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Detta är endast en del av ett stort arbete, på grund av omständigheterna (till exempel 
möjligheten att publicera en power point) har vi varit tvungna att begränsa vår publika-
tion till lärarhandledningen. Det finns också en elevutgåva, power point-presentation 
samt ett prov som inte publiceras. För att ta del av dessa krävs möjlighet att komma åt 
Biologi C för lärares kurswebb Vt-2008 på Södertörns högskolas intranät. 
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1 Pubertet 

 
Under livets gång är det särskilt under två faser, puberteten och ålderdomen, som det sker 
förändringar i fortplantningssystemets funktion. Det är först när puberteten inträder som en 
utveckling till sexuell mognad börjar ske, det vill säga att det är från och med denna period 
som man kan sätta egna barn till världen (Haug E. m.fl. 2003:502). 
Under puberteten förändras kroppen väldigt mycket, men kroppsförändringarna medför även 
att känslor liksom tankar påverkas (psykiska förändringar). Funderingar och frågor som upp-
kommer under denna period kretsar mångt och mycket kring till exempel sexualitet, identitet, 
vuxenliv samt framtid. (www.ne.se sökord:pubertet 2008-03-20). 
De kroppsliga förändringarna som uppträder i samband med puberteten är bland annat en 
ökad längdtillväxt (avslutas vid pubertetens slut), en mognad av fortplantningsorganen samt 
en utveckling av de sekundära könskaraktärerna, även kallade yttre pubertetstecken (Haug E. 
m.fl. 2003:502). 
 
Vanligtvis börjar puberteten vid 10-15 års ålder och flickor kommer ofta in i puberteten 1-2 år 
tidigare jämfört med pojkar. Hos flickor pågår puberteten i genomsnitt fyra år medan den på-
går något kortare tid hos pojkar, dock är variationerna stora och brukar vanligtvis skifta från 
två till sex år (Haug E. m.fl. 2003:503). 
 
Pubertetsutvecklingen medför stora individuella variationer hos både pojkar och flickor i frå-
ga om pubertetens början (Haug E. m.fl. 2003:502). Inte alltför sällan har det upptäckts att 
förändringarna följer samma mönster som hos någon av föräldrarna eller ett äldre syskon. 
Beroende på tidpunkten för pubertetens start så kan detta ha en stor betydelse för hur både 
pojkar och flickor upplever sig själva men även hur de vuxna uppfattar dem. (www.ne.se sök-
ord: pubertet 2008-03-20)  
 

1.1 Puberteten - sett utifrån psykologiska aspekter 

Vidare är det även värt att nämna ett antal psykologiska aspekter i frågan om puberteten.  
Pubertetsperioden har en tendens att kunna väcka starka känslor, både positiva och negativa, 
hos individen. Utvecklingen som följer under puberteten är en sammanslagning av både fy-
siska (kroppsliga) och psykologiska inslag som till synes skiljer sig från barndomens kropps-
liga och psykologiska utveckling. Ofta existerar en idealbild hos individen med vilken 
han/hon jämför sig med, då med avseende på bland annat hur man skall se ut men även hur 
man skall bete sig. Individen kan även bli känslig för kroppsliga defekter och därmed oroa sig 
för sin vikt, sin kroppslängd, sin hy (till exempel acne som beror på en ökad produktion av 
könshormoner (Haug E. m.fl. 2003:503)) etc. (www.ne.se sökord: pubertet 2008-03-20). In-
dividen blir också alltmer medveten om framtiden, dess möjligheter och relationer, men det är 
även under denna tidsperiod som en frigörelse från bland annat föräldrarna börjar. Allt detta 
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kan väcka starka känslor hos personen som befinner sig i puberteten. Trots detta har det visat 
sig att många individer genomgått sin pubertetsperiod utan några större psykiska svårigheter 
(Haug E. m.fl. 2003:504). 

 

1.2 Puberteten – perioden för sexuell mognad (könsmognad) 

 

1.2.1 Flickor  

En pubertetsutveckling hos flickor beror på att äggstockarna ökar produktionen av östrogener 
och progesteron (könshormoner) (Haug E. m.fl. 2003:502). 
Det första pubertetstecknet, vilket även kan ses som en kroppslig förändring, som tyder på att 
pubertetsutvecklingen hos flickor har börjat är en tillväxt av bröstkörtlarna, det vill säga att 
brösten börjar växa. Denna tillväxt beror på ansamling av fettväv och senare utvecklas även 
mjölkgångar samt mjölkkörtlar. Denna fas inleds oftast i 8-10-årsåldern, men kan även börja 
utvecklas i 7-8-årsåldern. Härefter följer en utveckling av behåring kring både könsorganen 
och andra delar av kroppen, exempelvis i armhålorna. Längdtillväxtökningen kommer att vara 
särskilt påtaglig och inträffa mellan 9 och 10 år (Haug E. m.fl. 2003:502). Slutligen kommer 
den första menstruationen, även kallad menarche, att inträda vilket oftast sker ca ½-1 år efter 
att den maximala längdtillväxtspurten uppnåtts (www.ne.se sökord: pubertet 2008-03-20). I 
Skandinavien återfinns registreringar som visar att genomsnittsåldern för den första menstrua-
tionen, menarche, inträder i 13-årsåldern. Denna kan dock senareläggas med ca 1-3 år vid 
hård fysisk träning som då intagit sin början innan puberteten (Haug E. m.fl. 2003:502). 
Under tiden som puberteten råder kommer även de inre- samt de yttre könsorganen att växa 
och i livmoderhalsen kommer dess körtlar att börja producera ett särskilt hormonberoende 
sekret vilken har i uppgift att skydda livmoderhålan mot infektioner som kan tänkas komma 
från vaginan (Haug E. m.fl. 2003:502). 
 

1.2.1.1 Ovarialcykel 

Redan vid födseln består äggstockar (ovari) av omogna äggceller, så kallade oocyter och efter 
födseln tillkommer inga nya bildningar av oocyter. Under barnaåren tillbakabildas ett stort 
antal av dessa och antalet oocyter som existerar vid puberteten uppgår till cirka 300 000 
stycken (Haug E. m.fl. 2003:481, Biology of humans 2005:388).  
Från pubertetsperioden fram till klimakteriet, det vill säga under kvinnans fruktbara period, 
genomgår ett antal oocyter en mognadsprocess (oogenesen) vilken kommer att medföra att 
oocyterna omvandlas till befruktningsmöjliga äggceller. Oogenesen sker en gång i månaden.  
Ovarialcykeln delas in i två faser, där den första fasen (follikelfas) inträder på menstruationens 
första dag och den andra fasen (lutealfasen) pågår under perioden mellan ägglossningen och 
menstruationens början (Haug E. m.fl. 2003:482). 
De omogna äggcellerna omges av ett hölje bestående av epitelceller vilka tillsammans utgör 
en så kallad primärfollikel. Varje månad börjar 5-10 primärfolliklar att växa och därmed in-
träder ovarialcykeln. Näringsämnen som för oocyten är nödvändiga erhålles från ett flercelligt 
lager som bildas med hjälp av epitelcellernas delning. Follikeln kommer successivt att mogna 
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och under mognadsprocessens gång har follikeln alltmer närmat sig äggstockens (ovariets) yta 
vilken där blir synlig likt en utbuktning..  
Under processens gång då en primärfollikel blir till en färdig follikel hamnar ständigt ett antal 
av dessa efter i utvecklingen, och efter cirka 8 till 10 dagar är det vanligt att endast en follikel, 
av samtliga som tillsammans påbörjade mognadsprocessen, är kvar. Folliklarna som inte full-
följer mognadsprocessen ingår en tillbakabildning och försvinner så småningom. Efter cirka 
12 till 14 dagar betraktas follikeln fullt utvecklad och innehåller nu den befruktningsdugliga 
äggcellen samt en ökad mängd av östrogen (follikelfasen). 
Vid stadiet då follikeln är färdigutvecklad, brister follikelväggen och den mogna äggcellen 
lossnar. Detta skede kallas ägglossning (ovulationen). Efter ägglossningen befinner sig som 
regel fortfarande ett antal celler kvar i follikelväggen vilka delar sig och bildar en körtel som 
producerar kvinnliga könshormoner, denna kallas för gulkropp (corpus luteum).  
I de fall där äggcellen inte befruktas, upphör hormonproduktionen vilket leder till tillbaka-
bildning av gulkroppen. I cykelns sista skede, innan follikelfasen återigen initieras, kommer 
där endast ett bindvävsärr (corpus albicans) finnas kvar (se bild 2). Denna påvisar var folikeln 
har befunnit sig (Haug E. m.fl. 2003:481-482, Biology of humans, 2005:389).  
Om däremot en befruktning inträffar sker en fortsatt produktion av både östrogener samt pro-
gesteron i gulkroppen vilken då inte tillbakabildas. Den fortsatta hormonproduktionen medför 
att menstruationen uteblir under graviditeten (Haug E. m.fl. 2003:489). 
 

