek? Med vänliga hälsningar...
Tjej, 16 år
Svar: Hejsan! Bra att du använder kondom, tänk dessutom på att p-piller inte skyddar mot könssjukdomar,
så det bästa är att använda kondom även om man tar p-piller.
Apoteken brukar inte dela ut kondomer gratis, utan de säljer dem. Däremot brukar det vara gratis eller i alla
fall billigare på ungdomsmottagningen eller hos skolsköterskan, så hör med dem först.

Att dra tillbaka förhuden
Haj, haj! Jag undrar varför man måste dra tillbaka förhuden när man sätter på en kondom?!
Tjej, 16 år
Svar: Hej! Det är för att kondomen ska följa penisens och förhudens rörelser, och om man inte drar tillbaka
förhuden så ökar risken för att kondomen spricker på grund av att den då kan spännas för hårt. Om man
har problem med att dra tillbaka förhuden, eller om det gör ont när man gör det, kan man vända sig till en
ungdomsmottagning, så får de kolla upp det.

Gör det ont?
Gör det ont att ta på en kondom?
Tjej, 12 år
Svar: Hejsan! Nej, det kan man inte säga. Däremot kan man behöva träna på att ta på en kondom, för att
det ska gå snabbt och lätt. Fast det finns en del killar som tycker att det kan göra lite ont eller som tycker att
det är lite obehagligt att sätta på en kondom. För en del killar som har förhud kan det göra lite ont om man
har dragit ner förhuden för långt – framför allt vid själva samlaget när han ska komma in, kan det då göra
sätta på kondom.
Andra killar tycker att kondomen klämmer åt lite för hårt om penisskaftet, så att det gör ont. För en del
hjälper det om man har lite glidmedel på penisen innan man trär på kondomen.
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Jag har en liten
Hejsan, jag har en liten snopp, den är verkligen jätteliten och jag vet inte vilken kondom jag ska välja,
för dom tjejer som jag har haft sex med har ätit p-piller men nu måste jag köpa kondomer. Vilken???
Kille, 17 år
Svar: Hej! Om du tycker att kondomen är för lång, är ett tips att du trär kondomen över pungen också.
Rulla på kondomen som vanligt och så fortsätter du och töjer kondomen (försiktigt, så att den inte spricker)
över pungen. Många tycker att det dessutom känns skönt. Det kan kräva lite övning, så öva för dig själv
först. Mamba heter annars den kondom som klämmer åt lite mer – prova den. Många, oavsett storleken på
penisen, tycker om Mamba eftersom den klämmer åt lite mer.

Hela samlaget?
Hej! Jag undrar vad som menas med att man ska ha kondomen på under hela samlaget. Är det säkrast
att man tar en ny kondom efter en utlösning? Jag har gjort så och undrar om det finns risk för att
spermier kan överleva och komma in i tjejen med petting eller på annat sätt.
Kille, 19 år
Svar: Hej! När man betonar att kondomen ska vara på under hela samlaget är det för att en del killar
inleder samlaget utan kondom, för att sedan – när de känner att utlösningen börjar närma sig – sätta på
kondomen. Detta är inte helt säkert, vare sig ur smittosynpunkt eller graviditetssynpunkt. Spermier eller
bakterier som kan finnas i urinröret kan följa med och orsaka en graviditet eller smitta innan man har haft
själva utlösningen. Det är okej att ta en ny kondom efter utlösning. Vitsen är ju att förhindra att spermier
kommer in i slidan. Ute i fria luften torkar sädesvätskan ganska snabbt och spermierna dör.

Fortsätta efter utlösningen?
Hejsan ... jag tänkte fråga en fråga om kondomer ... Om det går för en kille med kondom, kan han då
fortsätta med kondomen tills det går för tjejen eller måste han i stort sett ta ut den efter, för att den inte
ska spricka eller nåt dylikt ... Tack på förhand.
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Svar: Hej! Det är bra om killen drar ut innan penisen blir slak. För de flesta slaknar penisen rätt snabbt
efter utlösningen, så om killen får utlösning och känner att han blir slak så ska han dra sig ur tjejen. Annars
finns det risk att kondomen glider av penisen inne i tjejen (eftersom sperman dessutom gör penisen fuktig/
kladdig).

Kondomstorlek
Hej! Jag har några pinsamma frågor som jag inte kan ställa i någon vanlig affär. Det är kondomproblem
och jag behöver hjälp. Kondomerna som ni säljer är bra i längden men inte ”tjockleken”. Där har jag
problem, de är för små. Jag har inte så jättestor snopp men jag har en som är mycket bred, jag kan inte
rulla på nån kondom. Min kompis rekommenderade mig att använda Okeido men jag tror inte att det
är ”så” stor skillnad om man jämför med t ex Profil. Vad rekommenderar ni? Profil var för liten, ska
testa Okeido men om de är för små, vad ska jag göra? Tack för hjälpen ...
Kille, 17 år
Svar: Hej! Kondomer är mycket töjbara. Bekymret för en del killar som har ett stort ollon eller tjock penis är
att rulla på dem. Du kan prova med att rulla ut kondomen en bit så att du kan få in fingrarna och töja ut
gummiringen, hålla kvar den så och sedan föra den över ollonet. Sen är det bara att fortsätta rulla på den.
Se bara till att du inte rispar kondomen med vassa naglar.
Okeido är den bredaste kondomen, även om skillnaden mot andra kondomer inte är så stor. Fördelen
med Okeido och Easy är att de inte är profilerade. De är alltså inte insvängda vid ollonet. Ett annat alternativ
är Reddy, kondomen för kvinnor, som du kan hitta i vår shop. Den är bredare än vanliga kondomer och i
plast (och ganska dyr). Man stoppar in den i slidan före samlaget och då fungerar den som ett smittskydd.

Hur gammal måste man vara?
Jag undrar bara hur gammal man måste vara för att köpa kondom???
Kille, 14 år

man få dem gratis eller billigare på ungdomsmottagningen eller hos skolsköterskan. Du kan köpa kondomer
i de flesta livsmedelsbutiker, bensinmackar, apotek och kiosker.
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Hur länge håller kondomer?
Hej! Jag undrar bara hur länge kondomer håller. Jag och mina kompisar brukar ha en kondom i plån
boken.
Kille, 15 år.

Svar: Hej! Det är bra att du har med dig en kondom i plånboken. Då finns den nära till hands om du
behöver använda den. På varje kondom (och kondomförpackning) finns ett bäst före-datum. Normalt håller
de ca fem år – om de förvaras på rätt sätt. För när man plockar ut dem ur förpackningen och har dem lösa
i t ex plånboken eller byxfickan slits de snabbare. De blir skrynkliga, de utsätts för värme och kanske nöts de
mot mynt, nycklar och annat. Då bör man för säkerhets skull byta ut dem då och då, t ex en gång i månaden.
Man bör också undvika att utsätta dem för direkt solsken eller stark värme. I byrålådan eller liknande håller
de till bäst före-datumet.