1.2.1.1.1 Menstruation (mens) 

Menstruation är det som betecknar den blödning som ständigt återkommer under en kvinnas 
fertila period av livet, dock inte hos gravida kvinnor (www.ne.se sökord: menstruation 2008-
03-24). Som regel har alla ägganlag hos kvinnan formats redan innan födseln och när flickor 
föds besitter deras äggstockar flera hundra tusen ägganlag (Goodenough m. fl. 2005:388). 
Under pubertetens gång kommer äggen att mogna och leda till att den första ägglossningen 
inträffar, och cirka två veckor senare visar sig den första menstruationen (menarche) (se bild 
2). Vanligtvis inträffar den första menstruationsblödningen vid 12-13 års ålder, men den kan 
likväl inträffa innan eller ibland till och med två till tre år senare. Ofta dröjer det ett till två år, 
efter att de första menstruationsperioderna har inträtt, innan den första ägglossningen sker hos 
en flicka. Detta medför således att en befruktning under denna period inte är möjlig (Haug E. 
m.fl. 2003:502). 
Flickor liksom kvinnor får sedan mens ungefär en gång i månaden fram till den sista menstru-
ationen (menopaus) som då sker i samband med att kvinnan kommer in i klimakteriet. När 
detta inträffar är individuellt, men ofta sker den sista menstruationen omkring 50-års ålder 
(www.vardguiden.se sökord: menstruation 2008-03-24, www.ne.se sökord: menstruation 
23/3).  
 
Den regelbundna menstruationsblödningen kommer från livmoderslemhinnan, även kallad 
endometrium (se bild 1), och uppstår som en effekt av ett samspel av hormoner. Detta sam-
spel är till synes komplicerat och innefattar flertalet körtlar och organ (Haug E. m.fl. 
2003:480-481).  
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Bild 1 Livmodern i genomskärning ( Haug, E. m. fl. 2003:481) 

 
I mellanhjärnan återfinns hypothalamus som verkar som ett bildningsställe för så kallade fri-
sättningshormoner (releasing hormones) vilka stimulerar insöndringen av gonadotropiner 
(FSH och LH) från hypofysen (www.ne.se sökord: menstruation 2008-03-23, Haug E. m.fl. 
2003:486,504). Gonadotropiner (FSH och LH) stimulerar tillväxten av äggblåsor (folliklar) 
vilka återfinns i äggstockarna, ägglossning samt gulkroppsbildningen. Inuti äggblåsorna bil-
das könshormonerna östrogener vilka i sin tur stimulerar nybildningen av livmoderslemhin-
nan efter menstruationen. Denna fas benämns proliferationsfasen. Livmoderslemhinnan bere-
der sig härmed för ett eventuellt befruktat ägg som då måste tas om hand. Om så fallet skulle 
vara, sker befruktningen efter att ägglossningen inträffat, cirka 14 dagar efter menstruationens 
början. När ägglossningen inträffat kommer ytterligare tillväxt av livmoderslemhinnan att ske. 
Denna fas benämns sekretionsfasen och frambringas av gulkroppshormonet progesteron vil-
ken avser att förse livmoderslemhinnan med en bra grogrund för ett eventuellt befruktat ägg. 
Ifall det visar sig att ingen befruktning skett kommer bildningen av progesteron att upphöra 
och således leda till en minskad koncentration av gulkroppsbildning i blodet. Denna föränd-
ring kommer i sin tur medföra förändringar i livmoderslemhinnan, bland annat sammandrag-
ningar av blodkärl vilket innebär att slemhinnan stöts av vilket kommer att resultera i en men-
struationsblödning (www.ne.se sökord: menstruation 2008-03-23). 
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Bild 2 Menstruationscykelns samspel med hormoner (Haug E. m.fl. 2003:485) 

 
Menstruationscykeln består således av tre olika faser där två av faserna sker innan äggloss-
ningen (menstruationsblödningen samt proliferationsfasen) och där den sista inträffar efter 
ägglossningen (sekretionsfasen). 
 
Menstruationsblödningen: livmoderslemhinnan (endometriet) stöts av cirka 14 dagar efter 
ägglossningen om ingen befruktning sker. Detta som följd av att gulkroppens produktion av 
progesteron, efter cirka 12-14 dagar, upphört. Orsaken till denna process är dåligt känd, men 
en minskad koncentration av progesteron i blodet leder till sammandragningar i artärerna vil-
ka ansvarar för blodförsörjningen åt endometriet. Dessa sammandragningar medför att slem-
hinnans yttersta lager dör vilket i sin tur leder till nya blödningar. De nya blödningarna kom-
mer att riva loss slemhinnans yttersta skikt från livmoderns vägg och sköljas ut som rester 
tillsammans med blod och sekret, detta resulterar i det som kallas för menstruation (Haug E. 
m.fl. 2003:483). 

 
Proliferationsfasen: en kort tid efter menstruationen stimulerar könshormonerna östrogen de 
kvarvarande cellerna i det som återstår av endometerielagret att börja dela sig, det vill säga 
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proliferera. Prolifereringen kommer att leda till att endometriet (livmoderslemhinnan) åter-
byggs (vilket tar cirka 8-10 dagar) och före ägglossningen är endometriet återigen uppbyggt. 
Båda faserna, det vill säga menstruationsblödningen samt proliferationsfasen, har en längd på 
cirka 10-14 dagar (Haug E. m.fl. 2003:483). 
 
Sekretionsfasen: efter att ägglossningen ägt rum inträffar en ökad produktion, i äggstockarna 
(ovarierna), av progesteron som medför en stimulering av körtlarna i endometriet. Denna kör-
telstimulering kommer i sin tur att leda till sekretion av ett glykogenrikt sekret som utgör en 
god näringslösning för ett eventuellt befruktat ägg (Haug E. m.fl. 2003:483). Om befruktning 
inte har inträffat kommer bildningen av progesteron, som är ett gulkroppshormon, att upphö-
ra. Vid en koncentrationsminskning av progesteron i blodet inträder förändringar i livmoders-
lemhinnan i form av sammandragningar av blodkärl. Dessa sammandragningar kommer att 
leda till en avstötning av slemhinnan som i sin tur resulterar i en menstruationsblödning 
(www.ne.se sökord: menstruation 2008-03-23). (Se bild 2) 
 
Den genomsnittliga längden på menstruationscykeln är 28 dagar, men kan variera från 21 till 
35 dagar utan att det, ur en medicinsk aspekt, betraktas som vare sig onormalt eller ovanligt 
(Haug E. m.fl. 2003:483). Vid stress och oro kan mensen antingen bli försenad eller hoppa 
över en eller flera månader (www.vardguiden.se sökord: menstruation 2008-03-24). 
Den genomsnittliga mängden blod som förloras under menstruationen är cirka 40 ml, men det 
är inte ovanligt med blodförluster upp till 80 ml (Goodenough m.fl. 2005:390). 
Då menstruationscykeln ingår i ett nät av hormonella förändringar kan dessa förändringar 
yttra sig på flera olika sätt hos kvinnan, exempelvis genom nedstämdhet, irritabilitet och 
svullnadskänslor. Det är vanligt att dessa förändringar initieras några dagar innan menstrua-
tionsblödningen (www.ne.se sökord: menstruation 2008-03-23).  
Vid tillfället för menstruation kan tryck och smärtor uppkomma, dessa lokaliseras vanligtvis i 
nedre delen av magen, ljumskarna och korsryggen. Kraftiga smärtor, huvudvärk samt illamå-
ende är bara ett fåtal exempel som en del kvinnor upplever i samband med menstruationen 
och därför kan smärtstillande medel vara ett alternativ för att lindra smärtorna 
(www.vardguiden.se sökord: menstruation 2008-03-24). Dysmenorré är benämningen på sär-
skilt kraftiga menstruationssmärtor (Haug E. m.fl. 2003:483). 
 

1.2.1.2 Pojkar  
Den första yttre förändringen som tyder på att pubertetsutvecklingen hos pojkar har börjat är 
tillväxten av testiklarna, detta sker vanligtvis i 10-13-årsåldern. Härefter börjar även penistill-
växten och inom loppet av några år har de yttre könsorganen nått den slutliga storleken, det 
vill säga vuxenstorlek. Behåring kring könsorganet, andra delar av kroppen samt slutligen 
skäggtillväxten utvecklas i regel samtidigt som längdtillväxten accelereras, vilket sker som 
regel i 11-15-årsåldern. Dessa förändringar och således dess utveckling beror på att testiklarna 
ökar sin produktion av testosteron som är ett könshormon. Pojkarnas röst kommer även den 
att påverkas av testosteron. Detta innebär att stämbanden blir längre och tjockare vilket kom-
mer att medföra att rösten blir djupare och kraftigare, härmed inträder målbrott (Haug E. m.fl. 
2003:503). En skillnad som har tendens att uppstå är att pojkarna oftast får ett grövre skelett 
samt en grövre muskulaturtillväxt, medan flickor får ökat underhudsfett (www.ne.se sökord: 
pubertet 2008-03-20).  
Innan puberteten inträder är det ingen större skillnad på bröstkörtlarna hos vare sig pojkar 
eller flickor, men då det under pubertetens gång produceras minimala mängder kvinnliga 
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könshormoner hos pojkar så förblir förändringarna av bröstkörtlarna hos de ytterst små (Haug 
E. m.fl. 2003:503). 
 

1.2.1.2.1  Puberteten ‐ till följd av en ökad produktion av könshormoner 
När puberteten inträder beror det således på en ökad produktion av könshormoner. En viktig 
fråga i detta sammanhang blir således varför det plötsligt sker en kraftig ökning av könshor-
moner efter de tidiga barnaåren. Redan under de sista skeden av fosterlivet produceras de 
nödvändiga könshormonerna. Gonaderna (testiklar och ovarier, det vill säga äggstockar), hy-
pofysens framlob och hypothalamus står för produktionen av dessa hormoner.  
En vanlig uppfattning som råder idag är att puberteten har sin utgångspunkt i hypothalamus 
som genomgår en mognadsprocess, den så kallade hypothalamiska mognadsprocessen. Denna 
process kommer att utlösa en trestegsutveckling som leder till att puberteten initieras (se bild 
3): 

 
• Allteftersom hypothalamus mognar kommer den att 

minska sin känslighet för könshormonerna som i det-
ta avseende har en hämmande effekt. Den låga kon-
centrationen av könshormoner som barnaåren bi-
bringar är inte tillräcklig för att kunna hämma pro-
duktionen av Gn-RH, ett gonadotropinfrisättande 
hormon, i hypothalamus. Detta kommer att leda till 
en ökad produktion av Gn-RH (Haug E. m.fl. 
2003:503). Gonadotropiner kommer bland annat från 
hypofysens framlob och reglerar funktionen hos 
könskörtlarna, vilka utgörs av äggstockarna och tes-
tiklarna (www.ne.se sökord: gonadotropiner 2008-
03-21). 

 
• Produktionen av det gonadotropinfrisättande hormo-

net Gn-RH, vars mängd ökar, medför att hypofys-
framloben stimuleras vilket i sin tur leder till en ökad 
produktion av LH och FSH i blodet (Haug E. m.fl. 
2003:503). LH och FSH är så kallade gonadotropa 
hormoner vilka stimulerar bildningen av ägg och 
spermier (www.ne.se sökord: hormoner 2008-03-22) 

 
• Det tredje steget i utvecklingen som leder till puber-

tetens början är att koncentrationsökningen av LH och FSH stimulerar könskörtlarnas 
(gonadernas) könshormonproduktion och därmed gonadernas mognad. Produktionen 
av könshormonerna ansvarar slutligen för kroppsförändringarna som puberteten med-
för (Haug E. m.fl.2003:503-4). 

 
Bild 3 Hormonella förändringar som 
 leder till pubertertsutveckling.  
(Haug E m.fl. 2003:504) 
 
Tabell 1. De vanligaste hormonerna i pubertetsammanhang och under graviditet. Tabellen visar var hormonerna 
bildas, hormonernas benämning  samt effekten av hormonet (Campbell & Reece 2005 7th edition, Goodenough 
m. fl. 2005, www.ne.se, Deans A. m. fl 2004) 
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Bildning 
körtel/organ 

Hormon Hormonets  
funktion/effekt  

 
Hypothalamus 

 

Hypothalamus frisätter flera 
olika hormoner, så kallade 
”frisättningshormoner” 

hypothalamus ”lossar” hormoner från 
hypofysens framlob 

 
Hypofysens 

Framlob 

LH (luteiniserande hormon)  ·stimulerar äggstockarna som bildar 
både östrogener och progesteron 
·framkallar ägglossning 
·stimulerar testosteronbildningen i tes-
tikelcellerna 

 FSH (follikelstimulerande 
hormon) 

·stimulerar produktionen av könsceller 
(gameter) hos både kvinnan och man-
nen 
·stimulerar äggstockarnas bildning av 
östrogener 
·stimulerar testiklarnas bildning av 
spermier 

 GH, tillväxthormon ·stimulerar kroppens tillväxt, särskilt 
tillväxten av muskler, ben samt brosk 
·nedbrytning av fett 

 
Äggstockar 

(gonad) 

Östrogener (regleras av LH 
och FSH) 

stimulerar tillväxt och utveckling av 
ägg, livmoderslemhinna samt hos 
kvinnan de sekundära könskaraktärer-
na, bland annat bröstkörtlar 

 Progesteron (regleras av LH 
och FSH) 

stimulerar tillväxt och utveckling av 
livmoderslemhinna, bröstkörtlar samt 
gulkropp (denna bildar könshormoner-
na östrogener och progesteron) 

 
Testiklar 
(gonad) 

 

Testosteron, även kallat and-
rogener som är den gemen-
samma benämningen på 
manliga könshormoner (re-
gleras av LH och FSH) 

·stimulerar bildningen av spermier 
·stimulerar hos mannen de sekundära 
könskaraktärerna, till exempel tillväxt 
av muskulatur, skelett samt hår- och 
skägg 

Hypofysen (adenohy-
pofysen) 

Prolaktin Stimulerar utvecklingen av mjölkkört-
lar 

Hypofysens baklob Oxytocin Stimulerar frisättningen av mjölk i 
bröstet samt aktivitet i livmodermusku-
laturen 

Bukspottkörteln Insulin Reglerar metaboliska processer och 
blodsocker nivån i blodet 

Från blivande mo-
derkakan 

hCG Kan spåras via graviditetstest. Ser till 
att menstruationen uteblir och gravidi-
teten upprätthålls.   

 

1.2.1.2.2  Tidig eller sen pubertetsutveckling 
Ibland kan puberteten initieras antingen ovanligt tidigt eller sent. 
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Pubertas praecox är benämningen på tidig pubertet och ofta förblir orsaken okänd. Dock vet 
man att ungefär hälften av den tidiga puberteten orsaker beror på sjukdomar i hypothalamus, 
till exempel tumörer och inflammationer. Sjukdomar i hypothalamus leder till en för tidig 
produktion av Gn-RH (ett gonadotropfrisättande hormon som stimulerar sekretion av FSH 
och LH (Haug E. m.fl. 2003:201)) vilket medför en ökad könshormonproduktion och slutli-
gen en för tidig ingång i pubertetsutveckling. Idag existerar hjälpmedel som kan förhindra 
pubertas praecox. 
Försenad pubertet beror främst på sjukdomar lokaliserade till gonaderna (testiklarna eller ägg-
stockarna), hypofysen eller hypothalamus. Detta innebär att puberteten ej inträder före 20-års 
ålder hos pojkar samt 17-årsålder hos flickor.  
Ytterligare en parameter som kan orsaka en försenad pubertet är hård fysisk träning vilket då 
tros har samband med hypothalamus mognad. Det har dock visat sig att det inte föreligger 
några konsekvenser för sexualfunktionen i stort (Haug E. m.fl. 2003:504). 
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2 Befruktning (konception) 

 

2.1 Ny(a) individ(er) blir till 

Befruktning kan likväl ske vid den sexuella akten hos människor liksom genom olika typer av 
exempelvis insemination och assisterad befruktning (www.ne.se sökord: befruktning 2008-
03-24).  
Penis består av tre svällkroppar utmed hela dess längd. Vanligtvis innehåller svällkropparna 
liten mängd blod eftersom arteriolerna (små artärer) delvis är stängda. Vid tillfället då mannen 
blir sexuellt upphetsad öppnas arteriolerna (detta sker i ett samspel mellan en ökad aktivitet i 
parasympatiska nervfibrer och en minskad aktivitet i sympatiska nervtrådar)och leder till ett 
ökat blodflöde in till svällkropparna. Blodets tillbakaflöde hindras på grund av att venerna 
kläms ihop och medför att svällkropparna ökar i storlek. Till följd av detta ökar både blod-
mängden och blodtrycket i svällkropparna. Nu ökar penis i storlek, den börjar räta ut sig och 
framkallar erektion (styvhet). En ökad blodtillströmning kommer också att ske i testiklarna 
vilket gör även de större. Framkallningen av erektionen uppstår antingen vid direkt beröring 
av könsorganet eller från hjärnan (Haug E. m.fl. 2003:506-507, Goodenough m. fl. 2005:382-
383). 
Mekanismerna som reglerar det ökade blodtillflödet hos mannen är desamma hos kvinnan. 
Vid tillfället då kvinnan blir sexuellt upphetsad uppkommer ett ökat blodtillflöde till könsor-
ganet vilket leder till att både klitoris och blygdläpparna ökar i storlek. Samtidigt som slidan 
ökar i storlek pressas vätska genom slemhinnan (endometrium) och fuktar den (Haug E. m.fl. 
2003:507).  
 