Storleken igen
Hej, vi är ett par där kvinnan har slutat äta p-piller och vi har gått över till att använda kondom.
Problemet är nu att vi inte hittar någon kondom som passar honom, alla är för trånga. Vår fråga är nu
om det finns någon kondom på marknaden som är anpassade till en lite grövre snopp? Med vänliga
hälsningar ...
Kvinna och man, 22 år
Svar: Hejsan! Ja, det finns en kondom som är lite större än de övriga. Den heter Okeido och säljs
på de vanliga försäljningsställena. Har ni inte provat den så kan jag varmt rekommendera
den. Skulle det fortfarande inte funka så kan ni ta hjälp av glidmedel. Tag en liten
klick på ollonet innan ni rullar på kondomen, detta gör det enklare att sätta på
kondomen och kondomen upplevs inte som lika trång. Ta inte för mycket
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glidmedel bara, för då ökar risken för att kondomen glider av under samlaget.
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– Jag har några pinsamma frågor ...
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– Kan man få en till?

Författare: Hans Olsson

10. Utdelning
Om kondomer ska användas, måste de vara
lättillgängliga – och det är de ju om man kan få dem
på skolan eller fritidsgården.

På de flesta skolor brukar man dela ut kondomer till eleverna

Om ni inte har utdelning: Hur skulle ni kunna organisera

i samband med sex- och samlevnadsundervisningen. Ofta får

det? Vilka skulle kunna vara utdelare?

eleverna då öppna kondomförpackningarna, känna och klämma
och lukta på olika sorter. (Se avsnittet om metoder.)

Syftet med kondomutdelning

Däremot är det i få kommuner eller landsting som kondom

Grundtanken med kondomutdelningen är att om kondomer ska

utdelningen är organiserad. I Stockholms län har man via Lafa

användas, måste de vara lättillgängliga – och det är de ju om man

(Landstinget förebygger aids) sedan slutet av 1980-talet haft gratis

kan få dem på skolan eller fritidsgården.

utdelning på skolor och fritidsgårdar. Skolorna och fritidsgårdarna

Lafa har gjort en intervjustudie om hur kondomutdelningen

har en eller ett par så kallade kondomutdelare som ungdomarna

går till, vilka budskap utdelarna har och hur de uppfattar arbetet.

kan gå till för att få kondomer.

Förutom det uppenbara syftet med kondomutdelningen – att

När skolan eller fritidsgården behöver påfyllning beställer de

förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter – menade

en låda med femhundra blandade kondomer. De som är eller ska

kondomutdelarna i studien att verksamheten ger dem möjlighet

bli utdelare har möjlighet att gå på ett tvåtimmarsseminarium

att samtala med eleverna dels om sexualitet, dels om smitt- och

på Lafa som handlar om kondomen och kondomanvändning. Hur

graviditetsskydd. Underförstått är att samtalet ökar chansen

skolorna och gårdarna organiserar utdelningen skiftar.

att kondomen också används. Kondomutdelarna såg också en
möjlighet att genom verksamheten avdramatisera kondomen,

Om ni har utdelning på skolan: Vem eller vilka delar ut?

vilket i sin tur förmodas underlätta användningen.

finns? Behövs det fler som delar ut? Samtalar ni med eleverna när

Vem hämtar och hur många kondomer går det åt?

de kommer för att hämta? Vad säger ni då?

På högstadiet är det få elever som har ett något sånär regelbundet

10. Utdelning

Vet eleverna vart de kan vända sig? Hur får de veta att utdelningen
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sexualliv med en eller flera partner. De flesta har inte samlags

flera kondomutdelare på samma ställe, och då gärna både män

debuterat. Det visar sig också i utdelningen. Det är några elever

och kvinnor. Eleverna har olika kontakt med olika personer. En

som hämtar kondomer regelbundet och några som hämtar en

del elever föredrar att hämta kondomer hos skolsköterskan, andra

enstaka ibland. De flesta elever hämtar inte kondomer alls.

hos gymnastikläraren eller någon annan. På fritidsgården är detta

Merparten av kondomerna som delas ut på högstadiet delas ut i

sällan något större problem. Där är ofta personalstyrkan liten, alla

sexualundervisningen.

känner alla och ungdomarna känner ofta att de kan fråga alla som

På gymnasiet är det annorlunda. Där är det rätt få kondomer

arbetar på gården.

som delas ut i samband med undervisning (vilket också beror på

Däremot är det viktigt att den som vill vara kondomutdelare

att många gymnasier inte har mycket till sexualundervisning).

funderar på sina värderingar om ungdomar och sexualitet och sin

I stället går merparten av kondomerna åt genom att eleverna

egen uppfattning om att använda kondom.

själva hämtar. Så gott som varje dag, enligt kondomutdelarna på
gymnasiet, kommer det elever som vill ha kondomer.

Ska man samtala och i så fall om vad?

Det är dock svårt att få en entydig bild av hur många elever

När eleverna kommer för att be om kondomer kan det också

som hämtar. Skolorna rapporterar rätt olika siffror. Det hänger

vara ett tillfälle till samtal – men det är klart, de ska inte behöva

förstås ihop med på vilket sätt kondomutdelningen är organiserad:

snacka så fort de vill ha kondomer, eller redogöra för varför de vill

hur ”aktivt” känd utdelningen är, vem som delar ut, om det

ha det, eller vem de är tillsammans med eller inte. Då finns det

finns ett förtroende för kondomutdelarna bland eleverna. På vissa

nog risk att man skrämmer bort dem. Framför allt vill vi ju att

skolor är det få elever som hämtar och få kondomer som går åt,

kondomerna ska användas.

eftersom utdelningen är okänd eller skolan låter bli att berätta om

Det har hänt att kondomutdelare har krävt att eleven ska ha

den för eleverna och låter enbart mun-mot-mun-metoden verka. I

en fast relation för att få kondomer. Det verkar som ett missriktat

genomsnitt har det i Lafas verksamhet gått åt knappt två lådor med

försök att styra de ungas sexualitet, antagligen i en önskan om att

kondomer per år på högstadieskolorna, drygt tre på gymnasierna

den ska vara trygg och säker. I själva verket kanske det är den som

och två lådor per fritidsgård. I varje låda finns ca 500 stycken.

är utan fast partner som har allra störst behov av kondomer.

Det finns inte några studier gjorda i Sverige om det finns

Kondomutdelning ger dock verkligen möjlighet att samtala

något samband mellan utdelning i skolor/fritidsgårdar och

om sexualitet, kondomer, relationer. Som nämnts kan kondom

mängden kondomer som delas ut och antalet anmälda fall av

utdelningen i sig bli ett redskap för att lättare kunna börja samtala

sjukdomar eller oönskade graviditeter i närområdet. Däremot har

om sexualitet och samlevnad. Utdelningen ger möjligheter för bra

flera undersökningar visat att stockholmsungdomar har en något

möten, som man ska försöka ta tillvara.

högre grad av kondomanvändning än ungdomar i andra delar av
Sverige.

Lafas utdelare gör lite olika med samtalet. Det är vanligt att
Lafas kondomutdelare har ett längre samtal med eleven om det är

10.
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Vem kan dela ut?

En del har ett kort samtal varje gång. Andra har inte samtal alls

Enkelt sagt: den som är intresserad. Allra bäst är det om det finns

och menar att de vuxna inte har med elevernas sexualliv att göra.

Det verkar vara en skillnad mellan högstadiet och gymnasiet

bättre att man ger många på en gång eller bara några stycken åt

– ju äldre eleverna är desto färre samtal och regler kring kondom

gången och att eleverna får komma tillbaka för att hämta fler, kan

utdelningen. Det har också att göra med hur väl man tycker sig

man diskutera. Bägge har sina för- och nackdelar. Risken om man

känna eleven. En del utdelare avstod dock därför att de kände sig

ger för få är att kondomerna faktiskt inte räcker – man får räkna

osäkra på hur de skulle samtala. Då kan man tänka sig att samtalet

med att någon blir oanvändbar av något skäl, som att den trasslar

uteblir även när det torde vara berättigat – och skolan förlorar en

sig, att de öppnar förpackningen för tidigt, eller att ståndet viker

möjlighet att vara ett stöd för eleverna. Samtalet bör utgå från

sig när halva kondomen är utrullad. Så några extra kan behövas.

synen att det är ett stöd för eleven, inte ett sätt att kontrollera

Det handlar nog också om man vet att den elev som kommer är

elevens sexuella beteende. Man bör undvika normativa budskap

sexuellt aktiv eller inte. Fördelen med att ge färre kondomer är att

om exempelvis antal partner och hur ofta och i vilka sammanhang,

de kan komma tillbaka, ställa eventuella nya frågor de har.

såvida inte eleven själv anser att det är ett problem. Däremot
kan man ställa klargörande frågor, för att få en mer fullständig

Ska kondomerna stå i en skål på bordet?

uppfattning om elevens situation.

På grundskolor och fritidsgårdar brukar eleverna eller ungdomarna

Vad handlar då samtalen om? Förutom könssjukdomar och

i allmänhet inte få hämta anonymt eller ha fri tillgång till

kondomteknik, kan det handla om vilka relationer eleverna har:

kondomer. Anledningen är att det då går åt väldigt mycket

Är de ihop med någon, har de flera partner, har de sex/samlag?

kondomer, i synnerhet på fritidsgårdarna, och att kondomerna

Det kan handla om sexualitet mer generellt, eller om njutning och

också används för mycket till bus och lek. Det behöver naturligtvis

det dubbla med sexualiteten: njut, ha kul – men var rädd om dig.

inte vara fel i sig, men det är ju inte syftet med utdelningen. Det

Ibland har eleverna direkta frågor om exempelvis vilken kondom

händer att framför allt yngre elever fyller kondomer med vatten

som är bäst.

och slänger dem i skolkorridorerna. Inte så kul, kanske, och

Man kan diskutera vilka budskap man ska ha till eleverna/

övrig personal brukar inte bli så glad. Det är väl egentligen inte

ungdomarna i samband med kondomutdelningen. Budskapen

hela världen om det händer någon gång – men det visar att det

färgas förstås av hur man ser på syftet med att ungdomarna ska ha

är viktigt att det finns stöd för kondomutdelningen, så att inte

möjlighet att få kondomer. För dem som ser utdelningen främst

sådana enstaka incidenter spolierar verksamheten. För sådant kan

som ett sätt att förebygga könssjukdomar, blir kanske budskapet

hända hur schyssta och trevliga elever man än har. Det vanliga

inriktat på att skydda sig. För den som ser verksamheten som en

på grundskolor och fritidsgårdar är att eleverna får fråga den

möjlighet att tala om sexualitet kanske budskapet är att man kan

som är utdelare. På gymnasiet är det vanligare att exempelvis

njuta mer om man slipper oroa sig för klamydia, hiv eller att bli

skolsköterskan har en skål på sin expedition, där eleverna kan

oönskat gravid.

hämta. Man får prova sig fram, för att hitta ett sätt som passar en
själv och skolan.

Ja, det är naturligtvis en bedömningsfråga. Men det är inte svårt

Måste kondomerna vara gratis?

att vara någorlunda rimlig – det förstår även eleverna. Om det är

Nej, det är inget måste, men det underlättar antagligen. De flesta

10. Utdelning
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kondomutdelare i Lafas studie menar att det är nödvändigt att de
är gratis – åtminstone på skolan eller fritidsgården. De menar att
det annars finns risk att ungdomarna struntar i kondomen och
har mer oskyddat sex. De säger också att gratisutdelningen under
lättar för dem att introducera kondomen för ungdomar. En del
ungdomsmottagningar och skolor i landet tar symboliskt betalt.
En fördel kan vara att man slipper okynneshämtande. Kondomerna
får också ett värde, vilket i sig kan vara en poäng – det är liksom
inte bara på kul utdelningen sker. Men mer än ett par kronor bör
kondomerna nog ändå inte kosta.
Överallt finns inte heller möjlighet för skolorna att få gratis
kondomer från sina landsting. Många landsting har avtal med
RFSU som gör att de kan köpa kondomer till ett lågt pris och
därmed kan ha viss utdelning mer eller mindre gratis. Intressant
är att de kondomutdelare som intervjuas i Lafas studie, skulle
försöka fortsätta med gratisutdelningen även om de inte skulle få
gratis kondomer från Lafa.
Hur gör man med de yngre eleverna?
En fråga som brukar komma upp på grundskolor är hur man ska
göra med elva-tolvåringar som kommer för att hämta kondomer.
I deras fall är det sällan att det handlar om att de har ett aktivt
sexualliv med någon partner – även om de eleverna också finns.
Däremot är de nyfikna. Det är bara bra om de får bekanta sig med
kondomerna. De kanske samlar på dem, byter med kompisar, eller
testar hemma genom att öppna och kolla dem eller prövar dem
när de onanerar. Förhoppningsvis får de en mer avspänd syn på
kondomen på köpet. Det finns studier som visar att de som har
fått kondominformation innan samlagsdebuten, är mer benägna
att senare använda kondom, än de är som inte har fått sådan
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Författare: Ronny Tikkanen

11. Sex och risktagande
Sexuellt risktagande – vad visar forskningen?
Inom hivpreventionen har diskursen – teoribildningen och
diskussionen – rört sig från riskgrupper till riskbeteenden.
Vilka är då dessa beteenden? Vilka faktorer är viktiga att beakta
när man försöker att förstå sexuellt risktagande?

Finns det teoretiska modeller som kan

Förklaringsmodeller

förklara sexuellt risktagande?