Då en befruktning inträffar vid samlag förenas mannens och kvinnans könsorgan. Detta sker 
genom att penis förs in i slidan.  
Mannens uppgift i reproduktionen är att ”leverera” spermier till kvinnans reproduktionssy-
stem (se bild 4), och överföringen av spermierna (sädesuttömningen) till kvinnans reproduk-
tionssystem kräver vanligtvis att mannen har erektion (Goodenough m. fl. 2005:382).  
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Bild 4 En spermie tränger in i kvinnans äggcell och bildar en zygot (Goodenough m. fl. 2005:418) 

 
Uppskattningsvis överförs omkring 200 miljoner spermier till kvinnans slida i samband med 
samlaget. Vid tidpunkten för ägglossning, som är förutsättningen för att en befruktning kan 
uppstå, skapar östradiol (ett östrogent könshormon) förutsättningar för ett tunnflytande sekret 
som bland annat är avsett för att underlätta spermiernas transport genom livmoderhalsen fram 
till livmodern (Haug E. m.fl. 2003:485). Efter sädesuttömningen tar det cirka 30-120 minuter 
innan de första spermierna når äggledarna. Dock är det endast en liten del, omkring 100-200 
spermier av alla 200 miljoner som tar sig ända fram till äggcellen då de flesta går förlorade 
redan i livmodern (Haug E. m.fl. 2003:489). 
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3 Graviditeten 

    Innan ägg och spermie kan smälta samman måste spermien ta sig genom de lager celler 
(granulosaceller) som skyddar äggcellen detta sker med hjälp av enzymer som frigörs från de 
50-100 spermier som nått fram till ägget. När skyddslagret förstörts kommer en spermie (van-
ligast, ibland fler om enäggstvillingar osv) tränga sig in genom zona pellucida och samman-
smältning kommer att ske. När en spermie lyckats ta sig in blir det genast omöjligt för andra 
spermier att ta sig genom. (Haug E m. fl. 2003:491)  
   Fastän många tror att man endast kan bli gravid då ägglossningen inträffar så är detta emel-
lertid fel. Befruktning kan även ske vid ett tillfälle som rent tidsmässigt ligger bortom ägglos-
ningsfasen. Detta beror på att spermier kan överleva i kvinnans könsorgan från fem dygn före 
och till och med ett dygn efter ägglossningen (äggcellen lever omkring ett dygn efter äggloss-
ningen). Eftersom spermierna kan överleva flera dygn i livmodern, kan det mycket väl hända 
att de inväntar ägglossningen där (http://www.p-
piller.nu/p2006/?PageId=52&TopPageId=4&ParentPageId=4. 2008-03-24).  
 
  

 
Bild 5 Här träffar spermien ägget. (Goodenough m. fl. 2005:418) 
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    När ägget och spermien förenas tappar spermien sin svans och dess huvud förstoras. Av 
ägg och spermie bildas en cell med 46 kromosomer 23 från ägget (modern) och 23 från sper-
mien (fadern). Det inre i cellen snurrar runt så kromosomerna blandas (Deans A.  m. fl 
2004:12-14). 
    Efter några timmar delar sig cellen för första gången vid delningen blidas DNA. Delningen 
fortsätter sedan i hög fart och cellerna rör sig i klump mot livmodern. Det tar ca 7 dagar för 
cellerna att komma fram till livmodern. För att underlätta färden till livmodern ha äggledarna 
cilier som är små hår som för cellklustret vidare. Äggledarna har flera uppgifter bla att förse 
klustret med näring, rensa bort slaggprodukter som bildas vid celldelningen. Under vandring-
en delar sig cellklustret tills det utgör en fast klump som är lika stor som ett knappnålshuvud 
(Deans A. m. fl 2004:15). 
    Det befruktade ägget kallas zygot. När zygoten innehåller 16-32 celler kallas den morula, 
morulan fortsätter att dela sig var 15e timme och når livmodern ca 90 timmar senare (Deans 
A. m. fl 2004:16).  
    Cellerna har olika uppgifter vissa blir till barnet medan andra blir moderkaka och en skyd-
dande hinna runt barnet. Mordulan förändras från en fast klump till en vätskefylld blåsa som 
nu kallas groddcell (blastocyst). Groddcellens yta består av ett lager trofoblastceller (platta 
celler) som senare ska bilda moderkakan. Inuti groddcellen hittar man de celler som senare 
utvecklas till embryot, under den här tiden besitter varje enskild cell förmågan att utvecklas 
till en människa och om zygoten nu delar sig blir det enäggstvillingar (Deans A. m. fl 2004). 
    Mellan 5e och 7e dagen efter ägglossning är produktionen av progeresteron som högst, 
hormonet får blodkärlen på slemhinnan(endometrium) i livmoderns insida att växa till. Detta 
sker samtidigt som groddcellen kommer till livmodern, är 0,2 mm stor och kan flyta fritt i 
livmodern medan den växer. Ca 9 dagar efter befruktningen fäster embryot vid livmoderväg-
gen med sina rotliknande utskott (trofoblastceller) utifrån dessa kommer fransar(chorionvilli) 
växa ut som senare blir till moderkakan. Ibland förekommer det en liten blödning när utskot-
ten ska fastna i livmoderväggen. Om utskotten inte fäster ordentligt kommer det befruktade 
ägget sköljas ut med nästa menstruation (Deans A. m. fl 2004). 
    När groddcellen fäster vid livmoderväggen är den uppbyggd av flera hundra celler och ut-
söndrar enzymer som tränger in i slemhinnan och bryter ned vävnaden, detta blir näring be-
stående utav blod och celler som groddcellen får leva utav. Om näringen inte blir tillräcklig 
kan inte grodcellen leva vidare och kvinnan får missfall (Deans A.  m. fl 2004) 
    Efter cellen fäst sig vid livmoderväggen utsöndras ett graviditetshormon (hCG; humant 
choriongonadotropin) det är detta hormon som graviditetstest visar. Embryot börjar utvecklas 
än mer. Efter 13 dagar har embryot fäst ordentligt och risken för missfall minskar slemhinnan 
växer till följd utav att embryot börjar producera sitt eget progesteron. I detta steg börjar de 
första organen utvecklas först kommer nervsystemet sedan hjärtat (Deans A.  m. fl 2004)  
    Dag 13 är sista dagen för embryot att dela sig så det blir tvillingar om en delning skulle ske 
efter dag 13 kommer mamman att föda siamesiska tvillingar (se bild 6) (Deans A.  m. fl 
2004). 

 

 
Bild 6 Siamesiska tvillingar, här har delning av embryot delat sig för sent (Goodenough m. fl. 2005:419) 
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Ibland bildas fler ebryon i livmodern men endast ett överlever graviditeten detta kallas ”för-
svunna tvillingar”, fostrets vävnad kan försvinna in i syskonet, mamman samt i moderkakan 
eller så stöts det ena fostret bort och kommer ut genom missfall (Deans A.  m. fl 2004). 
    När man säger v.4 i graviditeten är fostrets ålder 2 veckor detta eftersom man beräknar bar-
nets ålder från den senaste menstruationen, men mest troligt blev kvinnan gravid två veckor 
senare då möjligheten för en sammansmältning mellan spermie och ägg är störst. Detta bör 
läsaren ha i åtanke när veckoantalet anges nedan (Deans A.  m. fl 2004) 
 
v.1-4 
I graviditeten, här utvecklas navelstängen förutom ovanstående. Den inre halvan av groddcel-
len bildar tre skikt som sedan utvecklar skilda delar av barnets kropp. Innersta lagret blir lever 
bukspottkörtel, urinblåsa, sköldkörtel och mag-tarmkanalens invändiga beklädnad. De mel-
lersta lagret blir muskler, skelett, brosk, blodkärl och njurar. Det yttersta lagret bildas hjärna 
nervsystem, hud och hår (Deans A.  m. fl 2004:30). 
v.5 
Cellklumpen blir avlång och det går att avgöra vad som är huvud och stjärt (se bild 7). Det 
centrala nervsystemet börjar utvecklas liksom ryggmärg, hjärna, lever, muskler, njurar och 
skelett men det kommer att ta tid innan det börjar hårdna. I slutet av veckan kommer hjärtat 
börja slå och hjärtväggarna bildas (Deans A.  m. fl 2004:31). 

 
Bild 7 Ett embryo i vecka 5, barnet är mellan 2 och 4 mm långt (Campbell & Reece 2005:980). 

v.6 
I den här veckan växer embryot snabbt och ser ut som ett grodyngel. Hjärtat är lika stort som 
ett vallmofrö men slår av egen kraft. Det som senare avgör barnets kön syns bara som ett cell-
knippe. Nu har embryot ett eget blodomlopp (Deans A. m. fl 2004:31). 
v.7 
Nu kan man skönja läppar, tunga och tandanlag. Den här veckan är känslig i barnets utveck-
ling eftersom många av de inre organen börjar utvecklas. Nu slår hjärtat som delat upp sig i 
höger- och vänster kammare 150 slag i minuten ungefär dubbels så fort som hos en vuxen. Nu 
har lever, lungor, inälvor, njurar och de inre könsorganen nästan färdig bildats (Deans A. m. fl 
2004:32). 
v.8 
De kommande 8 dagarna är viktiga för hur ögon och inner öron utvecklas dessa är viktiga för 
balansen och hörseln hos barnet. Nu har hjärtrytmen stabiliserats och kapaciteten för hjärtat 
förbättrats. Nu ersätts brosket, som kroppen hittills varit uppbyggd av, av skelettceller (Deans 
A. m. fl 2004:32). 
v.9 
Nu börjar embryot se ut som en baby, extremiteterna (armar, ben, fötter och händer) börjar 
växa. Under de följande dagarna utvecklas diafragman som gör att barnet kan andas efter för-
lossningen. Inälvorna flyttar sig från navelsträngen (där de utvecklats) till bukhålan (Deans A. 
m. fl 2004:33). 
v.10 
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Nu är embryot ett foster, hjärnan har vuxit mycket. Lederna i fötter och händer har bildats (se 
bild 8). Könsorganen har börjat sin utveckling. Nu är hjärtat nästan färdigbildat. De flesta inre 
organen och nervsystemet fungerar som det ska (Deans A. m. fl 2004:33). 
 