Trots att mycket beteendevetenskaplig forskning har genomförts

I texten använder jag begrepp såsom risk, sexuellt risktagande eller

så har inte någon tydlig modell framträtt som på ett bra sätt

hivrisktagande för att beskriva oskyddade samlag. Jag vill redan

lyckas förklara sexuellt risktagande. Detta betyder dock inte att

nu flagga för att detta riskbegrepp är problematiskt, eftersom det

det saknas försök att i en sammanhållen modell försöka förklara

krävs mer kunskap om de specifika individerna och de specifika

varför vissa individer utsätter sig för sexuella risker och andra

sexuella situationerna för att kunna kategorisera en sexuell

inte. När man studerar amerikansk litteratur framträder vissa

handling som riskfylld eller inte. Mer korrekt är att benämna

förklaringsmodeller som mer dominanta när det gäller att förklara

handlingarna såsom oskyddade samlag eller oskyddat sex, eftersom

just sexuellt risktagande. Dessutom används dessa modeller ofta

denna benämning inte innehåller ett ställningstagande gällande

för att utforma hivpreventiva insatser.
Jag har valt att presentera två av dessa modeller, the Health

Eftersom de flesta av de studier som jag åberopar använder

Belief Model samt Social Cognitive Theory. Det finns andra

just begreppen risk eller osäker sex har jag i min genomgång valt

teoretiska modellbyggen, såsom Theory of Reasoned Action

att behålla de benämningar som forskarna själva använder.

och Theory of Planned Behavior, som på ett liknande sätt som

Jag kommer mot slutet att problematisera riskbegreppet

Health Belief Model försöker att förklara sexuellt handlande.

och ta upp en diskussion om ett annat begrepp som, enligt min

The Health Belief Model får i denna text representera den typen

uppfattning, mer adekvat beskriver ett förhållningssätt till risker

av förklaringsmodeller, eftersom de i mångt och mycket är

för att smittas med hiv eller andra sexuellt överförda sjukdomar.

uppbyggda på liknande sätt med kausala sambandskedjor. Social

”... om man är socialt och geografiskt distanserad från sjukdomen,
så kan man uppleva sig som mindre sårbar”.
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Cognitive Theory skiljer sig från de andra teoretiska modellerna

är drabbade av sjudomen påverka hur sårbar man upplever sig vara.

på så sätt att den inte försöker förklara risktagandet, utan

Förutom närheten till sjukdomen så påverkas sårbarheten av hur

istället försöker visa på vilket sätt man framgångsrikt kan arbeta

allvarlig man upplever sjukdomen vara. Är sjukdomen livshotande

preventivt. Vi kommer även att redogöra för den kritik som riktats

eller något som man kan leva med eller enkelt bota? När det gäller

mot dessa förklaringsmodeller. En väsentlig del av den forskning

sexuellt överförda sjukdomar kan vissa botas med antibiotika medan

som gjorts på hivrisktagande är gjord bland män som har sex med

andra är mer svårbehandlade eller till och med obotliga. Detta torde

män (förkortas ofta i det hivpreventiva arbetet till MSM). Trots

påverka hur allvarlig man upplever just denna sjukdom. När det

att denna forskning främst inriktat sig på just män som har sex

gäller hiv kan faktorer som kombinationsbehandlingar och sjunkande

med män så har den giltighet i förståelsen av sexuellt risktagande

dödstal komma att påverka hur pass allvarligt man upplever att hiv

generellt.

är. Dessutom så är det en lång tid från det att man smittas till att man
uppvisar symtom, vilket också kan påverka inställningen.

11. Sex- och risktagande
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Den andra faktorn i modellen, de upplevda förväntningarna,

Amerikanska psykologer utvecklade på 1950-talet en teoretisk modell

handlar om de hälsobefrämjande handlingar som individen kan utföra

för att förstå och förklara varför individer inte tog till sig preventiva

för att minska riskerna för att drabbas av sjukdomen. De upplevda

budskap gällande ohälsa, eller varför man inte sökte vård trots att

förväntningarna av de hälsobefrämjande handlingarna påverkas dels av

man uppvisade sjukdomssymtom. Modellen kallas The Health Belief

individens tro på att man kan komma att utföra handlingarna, dels en

Model och har använts i ett flertal studier för att förklara olika slags

vägning av fördelar och nackdelar av detta beteende. Individens tro på

riskbeteenden. Modellen har även applicerats på hivriskbeteende samt

sig själv att klara av att skydda sig mot sexuellt överförda sjukdomar

används för att utforma hivpreventiva insatser. The Health Belief

genom att använda kondom, är delvis beroende av de erfarenheter

Model (HBM) består av två faktorer som används för att förklara

man har av tidigare situationer. Har man klarat av att använda

riskbeteende. Den första faktorn är upplevd sårbarhet och den andra

kondom när man egentligen velat det? De fördelar och nackdelar som

är upplevda förväntningar. Den upplevda sårbarheten är beroende av

är förbundet med att utföra de hälsobefrämjande handlingarna kan

hur individen bedömer risken att drabbas av sjukdomen samt hur

påverkas av fysiska, psykologiska och finansiella faktorer.

allvarlig sjukdomen uppfattas vara. Den upplevda sårbarheten kan

Enligt den här teoretiska modellen bör fördelarna överväga

således skilja mellan individer. Om man finns i ett sammanhang där

nackdelarna för att individen skall utföra de hälsobefrämjande

man upplever att sjukdomen inte kan drabba en själv eller om man är

handlingarna. När det gäller sexuellt överförda sjukdomar så finns

socialt och geografiskt distanserad från sjukdomen, så kan man uppleva

det fördelar och nackdelar med att till exempel använda kondom vid

sig som mindre sårbar för sjukdomen. Unga heterosexuella ungdomar

samlag. Fördelen är naturligtvis att det skyddar mot dessa sjukdomar.

kan till exempel uppleva sig mindre sårbara för hiv, eftersom det är

De negativa konsekvenserna kan vara att man upplever en mindre

relativt få heterosexuella ungdomar i Sverige som drabbats av hiv. En

fysisk sensation och att det skyddade samlaget medför en mindre

homosexuell medelålders man som har vänner som drabbats av hiv,

känsla av intimitet.

kan däremot uppleva sig själv som mer sårbar för att få sjukdomen.
Således kan det faktum att det finns personer som är lik en själv som

Kritik mot förklaringsmodellerna

Som tidigare nämnts används Social Cognitive Theory mer för att

Kritik mot HBM och andra behavioristiska förklaringsmodeller har

skapa hälsobefrämjande interventioner än att förklara riskbeteenden.

förts fram av flera forskare som forskar om beteendevetenskapliga

Modellen består av fyra komponenter: information, riskreducerande

aspekter av hiv. Man menar bland annat att dessa teoretiska modeller

kunskaper, självförmåga och socialt stöd. Den första komponenten,

allt för mycket fokuserar på att individen rationellt beslutar om

information, handlar om att den information som ges om det

hur man skall handla utifrån olika faktorer, och att man därmed

riskfyllda beteendet och hur man undviker risker måste vara lätt att

bortser från den sociala och kulturella kontext som individerna

förstå. Informationen ska också vara anpassad till den målgrupp man

lever i. Att individer fattar rationella beslut utifrån information och

försöker att nå. Detta betyder att man ibland måste ”skräddarsy”

föreställningar bortser från den komplexitet som sexuell interaktion

informationen. Informationen om hiv och säkrare sex kan därför

faktiskt innebär. Genom att man reducerar mänskligt beteende till

behöva se olika ut beroende på om man till exempel vänder sig till

mätbara delkomponenter riskerar man att patologisera beteenden

unga tonårsflickor eller till medelålders homosexuella män. Den

som utifrån modellen skulle vara irrationella. Oskyddade samlag är

andra komponenten, riskreducerande kunskaper, handlar om att

ett sådant beteende som på så sätt lätt kan patologiseras.

individer erhåller kunskap och förståelse av vilka situationer som kan

Inom den beteendevetenskapliga forskningen om hiv används

medföra att man utsätter sig för risker. Detta handlar till exempel

ibland begreppet relapse (återfall) för att beskriva när individer

om att man inser att när man är kraftigt berusad så är risken större

praktiserar oskyddade samlag. Detta är en terminologi som vi

att man inte använder kondom. Riskreducerande kunskap omfattar

känner igen från diskussioner om missbruk och kriminalitet.

även att man lär sig hur man minskar risker när man är i vissa

Inbyggt i begreppet återfall finns det en föreställning av vad som

situationer. Detta kan exempelvis handla om att man lär sig att kräva

är det normala och det rationella. När det gäller missbruk och

och använda kondom eller säga nej till sex. Den tredje komponenten,

kriminalitet är det drogfrihet eller ett hederligt leverne. Vad är då

självförmåga, handlar om individens uppfattning om sin förmåga

det rationella och normala när det gäller sexuell interaktion? Ett

att framgångsrikt kunna utföra hälsobefrämjande åtgärder.

samlag med kondom? Om man använder begreppet återfall för att

Självförmågan är kopplad till de riskreducerande kunskaperna

beskriva oskyddade samlag så borde det följaktligen betyda att det

på så sätt att man internaliserar en uppfattning om sig själv som

normala och rationella är att alltid använda kondom när man har

kompetent att utföra de riskreducerande handlingarna – och att

samlag. När man går igenom de studier som gjorts av förekomsten

man är nöjd med utfallet av handlingarna. När det gäller preventivt

av oskyddade samlag så förstår man att ett så pass utbrett fenomen

arbete handlar det, utifrån den här modellen, om att stärka och

som oskyddade samlag inte så enkelt kan avskrivas som ett återfall

stödja de handlingar som medför mindre risk. Att individen stöds

i ett irrationellt beteende. Tvärtom finns det anledning att anta att

i sitt positiva handlande medför att individens positiva uppfattning

det finns en rationalitet gällande vem samt i vilka situationer man

om sig själv och sin självförmåga stärks. Den sista komponenten,

praktiserar oskyddade samlag. Peter Davies, en brittisk forskare

socialt stöd, handlar just om att det är viktigt att individen får stöd

inom hivpreventionen sammanfattar detta som: ”Osäker sex är

från sin omgivning att fortsätta med de hälsofrämjande åtgärderna.

inte irrationellt, det är bara ett annat slags rationalitet.”. Om vi
istället studerar individer som aktiva agenter som handlar efter
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en individuell rationalitet framstår andra möjligheter att förklara

detta finns ett antagande att om man har tillräcklig och god kunskap

sexuellt risktagande. Detta blir då mer komplext och svårare att

om sexuellt överförda sjukdomar så skyddar man sig också när man

sammanfatta i tydliga teoretiska modeller som klarar av att förklara

har sex. Riktigt så enkelt verkar det dock inte vara. Naturligtvis krävs

allt sexuellt risktagande.

det kunskap om smittovägar och hur man skyddar sig för att man

Vi ska här försöka att belysa olika faktorer som kan bidra

framgångsrikt skall kunna undvika hiv och andra sexuellt överförda

till att förstå sexuellt risktagande, utifrån de studier som gjorts.

sjukdomar. Trots god kunskap skyddar sig dock inte människor i

Vi har valt att dela in dessa faktorer i tre kategorier: individuella

alla situationer. Det betyder emellertid inte att man inte har använt

faktorer, interpersonella faktorer samt situationella faktorer. Alla

sig av den kunskap man har. Men man har omsatt sin kunskap på

kategoriseringar har sina brister, så även denna. Naturligtvis

ett annat sätt än vad man kanske kunde ha förväntat sig. I stället

finns det studier som lyfter fram faktorer som faller i mer än en av

använder man sin kunskap om hur könssjukdomar överförs eller hur

kategorierna, likväl som man kan diskutera huruvida en faktor är av

man kan skydda sig, för att kalkylera med risken att smittas eller

individuell, interpersonell eller situationell karaktär.

bli oönskat gravid. Exempelvis kan kunskapen om hur hiv överförs
göra att man bedömer risken för hivöverföring som mindre då man

Individuella riskfaktorer

penetrerar jämfört med om man skulle bli penetrerad. Eller att

Vilken betydelse har individuella faktorer såsom ålder och kunskap

man låter bli att använda kondom men undviker ejakulation vid

för sexuellt risktagande? Om vi tittar på MSM så har de flesta

oskyddade anala samlag. Detta kan naturligtvis avfärdas som en

internationella studier visat att den främsta individuella riskfaktorn

okunskap hos dessa människor, men troligtvis handlar det om att de

är åldern. Unga män har i större utsträckning haft oskyddade samlag

använder sin kunskap för att bedöma risken att smittas.
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visade att äldre män, som var sexuellt aktiva innan hivepidemin,

Interpersonella faktorer

drastiskt ändrade sitt beteende, så att man undvek oskyddade

Det krävs minst två personer för att hiv eller någon annan sexuellt

samlag. Också i skandinaviska studier finner vi att andelen som har

överförd sjukdom skall överföras sexuellt. Man kan därför utgå

haft oskyddat sex är större bland yngre män jämfört med äldre.

ifrån att interpersonella faktorer har en betydande påverkan på det

Amerikanska forskare fann i studier relativt tidigt i hivepidemin,

individuella beteendet. Den främsta interpersonella faktorn som

att yngre män bedömde det som ”säkert” ur hivsynpunkt att

belysts som viktig i de flesta studier av män som har sex med män,

ha oskyddade samlag med någon person som också var ung,

är den typ av relation som männen har till sexpartnern. Flera studier

eftersom hiv/aids i deras medvetande associerades med ”de äldre”.

har visat att oskyddade samlag är mer förekommande inom stadiga

Liknande resultat fann jag i den studie som jag genomförde 1998.

relationer jämfört med tillfälliga relationer. Det bekräftas också i

En förklaring kan vara att färre yngre har personlig erfarenhet av

studier av heterosexuella förhållanden. Ju längre man har hållit ihop,

hiv/aids. Sannolikheten är mindre att man har någon bekant eller

desto lägre frekvens av kondomanvändning och högre frekvens av

partner som drabbats av hiv och insjuknat eller dött i aids jämfört

p-pilleranvändning. Det vill säga man fortsätter att skydda sig mot

med de äldre männen.

oönskad graviditet men upphör att skydda sig mot könssjukdomar.