 
Bild 8 Såhär ser ett tio veckor gammalt foster ut (Deans A. m. fl 2004:33). 

 
v.11 
Den här veckan växer barnet till sin dubbla längd. Denna vecka börjar irisarna utvecklas. Re-
dan nu börjar barnet kunna gäspa, suga och svälja (suga och svälja som i ett steg för att klara 
sig utanför livmodern) (Deans A. m. fl 2004:34). 
v.12 
Fostret är nu färdigbildat. Stämbanden bildas och hypofysen börjar producera hormoner. Mat-
smältningssystemet kan nu tillgodose sig socker (glykos) (Deans A. m. fl 2004:35). 
v.13 
Eftersom de inre organen inte är färdiga skulle fostret inte klara ett liv utanför livmodern även 
om kroppen i sig är klar. Levern börjar nu utsöndra galla och bukspottkörteln producera insu-
lin. I den här veckan kan barnet börja uppfatta ljud även om öronen inte är helt färdiga (Deans 
A. m. fl 2004:35). 
v.14 
Nu förlitar sig barnet helt till moderkakan för att överleva den förser fostret med näring och 
producerar hormoner samt förser barnet med syre. Fostret tränar nu in och ut andning för att 
klara ett liv utanför magen (Deans A. m. fl 2004:36). 

 
Bild 9 Fotret i vecka 14 (Campbell & Reece 2005:980). 

v.15 
Barnets näthinnor, revben och blodkärl syns tydligt genom den lövtunna huden. Huden täcks 
nu med ullhår, fint hår som hjälper till att reglera kroppstemperaturen (Deans A. m. fl 
2004:36). 
v.16 
nu har barnets armar, ben och leder blivit färdig utvecklade. Skelettet hårdnar genom ossifika-
tion eller förkalkning. Nervsystemet fungerar och kan styra barnets muskelrörelse. I denna 
vecka kan barnets kön avgöras med hjälp av ultraljud. Med ett fostervattenprov kan man av-
göra barnets hälsa (Deans A. m. fl 2004:37). 
v.17 
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Barnets huvud börjar bli mer proportionerligt ut. Barnet har börjat lagra fett under huden vil-
ket gör att det kan växa fortare. Barnets hjärta pumpar så mycket som 24 liter blod per dag. 
Nu kan barnet höra ljud utifrån magen och tränar bröstkorgen inför andningen genom att här-
va den upp och ned (Deans A. m. fl 2004:37). 
v.18 
Nu rör sig barnet mycket, lungorna växer fort och alveoler börjar utvecklas. Barnets unika 
fingeravtryck börjar utvecklas på de nästintill färdig utvecklade fingrarna. Barnets första av-
föring börjar samlas i tarmen och om barnet är en pojke börjar prostatan utvecklas (Deans A. 
m. fl 2004:38). 
v.19 
Vernix (fosterfett som är ett tjockt vitt ämne) utsöndras ur körtlarna på barnets hud detta som 
ett skydd mot fostervattnet som annars lätt upplöser den. För att få en snabbare nervsignal 
som gör att kroppen får en bättre koordination. I barnets tarmkanal har magsafter, som ska 
hjälpa till att absorbera fostervatten, börjat producera. Magsaften hjälper till att transportera 
fostervattnet till njurarna för rening och sedan ut till fostervattnet igen (Deans A. m. fl 
2004:39). 
v.20 
Detta är en känslig fas för sinnesorganen. Komplicerade förbindelser mellan minne och tän-
kande utvecklas nu. Om barnet är en flicka finns det 2 miljoner ägg i äggstockarna, av dessa 
återfinns endast hälften vid födseln (Deans A. m. fl 2004:39). 

 
Bild 10 Fostret är nu ca:30 cm från huvud till fot (Campbell & Reece 2005:980). 

v.21 
Tungan har fått smaklökar och barnet har fått känsel (Deans A. m. fl 2004:40). 
v.22 
Nu är inte huden lika genomskinlig och barnet har utvecklat svettkörtlar under huden. Barnets 
hjärna utvecklas snabbt och speciellt den del som är ansvarig för produktion av hjärncellerna 
(germinal matrix) denna del försvinner efter födseln men hjärnan utvecklas ända fram till fem 
års ålder (Deans A. m. fl 2004:41). 
v.23 
 Nu kan både mamman och pappan prata med barnet för att det när det kommer ut ska känna 
igen deras röster, detta betyder att hörseln är utvecklad och att barnet kan stimuleras med 
hjälp av lek och ljud detta gör att nervsystemet utvecklas bättre (Deans A. m. fl 2004:41). 
v.24 
Nu har barnets kropp börjat producera vita blodkroppar som hjälper till att bekämpa infektio-
ner. Luft vägarna börjar nu utvecklas till ett liv utanför livmoder genom att bli till små rör 
som ska ta in och ut luft (Deans A. m. fl 2004:42). 
v.25 
Näsborrarna öppnas och det som ska bli permanenta tänder utvecklas i tandköttet (se bild 11). 
För att underlätta barnets mat intag efter födseln börjar nu nerverna kring mun och läppar bli 
allt känsligare (Deans A. m. fl 2004:42). 
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Bild 11 Foster 6 månader gammalt (Mader S.S. 2002:374). 

v.26 
Ryggraden behöver ytterligare tid för att växa till sig ordentligt men om man lägger örat vid 
magen kan man höra barnets hjärtslag. Barnets puls ökar vid ljud och det kan vid musik röra 
sig i takt med denna. Barnet reagerar även på beröring (Deans A. m. fl 2004:43). 
v.27 
Vid den här tiden utvecklas näthinnorna och ögonen öppnas, fett lagras under huden och bar-
net blir knubbigare (Deans A. m. fl 2004:43). 
v.28 
Nu växer barnet fort och lungorna är nästan färdiga men barnet skulle ändå ha svårt med and-
ningen utanför livmodern (Deans A. m. fl 2004:44). 
v.29 
Barnet blir knubbigare och knubbigare medan de inre organen växer samtidigt som hjärnan 
(Deans A. m. fl 2004:45). 
v.30 
Kroppsbehåringen som förut skyddat barnet har blivit onödigt då barnet klarar dess uppgifter 
själv och därför börjar håret försvinna. Benmärgen producerar nu de röda blodkropparna och 
skelettet hårdnar ytterligare (Deans A. m. fl 2004:45). 
v.31 
Nu har barnets kropp slutat växa men hjärnan spurtar för att bli färdig innan födseln, lungorna 
är det som blir klart sist. Barnet måste nu lägga på sig i vikt och barnets ögon får färg men 
vilken färg barnet få vet man inte förrän 6-9 månader efter födseln. Nu har barnet ögonen 
öppna när det är aktivt och stängda när det är inaktivt (Deans A. m. fl 2004:46).  
v.32 
Nu fungerar de fem sinnena som de ska och barnet kan vrida på huvudet. Barnet sover 90-
95% av tiden (Deans A. m. fl 2004:46). 
v.33 
Nu bildas inget mer fostervatten. Huvudet är den kroppsdel som fortfarande växer detta för att 
hjärnan gör det.  Nu ändras barnets hudfärg från röd till rosa. Nu påverkar mammans aktivite-
ter barnets beteende (Deans A. m. fl 2004:47). 
v.34 
Nu kan barnet själv bekämpa lättare infektioner men kan inte röra sig fritt i magen eftersom 
denna är för trång. Barnet kan även lägga sig med huvudet vid bäckenöppningen så kallad 
fixering för att förbereda sig på födsel (Deans A. m. fl 2004:47). 
v.35-40 
I början av denna period håller det centrala nervsystemet på att mogna och matsmältnings 
apparaten färdig ställs. Men barnet kan fördas utan större riska för komplikationer. Nu ligger 
nästan alla barn i fixerat läge (se bild 12) och rörelserna är mindre. Från v.37 räknas barnet 
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som full gånget och en födsel räknas inte längre som för tidig. Nu kan bara mamman vänta på 
nästa steg (Deans A. m. fl 2004:48-51). 