I det preventiva arbetet har behovet av kunskap betonats. Bakom

Begreppet ”negotiated safety” (förhandlad säkerhet) introducera

Situationella faktorer

Detta syftar på att parterna i ett stadigt förhållande praktiserar

Det finns en rad faktorer som kan kategoriseras som situationella,

oskyddade samlag efter det att man försäkrat sig om varandras

såsom alkohol, droger, resor samt den faktiska situationen då man

hivnegativa status samt överenskommit om att undvika osäker sex

har sex. Den faktor som har blivit mest belyst i hivpreventionen

utanför förhållandet. Forskarna menar att denna strategi kan vara

är alkohol och droger. Vilken betydelse har då alkoholen och

hållbar över en längre tid eftersom den har utvecklats av individerna

narkotikan på det sexuella riskbeteendet? Ett flertal forskare har

själva, utifrån egna beslut att praktisera oskyddat sex i förhållandet.

visat ett samband mellan alkohol- och drogpåverkan och ett ökat

Det finns dock faktorer som påverkar den förhandlade säkerheten i

sexuellt risktagande. Andra forskare hävdar att det inte finns ett

ett förhållande, såsom kommunikationsmönstret mellan partnerna,

direkt kausalt samband mellan alkohol eller droger och risktagande.

maktförhållandet inom relationen samt den emotionella betydelsen

Däremot finns det mellanliggande faktorer som har en betydelse för

av oskyddat samlag. En öppen verbal kommunikation är till exempel

relationen mellan alkohol- eller drogbruk och sexuellt risktagande.

en förutsättning för förhandlad säkerhet. Utöver kommunikationen

Samtidigt som alkohol påverkar omdömet så finns det positiva

spelar maktförhållandet i relationen stor roll för huruvida strategin

effekter av måttliga mängder av alkohol. Alkohol används för att

kan praktiseras framgångsrikt eller ej. Förutom ekonomiska resurser

förstärka den sexuella lusten och den sexuella upplevelsen. Alkohol

kan makt i ett förhållande handla om attraktivitet, åldersskillnad,

används dessutom för att komma över sexuella och sociala hämningar.

relationserfarenhet och förälskelse. Den ena partens rädsla för att

Forskarna menar dock att alkoholpåverkan ibland används som ett

bli avvisad kan till exempel medföra att denne inte insisterar på

sätt att i efterhand förklara osäker sex. Mats Hilte, forskare vid Lunds

att få veta vad den andre eventuellt gör utanför förhållandet. Den

universitet, menar att för att kunna förstå den roll som alkohol och

emotionella betydelsen som individer inom ett parförhållande

drogrus spelar i det sexuella risktagandet så måste man skilja mellan

tillskriver oskyddade samlag påverkar också praktiserandet.

de fysiologiska effekterna och de upplevda effekterna av rusmedlen.

Forskning på MSM har visat att en symbolisk känsla av intimitet

Det är de upplevda effekterna som är intressanta för att förstå hur

och tillit är förknippat med oskyddade samlag, och att kondombruk

droger inverkar på sexuellt beteende. Vissa upplever en ökad sexuell

kan ha en innebörd av emotionell distans. Det finns anledning att

lust medan andra upplever det direkt motsatta. Hilte menar att

tro att oskyddade samlag och kondombruk har liknande betydelse

upplevelsen av ruset måste förstås mot bakgrund av användarens

för heterosexuella. På samma sätt tycks förälskelse, enligt vissa

motiv till att dricka eller använda droger samt de förväntningar som

studier, öka risker för oskyddade samlag jämfört med tillfälliga

finns på resultatet av denna användning. Dessutom måste man se

sexuella kontakter.

på den faktiska situationen där rusmedlet tas samt den ruskultur

Dessa interpersonella faktorer har förstås betydelse i andra

som användaren befinner sig i. Hilte menar att den komplexitet

möten än de som sker i ett stadigvarande förhållande, inte minst

som omgärdar alkoholens och drogers konsekvenser på mänskligt

vilket maktförhållande (påtaglig makt såväl som mindre påtaglig)

handlande gör att det inte finns något entydigt svar på frågan hur

som råder mellan parterna, något som kanske blir extra tydligt

alkohol- eller droganvändning påverkar det sexuella risktagandet,

under ungdomsåren.

utan att det rör sig om ett sammansatt och varierat samspel mellan
farmakologiska, psykologiska och kulturella faktorer.
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des på 90-talet av australiensiska forskare inom hivpreventionen.
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I den enkät som jag genomförde 1998 ställdes frågor om

moment) jämfört med när de inte befinner sig i en sexuell situation

alkoholens respektive andra drogers påverkan på sexualiteten. I

(av forskaren kallad in the cold light of day). Beslutet att avstå

studien hade ungefär sju av tio män det senaste året haft sex under

från ejakulation vid oskyddat samlag är ett resultat av en sådan

alkoholpåverkan (en liten andel av männen, fem procent, hade

riskbedömning som kan göras i den faktiska sexuella situationen.

haft sex under påverkan av andra droger än alkohol). Av de män

Ron Gold menar att individerna bedömer denna risk annorlunda

som haft sex då de var påverkade av alkohol uppgav en fjärdedel

(mer riskfylld) då de inte befinner sig i en faktisk sexuell situation.

att det påverkat deras sexuella beteende. De flesta ansåg således att

För att förstå hur vi förhåller oss till risker behövs således även den

alkoholen inte hade någon inverkan på de sexuella handlingarna.

faktiska sexuella situationen beaktas.
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I en öppen fråga fick männen beskriva hur alkoholen påverkat de
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sexuella handlingarna, och två grupper kunde urskiljas. En grupp

Risktagande eller riskhantering?

män beskrev att alkoholpåverkan resulterade i ett oskyddat analt

Är alla oskyddade samlag att kategoriseras som en risk? Michael

samlag. Ett flertal av dessa män anger att risktagandet förmodligen

Wright, en amerikansk forskare, menar att vi alla är kapabla att ta

inte skulle ha skett om de varit nyktra. Den andra beskrivningen

sexuella risker beroende på det sammanhang vi befinner oss i. Detta

handlade om att de sociala och sexuella hämningarna släpper vid

kan tyckas vara självklart, men sanning är att våra föreställningar

alkoholpåverkan. Alkoholruset gör att man överhuvudtaget vågar

om personer som utsätter sig för sexuella risker trots detta lätt kan

knyta sexuella kontakter och utföra vissa sexuella handlingar,

falla in i ett kategoritänkande såsom vi som är förnuftiga nog att

t ex. anala samlag, gruppsex eller oskyddat oralsex på tillfällig

skydda oss kontra de som utsätter sig för risker. Det är min över

partner. Det finns vissa åldersskillnader mellan beskrivningarna av

tygelse att det preventiva arbetet förlorar på att tänka i termer av

alkoholens inverkan. De yngre männen beskriver i betydligt större

riskgrupper. Det svenska hivpreventiva arbetet försöker också att

utsträckning i positiva ordalag hur alkoholen lättar på hämningarna

undvika att använda riskgrupper i sitt resonemang utan talar istället

och möjliggör för männen att prova sig fram sexuellt.