 
Bild 12 Nu har barnet förberett sig på att komma ut (Deans A. m. fl 2004:211). 
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4 Förlossning början och slut 

 
Tre saker kan inträffa som tyder på att förlossningen har inletts eller håller på att sättas igång. 
Dessa är teckenblödning uppträder, fostervattnet går eller livmodersammandragningarna bör-
jar.  
Med teckenblödningen menas den blodblandade, slemmiga flytningen som uppstår när livmo-
derhalsen börjar töjas ut. Fram till att förlossningen börjar har detta slem fungerat som en 
propp i livmoderhalsen och denna propp har också fungerat som ett skydd för livmodern. 
Denna slempropp kan dock lossna ett par tre veckor innan den egentliga förlossningen kom-
mer igång och ibland lossnar den när förlossningen är så långt framgången att det inte märks.  
Fostervattnet går när barnet har pressats ner (oftast med huvudet först) likt en kil så att foster-
säcken brister. Detta kan ske plötsligt så att vattnet forsar ut, det som dock är vanligast är att 
vattnet sipprar ut. Det är ofta så att man inte kan vara säker på om vattnet gått eller om man 
har kissat på sig.  
Livmodersammandragningar är när muskeltrådarna i livmoderns övre del spänns, de trycker 
inåt och ner mot mitten och gör att livmoderhalsen dras uppåt. När barnets huvud pressas ner 
på grund av en sammandragning dras musklerna och vävnaderna i livmoderhalsen isär. Vid en 
normal förlossning känns detta mest i området kring livmoderhalsen (Kitzinger S. 2006:250-
254) 
 
För att ett barn ska kunna komma ut måste livmoderhalsen ha vidgas 10 cm, först då kan liv-
modern och slidan bilda en enda födelsekanal. Sammandragningarna pressar ner barnets hu-
vud ytterligare, och nu inträffar ofta en viloperiod innan det aktiva utdrivningsskedet. När 
man sedan börjar krysta pressas barnet ner genom födelsekanalen. När barnet kommer ut är 
kroppen täckt av fosterfett som skyddar barnets hud inne i livmodern. Eftersom fostervattnet 
ombildas helt var tredje timme efterföljs barnet av sen större mängd fostervatten. Efter att 
barnet kommit fortsätter livmodern att dra ihop sig, det är vanligt att föderskan inte märker 
detta. Det gör så att moderkakan lossnar från livmoderväggen. När moderkakan glidit ur un-
dersöker barnmorskan moderkakan noggrant. Kvarblivna rester kan orsaka blödningar, infek-
tioner och smärta. Det kommer blod flera dagar efter en förlossning men hur länge denna blo-
diga massa (lochia) fortsätter är väldigt individuellt. Vissa mödrar blöder bara i några dagar 
medan vissa blöder i upp till fem sex veckor (Kitzinger S 2006:259-262)       
     
Det här händer inne i kroppen när förlossningen börjar, då har uterus (livmodern) växt från sju 
till 30 centimeter i längd och i vikt ökat från 60 till 1100 gram. Uterus innehåller då också 
cirka en liter fostervatten, den totala vikten är alltså fem till sex kilo. Anledningen till att ute-
rus storlek ökar så drastiskt är att de existerande cellerna hela tiden blir större under gravidite-
ten, även muskelcellerna tänjs ut mer och mer. Att muskelcellerna tänjs ut leder till en ökning 
av spontana muskelkontraktioner (livmodersammandragningar) mot slutet av graviditeten. 
Detta kallas också förvärkar. Uterus består alltså av glatta muskelceller som har en förmåga 
till rytmiska kontraktioner.(Svensson B, Bjerneroth G 1993:498)  
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Under graviditeten växer och sträcks muskelcellerna, och detta i sin tur stimulerar till muskel-
kontraktioner. Förutom den mekaniska effekten regleras kontraktionerna hormonellt. Östro-
gen stimulerar muskelkontraktionerna och progesteron har en hämmande effekt på kontrak-
tionerna. Under större delen av graviditeten dominerar progesteron effekten och hindrar där-
för muskelkontraktioner. I slutet av en fullbordad graviditet ökar östrogenproduktionen kraf-
tigt samtidigt som progesteron utsöndringen inte längre ökar, i vissa fall kan utsöndringen av 
progesteron minska. Förhållandet mellan östrogen och progesteron mängden medför att mus-
kelcellernas kontraktioner blir starkare och tätare. (Svensson B, Bjerneroth G 1993:499).   
 
Ett viktigt hormon vid förlossning är oxytocin som regleras av hypofysens baklob, detta hor-
mon har en kraftig stimulerande effekt på muskelcellerna i uterus. Hormonet frisätts av fram-
för allt två anledningar, dels på grund av östrogenökningen och dels reflektoriskt eftersom 
livmoderhalsen utvidgas. Oxytocin gör så att både frekvens och styrka i livmoderns muskel-
kontraktioner ökar och förstärker därför värkfrekvensen kraftigt. Östrogenet gör också så att 
muskelcellernas känslighet för oxytocin ökar och förstärker därmed oxytocinets effekt. De 
spontana muskelkontraktionerna pressar fostret mot livmoderhalsen, vanligast med huvudet 
först (90 %). Huvudet fungerar då som en kil och utvidgar på så sätt livmoderhalsen. De mo-
toriska nerverna till livmodern har en förhållandevis liten betydelse för förlossningsmekanis-
men. Även om dessa nerver bedövas fortsätter förlossningen normalt av sig själv (Svensson 
B, Bjerneroth G 1993:499).  
 
När förlossningen börjar blir värkarna eller kontraktionerna alltmer kraftiga och regelbundna. 
I början kommer de med 10-15 minuters mellanrum, men de ökar hela tiden i styrka och fre-
kvens. Vid denna tidpunkt spricker ofta fosterhinnorna, och gör så att fostervattnet går. Vär-
karna startar i övre delen av livmodern och pressar på så sätt fostrets huvud mot livmoderhal-
sen. När livmoderhalsen är tillräckligt utvidgad pressas fostrets huvud ut ur livmodern. Några 
minuter efter förlossningen pressar en serie värkar ut efterbörden. Att blodförlusten blir rela-
tivt liten förklaras av att muskelkontraktionerna i livmodern stryper blodkärlen och på så sätt 
stoppas blödningen från sårytan efter placentan (Svensson B, Bjerneroth G 1993:500) 
 
Hur lång tid en förlossning tar är väldigt individuell, men kan delas in i tre faser (se bild 13).  
Fas ett: öppningsskedet varar vanligen i 12-18 timmar hos förstföderskor och är vanligen kor-
tare hos dem som fött tidigare. Under denna fas utvidgas livmoderhalsen fullt, och fosterhin-
norna brister så att uterus töms på fostervatten. 
Fas två: utdrivningsskedet tar vanligen ett par timmar hos förstföderskor och något kortare för 
dem som gått igenom en förlossning tidigare. Under denna fas pressas barnet nedför födelse-
kanalen och kommer ut.  
Fas tre: eftersbördsskedet varar cirka en kvart. Det är tiden från det att barnet är fött till liv-
modern lossnar och dess fosterhinnor stöts ut (Haug E. m. fl. 2003:500, Kitzinger S 2006:248) 
.   
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Bild 13 Hormoners funktion vid förlossning (Haug E. m. fl. 2003:499) 
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5 Mjölkproduktion och modermjölkens 
innehåll 

Ett friskt barn föds med förmågan att se till att få mat i sig. Denna förmåga är sammansatt av 
en rad reflexer, med andra ord är detta inte viljestyrt utan barnet svarar på vissa signaler (Hel-
sing, E 1996:38).  
 
Flera hormoner deltar i kontrollen av mjölkproduktionen. Det viktigaste hormonet är prolaktin 
från hypofysen. Utsöndringen av detta hormon startar i kroppen redan under den senare delen 
av graviditeten och stimulerar mjölkkörtlarnas utveckling. Men eftersom placentan producerar 
andra hormoner som progesteron och östrogen under graviditeten hindrar detta mjölkproduk-
tionen från att komma igång(Helsing, E 1996:38).   
  
Bröstkörtlarna börjar producera mjölk 1-2 månader före förlossningen. Denna mjölk kallas 
kolostrum eller i vardagligt språk råmjölk och den innehåller mindre fett och mer protein än 
den egentliga modersmjölken. Många av dessa proteiner i kolostrum är immunglobuliner (an-
tikroppar) som skyddar barnet mot infektioner till barnets egna immunförsvar utvecklats. 
Kolostrum innehåller också en större mängd enzymer (lysozymer) med antibakteriella egen-
skaper. Kolostrum slutar mammans bröstkörtlar vanligen att producera två till tre dagar efter 
förlossningen och producerar då istället vanlig modersmjölk (Haug E. m. fl. 2003:501).  
 
Själva produktionen av mjölk sker i mjölkkörtlarna, alveolerna, eller rättare sagt i cellerna 
som utgör alveolens vägg. De mjölkproducerande cellerna hämtar näring till mjölken från 
blodet: fett, socker och proteinernas byggstenar, de så kallade aminosyrorna. I alveolcellerna 
byggs dessa samman till komplicerade stora molekyler, bland annat immunglobuliner, enzy-
mer särskilda sockerarter och stora mättande fettkulor av olika slag (Helsing, E 1996:46). 
Barnet får genom modersmjölken i sig alla mineraler, vitaminer och näringsämnen som be-
hövs. Modersmjölken innehåller cirka 3 000 J, det är 750 kalorier, per liter, och den dagliga 
produktionen är 500-1 000 ml (Haug E. m. fl. 2003:500).   
 
När mamman har kommit igång med amningen händer bland annat följande. När barnet börjar 
suga på bröstvårtan, går det via nervbanorna signaler från bröstvårtan upp till mammans hjär-
na. Där börjar hypofysens baklob att utsöndra hormonet oxytocin. Samma hormon som får 
den glatta muskulaturen i livmodern att dra sig samman (Haug E. m. fl. 2003:501). Detta 
hormon (oxytocin) stimulerar de glatta muskelcellerna runt körtlarna och de små utförsgång-
arna så att de drar ihop sig och pressar ut modersmjölken (Haug E. m. fl. 2003:501). 
 