om riskbeteende. Men då återstår dock frågan vad risk är och vem

Kognitiva aspekter har även visats påverka huruvida man

som definierar huruvida en sexuell handling skall kategoriseras som

praktiserar oskyddade samlag, samt att dessa kognitioner är knutna

risk eller inte. I min genomgång har jag talat om risk, trots att

till den specifika situation som ett sexuellt möte är. Studier visar

det i många fall saknas tillräcklig med information för att kunna

att den som har oskyddat sex gör bedömningar utifrån partnerns

kategorisera huruvida en sexuell interaktion/handling är riskfylld

utseende, huruvida personen bedöms vara riskfylld eller ej och

eller inte. Det som de flesta forskare inom området har gjort är att

att sådana kalkyler ofta grundar sig på partnerns ålder, utseende,

sätta ett likhetstecken mellan oskyddade samlag och risktagande.

beteende och/eller kända sexuella bakgrundshistoria. De risk

Jag har i mina intervjuer med svenska homo- och bisexuella män

bedömningar man gör utifrån partnerns utseende etc skiljer sig i

sällan stött på män som medvetet haft oskyddat samlag med män vars

den faktiska sexuella situationen från den icke-sexuella situationen.

hivstatus de har varit totalt omedvetna om. Detta betyder då inte

Ron Gold, en australiensisk forskare, konstaterar en skillnad i

att männen explicit pratat med partnern om hivtestresultat eller ens

hur individer kognitivt förhåller sig till risker för hivöverföring i

berört frågan om hiv, utan att männen själva gjort en bedömning av

den faktiska sexuella situationen (av forskaren kallad heat of the

partnerns hivstatus. Många av männen som jag intervjuat berättar

att de undviker män som de uppfattar som ”riskfyllda”, det vill

helt enkelt ett annat teoretiskt angreppssätt. Vi kan finna svaren

säga att man inte kan göra en bedömning av personens hivstatus.

i just det komplexa. För att förstå hur individer hanterar risken för

Detta leder då till att man i de flesta fall inte har sex eller att man

till exempel hiv, måste en rad faktorer beaktas såsom individens

praktiserar säkrare sex. Det finns således ett slags rationalitet hos

egen erfarenhet av och föreställningar om hiv, samspelet mellan

männen gällande huruvida man praktiserar säkrare sex eller inte.

personerna som har sex, kontexten och situationen i vilket den

Denna rationalitet bygger på männens egna bedömningar och

sexuella interaktionen sker. Den relativt låga förekomsten av hiv

föreställningar. Om man som utomstående forskare granskar dessa

i Sverige samt de framsteg som gjorts gällande behandlingen av

handlingar kan de dock framstå som irrationella.

hivinfektionen kan antas påverka hur allvarlig och hur nära en själv

Istället för att använda begreppet risktagande kan man använda

sjukdomen uppfattas vara. Vi måste vara försiktiga när vi tolkar

begreppet riskhantering för att förklara hur individer förhåller sig

resultaten från kvantitativa undersökningar av sexuellt risktagande.

till risker för att bli smittade av en sexuellt överförd sjukdom. Det

Dessa resultat kan naturligtvis användas och har ett värde då man

finns individuella sätt att förhålla sig till de risker som en sexuell

på ett individuellt plan försöker förstå hur individer hanterar risker.

interaktion kan innebära. Dessa individuella förhållningssätt kan

Det första och det största misstaget man kan göra är att redan från

spänna från att göra en bedömning utifrån yttre egenskaper av sanno

början döma ut dem som haft oskyddat samlag som risktagare,

likheten att partnern skulle ha en sexuellt överförd sjukdom eller att

utifrån föreställningen om att det är det skyddade samlaget som

tillsammans testa sig för hiv till att praktisera säkrare sex. Begreppet

är normen och det sunda. Därför så brister förklaringsmodeller

riskhantering är inte lika stigmatiserande som risktagande och

såsom the Health Belief Model, eftersom det underförstått finns

ändrar också den enskilde individens position från objekt till

en föreställning om att alla alltid bör använda kondom när de har

handlande subjekt. Det blir mycket lättare att i preventionen tala om

samlag. Modellerna bortser mycket av den komplexitet som det

hur individer på olika sätt hanterar risker istället för att de utsätter

innebär att vara människa.

sig för risker. Dessutom visar begreppet på den komplexitet som
riskbedömningar vid sexuell interaktion innebär. Förutom att ta
hänsyn till individens uppfattning om vad som är riskfyllt eller inte,
måste man även ta hänsyn till den faktiska sexuella situation samt
samspelet mellan de personer som har sex. I det moderna samhället
måste vi dagligen hantera risker både i form av hälsorisker, sociala
och ekonomiska risker. För att kunna leva i det moderna samhället
man undviker risker helt. Preventionen skullesannolikt tjäna på att
tillägna sig detta sätt att se på hur individer förhåller sig till risk.
Det är svårt att skapa teoretiska modeller som generellt kan
förklara hur individer hanterar sexuella risker. Den komplexitet
som sexuell interaktion och mänskligt handlande innebär kräver
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krävs att man hittar ett sätt att förhålla sig till risker snarare än att
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– Man slipper kanske
va’ farsa till nån man
inte känner ...

Profil

cho-san

www.easy.ac

Den skräddarsydda
kondomen, för ökad
känsla.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Den fjärilstunna
kondomen, närmare
kan man inte
komma.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,05 mm

Kondomen som är lättare
att rulla på.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Okeido

Näcken

MAgic

Royal

Den extra
rymliga och säkra
kondomen.
Längd: 190 mm
Bredd: 53 mm
Tjocklek: 0,07 mm

Den knottriga
kondomen, skönare
för båda.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Kondomen som
klämmer åt på bästa
stället.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Den spiralformade
toppen gör det
skönare för båda.
Längd: 180 mm
Bredd: 50,5 mm
Tjocklek: 0,13 mm

NAm nam

Black jack

Mamba

Zenith

Kondomen med
doft och smak av
jordgubb.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Den svarta
kondomen för
festliga tillfällen.
Längd: 185 mm
Bredd: 52 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Kondomen som
kramas, sitter som
gjuten.
Längd: 175 mm
Bredd: 51 mm
Tjocklek: 0,06 mm

Leder kroppsvärme för
en naturlig känsla.
Längd: 190 mm
Bredd: 58 mm
Tjocklek: 0,035 mm
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Det finns mycket mer att läsa

”Hela Livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning”. Flera

I referenslistan finns fullständiga uppgifter om de skrifter

skribenter. Myndigheten för skolutveckling 2005.

som nämns här. I Olle Wallers bok ”Olle Waller om sex” finns

”Kropp och sexualitet”. Fakta- och metodmaterial för lärare

intressanta avsnitt dels om kondomer, dels om pornografi som

som undervisar i svenska som andraspråk. I pärmen finns en

rekommenderas för läsning. I avsnitten finns också pedagogiska

mängd anatomiska bilder. Landstinget förebygger aids – enheten

tips.

för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting.