Den viktigaste faktorn för att hålla mjölkproduktionen igång efter förlossningen är den reflek-
toriska utsöndringen av prolaktin när barnet suger på bröstvårtan. Runt bröstvårtan finns 
många känselkroppar som stimuleras när barnet suger på bröstvårtan. En ökad frekvens av 
nervimpulser i de sensoriska nerver som leder till hypotalamus medför en direkt och kraftig 
ökning av prolaktinutsöndring. Ökning av prolaktinutsöndringen som sker vid varje amning 
gör så att bröstkörtlarna fylls på med mjölk till nästa amning. (Haug E. m. fl. 2003:501) 
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6 Graviditet och sjukdom 

6.1 Graviditet och diabetes 

För kvinnor som har sjukdomen diabetes men som har väl inställd insulindos innebär gravidi-
tet och förlossning inte en större risk än för någon annan. Det är viktigt att håla sin diabetes 
under strikt kontroll, framför allt före befruktning och i början av graviditeten. Gör man inte 
det finns stor risk för fosterskador. När moderns blodsockernivå överstiger det normala värdet 
övergår socker till barnet som då växer alldeles för fort. Man rekommenderar mödrar med 
diabetes upprepade ultraljudskontroller de sista månaderna för att kontrollera barnets storlek. 
Anser man att barnet håller på att bli för stort för bäckenutgång (vanlig förlossning) kan en 
igångsättning av förlossningen vara aktuellt. Även om barnet är stort vid igångsättningen 
finns risken att barnet inte är fullgånget utan i behov av specialistvård efter födseln. Vissa 
barn vars mödrar har diabetes förlöses med kejsarsnitt på grund av att livmoderhalsen inte är 
tillräckligt mjuk och beredd att vidgas för att sätta igång förlossningen. Det finns dock inte 
något som säger att mödrar med diabetes inte kan amma sitt barn. Tvärtom kan det bidra till 
att minska risken för att barnet ska insjukna i diabetes längre fram i livet(Kitzinger S 
2006:140-141).       
 
Graviditetsdiabetes är ett tillstånd då moder uppvisar höga blodsockervärden, vilket i sin tur 
lider till att barnet blir stort. Man brukar rekommendera att kvinnan någon gång under sin 
graviditet genom går ett så kallat glukosbelastningstest. Det går till så att man ger kvinnan en 
kraftigt sötad dryck och en timme senare kontrolleras blodsockret. Endast 15 procent av gra-
vida kvinnor får diagnosen graviditetsdiabetes. Graviditetsdiabetes behandlas genom ändrade 
kostvanor och i enstaka fall insulin. Genom att behandla med insulin hålls blodsockret lättare 
på en normal nivå under resten av graviditeten (Kitzinger S 2006:141). 
 
 

6.2 Högt blodtryck och havandeskapsförgiftning 

Om du har drabbats av högtblodtryck innan graviditeten kallar man detta tillstånd för kroniskt 
högt blodtryck, detta tillstånd är vanligt hos kvinnor över 40 år (Deans A. m. fl 2004:265). 
Även om man inte tidigare haft högtblodtryck mäts moderns blodtryck varje gång man går på 
kontroll på mödravårdscentralen. Mindre förändringar är vanligt under graviditeten, men en 
kraftig höjning av blodtrycket kan vara ett tidigt tecken på havandeskapsförgiftning. Att mo-
dern har drabbats av havandeskapsförgiftning innebär att moderkakan inte fungerar lika bra 
som den borde. Detta tillstånd drabbar fem till tio procent av alla gravida kvinnor men före-
kommer sällan tidigt i graviditeten, om kvinnan varit undernärd under flera år ökar dock ris-
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ken havandeskapsförgiftning. Enbart en blodtrycksförhöjning betyder inte att modern drab-
bats av havandeskapsförgiftning. Om högt blodtryck inte behandlas kan det leda till bland 
annat problem med njurarna och levern. Symtom på havandeskapsförgiftning är huvudvärk, 
synrubbningar, illamående, kräkningar och smärtor i övre delen av buken. Ingen vet varför 
vissa drabbas av havandeskapsförgiftning men den forskning som gjorts på området visar att 
blodkärlen i moderkakan är ovanlig tunna eller små. Problemet uppstår mellan 6: till 18:e 
veckan, då kan inte blodkropparna från moderkakan tränga in tillräckligt djupt i blodkärlen i 
livmodern, och på så sätt får inte fostret tillräckligt med näring. Kvinnor som drabbas av ha-
vandeskapsförgiftning rekommenderas sängläge och vila för att på så sätt sänka blodtrycket 
och förbättra blodförsörjningen till barnet (Kitzinger S 2006:139.     
 

6.3 Cancer  

Det finns inga indikationer på att en graviditet skulle påverka cancerförloppet, men självklart 
kan det innebära vissa komplikationer både för mamman och för barnet, då framförallt medi-
cinen kan påverka fostret negativt. Det kan till och med vara så att avsluta graviditeten är enda 
möjligheten för att fortsätta medicineringen, detta beror främst på vilken cancersort man 
drabbats av. För läkaren är det viktigt att hitta en balans mellan fostrets hälsa och vad som är 
bäst för modern. Behandling med cellgifter under de tre första månaderna i graviditeten kan 
innebära fosterskador på fostret. Cellgiftsbehandling under resten av graviditeten kan medföra 
att födelsevikten blir lägre hos barnet. För det mesta kan man operera under graviditeten, me-
dicinska ingrepp innebär sällan någon större hälsorisk för barnet (Deans A. m. fl 2004:271).       
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7 Könssjukdomar 

 
Sexuellt överförbara sjukdomar är sjukdomar som smittar vid sexuellt umgänge och till denna 
grupp sjukdomar hör vissa könssjukdomar tex klamydia gonorré men också HIV och hepatit 
vars symptom inte är lokaliserade enbart till könsorganen men ändå sprids via sexuella kon-
takter. Smittskyddslagen eller smittskyddsförordningen har följande sjukdomar med anmäl-
ningsskyldighet som överförs vid sexuella kontakter; gonorré, HIV-infektion, klamydiainfek-
tion och syfilis. När man får någon av sjukdomarna innefattande smittskyddslagen krävs det 
att personer som överfört smittan eller kan ha smittats informeras och också testas för att kun-
na genomgå en behandling.(www.ne.se sökord: könssjukdomar)  
Många eller alla av de sjukdomar som kommer beskrivas kan smitta via samlag eller oralsex 
vilket betyder att man bör använda sig av skydd även när detta utförs för att vara på den säkra 
sidan att inte bli smittad. (www.ne.se sökord: Klamydiainfektion 080403, www.vardguiden.se 
sökord: klamydia 080403) 
Nedan kommer de fem vanligaste (i Sverige) könssjukdomarna beskrivas. 
 

7.1 Klamydiainfektion 

Klamydiainfektion eller klamydia som det kallas i dagligt tal är en bakterieinfektion som or-
sakas av släktet Chlamydia. Bakterien är en infektion som återfinns vanligast i könsorganen 
hos män i urinröret och bitestiklarna och hos kvinnor i livmoder och äggstockar. Klamydians 
symptom är vaga men om man går med infektionen för länge som kvinna kan detta ge bestå-
ende skador på äggledarna. Om man som gravid har klamydia och föder barnet under sjuk-
domen kan denna föras vidare till barnet. Klamydia behandlas med antibiotika och är anmäl-
ningspliktig enligt smittskyddslagen och räknas som allmänfarlig. (www.ne.se sökord: Kla-
mydiainfektion 080403, www.vardguiden.se sökord: klamydia 080403) Smittskyddslagen är 
en lag som instiftats i Sverige som säger att du som misstänker dig vara smittad med klamydia 
måste testa dig och vi ett positivt testresultat behandla dig och meddela de som du kan ha 
smittat. Självklart får du vara anonym vid en sådan kontakt där myndigheterna tar hand om 
kontakten åt dig.(www.vardguiden.se sökord: klamydia 080403) 
Vid en tillfällig kontakt där kanske kondomen spruckit eller glömts bort bör man alltid uppsö-
ka ungdomsmottagningen, husläkarmotagning eller en annan mottagning som kan hjälpa till 
att ta de nödvändiga testerna och ifall nödvändigt ge dig medicin mot sjukdomen. Allt detta är 
gratis och anonymt och därför finns inga hinder i vägen. (www.vardguiden.se sökord: klamy-
dia 080403) 
Ett klamydia test kan gå till på många olika sätt, man kan få lämna urinprov, eller så tar de 
prov från livmodertapp, ändtarm eller i sällsynta fall svalget. Man kan inte ta ett prov dagen 
efter misstänkt smittotillfälle utan måste vänta i minst en vecka.( www.vardguiden.se sökord: 
klamydia 080403) En obehandlad infektion kan leda till komplikationer vid en eventuell gra-
viditet. Så som utomkvedshavandeskap. 
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Bild 14  Klamydia orsakar flytning hos männens penis 

(http://www.astradur.is/menu/kynsjukdomar/images/klamydia.jpg 080409). 
 