Mer om kondomer finns att läsa i antologin ”Sex – en politisk
historia” som handlar om 1900-talets sexualpolitiska historia. I

Referenslista

boken finns avsnittet ”Inälvor på snoppen – kondomens historia”

Alfvegren, Lars: ”Kondom, ett omstritt ord” i Språk och stil.

av Dan Höjer.

Tidskrift för språkforskning 7:1997.

I RFSU:s skrift Sexatlas för skolan. Vägvisare för att planera

Andersson, Stina och Sjödahl, Silvia (red): Sex – en politisk
historia. AlfabetaAnamma/RFSU 2003.
Bergström, Maria och Foxhage, Daniel: Bland horor, bockar

och genomföra sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan och

och bögar. RFSU 2002.

gymnasiet kan man läsa mer om sexualundervisning och uteslu

Byréus, Katrin: Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som

tandets pedagogik. Sexatlasen kan användas enskilt eller i grupp,

pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Liber 2001.

för att utvärdera eller påbörja sexualundervisningen.

Byréus, Katrin: Bella, Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper.

Röda tråden – handbok om sexualitet och samlevnad innehåller

KSAN 2001.

metoder på olika teman i sex- och samlevnadsundervisningen. Där

Centerwall, Erik: ”Kärlek känns! förstår du.” Samtal om

finns också värderingsövningar beskrivna.

sexualitet och samlevnad i skolan. Skolverkets referensmaterial,

För att få veta mer om ungdomars sexuella socialisation
rekommenderas Gisela Helmius bok ”Manus för mognad”.

Skolverket 1995.
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Stefan Laack har skrivit utförligt om mannens kön i skriften
”Kukkunskap”.
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Centerwall, Erik (text) och Brockman, Stina (foto): Här finns

bygger aids, enheten för Sexualitet och hälsa, Stockholms läns

en jag gillar. Bok om sexualitet och samlevnad som vänder sig

landsting.

till åldersgruppen 10–13 år. Intervjuer blandade med faktatexter.

Schütt, Roland: Kådisbellan. Finns även som film med samma

Landstinget förebygger aids 1999.

namn av regissören Åke Sandgren. 1989.

Forsberg, Margareta: Ungdomar och sexualitet. En forsknings

Steinberg, John M: Aktiva värderingar för 2000-talet. Ekelunds

översikt år 2005. Statens folkhälsoinstitut, Rapport R 2006:18.

förlag. 1994.

En genomgång av de senaste 15 årens studier av ungdomars

Tikkanen, Ronny: Förhandlad säkerhet och kalkylerade risker.

sexuella beteende.

Institutionen för socialt arbete, rapport 19/1999:7, Göteborgs

Helmius, Gisela: Manus för mognad. Om kärlek, sexualitet och

universitet.

socialisation i ungdomsåren. Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2000.

Tillberg, Jonas: Kondomutdelare. Praktiker och uppfattningar

Kindeberg, Tina: Undervisningens möjligheter att förändra

hos Lafas kondomutdelare i Stockholms län. Rapport LAFA

elevernas tänkande inom området aids och sex. Lund University

2:2002. Landstinget förebygger aids 2002.

Press 1997.

Thyresson, Nils: Från Fransoser till Aids. Kapitel ur de veneriska

Laack, Stefan: Kukkunskap. En skrift om mannens kön. RFSU

sjukdomarnas historia i Sverige. 1991.

2002.

Waller, Olle: Olle Waller om sex. Wahlström & Widstrand

Laack, Stefan: YMEP – Young Men as Equal Partners, a SRHR

2002.

13. Mer att läsa

project. Final report. RFSU 2003.
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Laqueur, Thomas: Om könens uppkomst. Hur kroppen blev

RFSU-material

kvinnlig och manlig. 1994.

Kukkunskap. En skrift om mannens kön. Text: Stefan Laack.

Lennerhed, Lena: Sex i folkhemmet. RFSU:s tidiga historia.

Fittfakta. En skrift om kvinnans kön. Text: Tina Nevin.

Gidlunds förlag. 2002.

Praktika för analsex. Text: Hans Olsson.

Leveau, Linda: Vi – en metodhandbok om samlevnad. Malmö

Sexatlas för skolan. Vägvisare för att planera och genomföra sex-

stad. 2004.

och samlevnadsundervisningen i grundskolan och gymnasiet.

McLaren, Angus: A History of Contraception. From Antiquity to

Text: Hans Olsson.

the Present Day. 1990.

Sexualiteter. Text: Erik Centerwall.

Olsson, Hans: Kondompraktika för män. RFSU 2006.

Bland horor, bockar och bögar. Text: Maria Bergström och Daniel

Olsson, Hans: Sexatlas för skolan. Vägvisare för att planera och

Foxhage.

genomföra sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan och

Kondompraktika för män. Text: Hans Olsson.

gymnasiet. RFSU 2004.

Rättighetspraktika om sexualitet och mänskliga rättigheter.

Pehrsson, Anna-Lena: Det stora undret. Föreställningar och

Text: Anna Knöfel Magnusson.

folktro kring barnets tillkomst. 1981.
Röda tråden – handbok i sexualitet och samlevnad. Metodpärm

RFSU-material kan beställas via RFSUs hemsida www.rfsu.se,

med utbytbara sidor. Revideras fortlöpande. Landstinget före

gå till material.

www.rfsu.se

www.rfsu.se/skolsajt

På RFSU:s olika hemsidor finns fakta,
information, sexualpolitik m m. Information om
kondomer, preventivmedel och könssjukdomar
finns på www.rfsu.se under menyn Fakta/Statistik.

På skolsajten finns materiallistor och förslag på
vad man kan göra i sex- och samlevnadsunder
visningen. Prenumerera på Skolsajtens nyhetsbrev
som innehåller notiser. Den kommer ut en gång
per månad under september till maj.
Anmäl dig på www.rfsu.se/skolsajt.

Andra bra hemsidor

www.rfsu.com

www.sof.nu En hemsida om sexualitet och
funktionshinder, som RFSU driver i samarbete
med HSO, Handikapprörelsens samarbetsorgan.

Om du vill köpa kondomer och glidmedel kan du
göra det på den här hemsidan.

www.kondom.nu är Lafas hemsida om kondomer.
www.komikondom.com är RFSU Malmös
och RFSL Malmös gemensamma hemsida om
kondomer.
www.rfsl.se det här är RFSL:s hemsida. Under
avdelningen ”hälsa” finns information om hiv och
säker sex.

!

Vill du bli medlem i RFSU?
Anmäl dig på medlem@rfsu.se

RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning
Box 4331, 102 67 Stockholm
tel 08–692 07 00
96
www.rfsu.se