 

7.2 Gonorré 

Gonorré eller dröppel som det kallades förr var under 1970 talet en vanlig sjukdom men har 
minskat kraftigt de senaste åren. Gonorré är liksom klamydia en anmälningspliktig infektion 
orsakad av gonokocker. Man kan få gonorré i könsorganen, ändtarm och svalg vilket gör det 
viktigt att även här skydda sig med kondom då detta är det enda som skyddar helt och fullt 
mot smittan. Oftast visar sig smittan genom flytningar från urinröret hos män och slidan hos 
kvinnor. Obehandlad gonorré kan leda till sterilitet och vid en förlossning kan barnet drabbas 
och i värsta fall bli blint. Om bakterierna sprider sig till blodet kan leder i kroppen bli angrip-
na och leda till inflammationer. (www.ne.se sökord: Gonorré 080403+ www.vardguiden.se 
sökord: Gonorré 080403) idag behandlas gonorré med antibiotika. Även här kan en obehand-
lad infektion leda till komplikationer vid en eventuell graviditet. Så som utomkvedshavan-
deskap. 
Om man misstänker att man kan vara smittad kan man söka hjälp på samma sätt som vid risk 
för smitta av klamydia. Även testet är utformat på liknande sätt. Alla sjukdomar som faller 
inom ramen för smittskyddslagen är kostnadsfria och helt anonyma. (www.vardguiden.se 
sökord: Gonorré 080403) 
 

 
Bild 15 Gonorréinfektionen har angripit ögat (Mader S.S. 2002:348). 
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7.3 Kondylom 

Kondylom är en slags könsvårtor som sitter på de yttre könsorganen och i ändtarmsöppning-
en. Vanligen är dessa från en sexuell överförbar smitta. Vanligtvis beror kondylom på en in-
fektion med ett humant papillomvirus som finns i en mängd variationer. Könsknölarna är ofta 
spetsiga, blodkärlsrika svulstliknande bildningar som är förändringar i slemhinnan. 
(www.ne.se sökord: kondylom 080403, www.vardguiden.se sökord: kondylom 080403) 
 

Hos mannen sitter vårtorna: (www.vardguiden.se sökord: kondylom 080403) 

• på förhuden  

• på ollonet  

• på penisskaftet  

• i urinrörsmynningen  

• i ändtarmsområdet 

 

Hos kvinnor finns vårtorna: (www.vardguiden.se sökord: kondylom 080403) 

• på blygdläpparna  

• i urinrörsmynningen  

• i slidöppningen  

• på livmodertappen  

• i ändtarmsområdet 

 
Vissa av dessa virus medför en ökad risk för livmoderhalscancer. Kondylom som är en av de 
vanligaste könssjukdomarna behandlas med en kräm(Aldara) som smörjs på lokalt på knölar-
na (www. ne.se sökord kondylom 080403). I vissa fall måste man ta till kirurgisk behandling 
eller laserbehandlning för att bli av med smittan. Även här förhindrar kondom att man blir 
smittad men inte helt då vissa könsdelar som kan smittas inte täcks av kondomen. (www.ne.se 
sökord: kondylom 080403, www.vardguiden.se sökord: kondylom 080403) idag kan man få 
vaccin som om det ges innan sexdebuten kan motverka kondylom och de vanligaste virusty-
perna som ger livmoderhalscancer. 
Kondylom är ingen anmälningspliktig sjukdom men man bör ändå meddela de som skulle 
kunna bära på smittan. (www.vardguiden.se sökord: kondylom 080403) Man kan inte testa 
sig för kondylom utan om man känner eller ser könsvårtor går man till samma ställen som 
undersöker om man har klamydia eller gonorré så konstateras det vid en vanlig undersökning 
om man har kondylomviruset eller inte. Om du fått kondylom är detta en sjukdom du kan få 
gå med länge, om du har otur i flera år. Men oftast försvinner vårtorna av sig själv men om de 
inte gör det finns flera alternativ för behandling. 
 

• Receptbelagd lösning som penslas på vårtorna under tre dagar och upprepas efter en 
vecka  

• Nedfrysning av vårtorna  
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• Diatermi, stark upphettning med elektricitet  
• Laser  
• Vårtorna klipps eller skärs bort 
Detta ska man inte göra om man är gravid eller om besvär eller irritation uppstår på hu-
den. (www.vardguiden.se sökord: kondylom 080403)  

 

 
Bild 16 Kondylomvårtor på penis. 

Till höger: www.vardguiden.se sökord: kondylom 
Till vänster: http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.abcpedia.com/virus/virus-genital-

her-
pes.jpeg&imgrefurl=http://www.fragbite.com/%3FthreadID%3D504224%26commentNr%3D43&h=251&w=18
0&sz=7&hl=sv&start=56&tbnid=BqkjRRPWRDRzDM:&tbnh=111&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dkondyl

om%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dsv%26sa%3DN 

7.4 Gulsot eller hepatit 

Det finns flera olika hepatitvirus närmare bestämt 7 stycken (A-G) men inte alla smittar via 
sexuell kontakt eller är speciellt kartlagda. Nedan tas endast de hepatitvirus upp som har en 
påvisad smittoväg bland annat genom sex eller utbytande av kroppsvätskor. Det är Hepatit B 
och C som har en påvisad smittoväg genom sex i Sverige de andra är så pass ovanliga att de 
inte i dagens Sverige tas upp vid informationstillfällen om sex och samlevnad. (www.ne.se 
sökord: hepatit 080403)  
 

7.4.1 Hepatit B 

Även kallad serumgulsot sprids vanligen via blod men även med saliv och andra kroppsväts-
kor, det orsakas av ett virus. Gravida kvinnor överför oftast viruset til sitt foster. Om sjukdo-
men inte behandlas finns risk för en kronisk hepatit som ger en ökad risk för primär levercan-
cer. Hälften av jordens befolkning beräknas någon gång varit smittade med hepatit B stor del 
av dessa återfinns i Afrika och Asien. De kroniskt sjuka beräknas vara ca: 200 miljoner. Idag 
finns ett vaccin mot hepatit B detta ges främst till de som löper stor risk för smittning genom 
arbete eller att man har nära kontakt med en smittad person. Symptom för samtliga hepatit är: 
trötthet, feber, illamående och kräkningar. Efter ett tag blir huden och ögonvitorna gula. Då 
brukar urinen bli mörk och avföringen ljus. I vissa fall förekommer även ledvärk och klåda, 
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svullnad av levern ger värk i magens högra del, strax under revbenen. (www.ne.se sökord: 
hepatit 080403)  
 

7.4.2 Hepatit C  

Orsakas av ett flavivirus och sprids vanligen genom blod men sexuell smitta förekommer det 
också. I Sverige beräknas 0,5 % v befolkningen vara smittad, man fastställer att någon har 
hepatit C genom förekomst av kantkoppar för hepatit C hos personen eller förekomst av viru-
sets nukleinsyra i blodet. Vaccin mot hepatit C finns i dagsläget inte. (www.ne.se sökord: 
hepatit 080403)  
 

7.5 HIV och Aids 

HIV som är en förkortning på humant immunbristvirus som är en typ av lentivirus som tillhör 
familjen retrovirus. Det finns två sorters HIV dessa är HIV-1 och HIV-2 som båda två kan vid 
utebliven behandling eller lång tids sjukdom leda till aids. Hiv finns i hela världen men har 
sitt ursprung i Afrika hos apornas imunbristvirus SIV, mutationer hos denna har gjort det möj-
ligt att smitta mellan arterna. HIV-1 har sitt ursprung hos schimpanserna där en den smittat 
från schimpansen till människa ca: 1940 eller tidigare. HIV-2 kommer ursprungligen från 
rökgrå mangab. HIV-2 har en något lindrigare sjukdomsbild än HIV-1. Annars är skillnaderna 
små var gäller smittsamhet och sjukdomsförlopp. Båda typerna av HIV har utvecklats från 
genetiska subtyper. Man kan bli smittad men HIV genom blod, sperma, andrakroppsvätskor 
eller sekret oftast vid blodtransfusioner, sexuella relationer samt mellan injektionsnarkoma-
ner. HIV infekterar vissa celler vars ytstruktur har CD4 denna struktur finns framför allt på 
vita blodkroppar (hjälpar T-lymfocyter). Dessa celler förstörs vilket leder till försvagat im-
munsystem och immunförsvar det är detta som infektionen av HIV medför. 
Symptom vid smitta av HIV kan variera från person till person men vanligen får en smittad 
person en akut febersjukdom med svullna lymfkörtlar och hudutslag. Denna sjukdom går se-
dan tillbaka men själva virusinfektionen lever kvar och utvecklar aids efter 1-15 år eller mer. 
Viruset är skickligt på att förändra sina ytegenskaper och gör det där igenom svårt eller omöj-
ligt för kroppen att bekämpa viruset. Viruset attackerar celler med centrala funktioner i im-
munförsvaret detta leder till immunbrist och gör att infektioner som knappt skulle påverka en 
frisk person kan få dödliga konsekvenser fören person som smittats dessa infektioner kallas 
opportunistiska infektioner. Det finns idag flera bromsmediciner mot HIV och aids men inget 
botemedel. HIV infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och räknas idag som 
allmän farlig. (www.ne.se sökord: HIV 080403)  
 
Det finns mycket att skriva om detta ämne och det blir viktigare för varje dag som går att nå 
ut till elever med denna information, men vi anser att en helt egen lektions planering och upp-
lägg behövs för detta känsliga ämne och lämnar det till var och en att avgöra hur man vill få 
fram budskapet på bästa sätt, här och nu har vi bara kliniskt berättat om HIV och aids som 
vilken könssjukdom som helst vilket det inte är. 
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8 Preventivmetoder 

 
Samlaget (coitus) är inte enbart en ren reproduktionshandling utan även en känslomässig upp-
levelse vilket innefattar både intimitet och kärlek. Sexuella relationer kan innefatta umgänge 
mellan en kvinna och en man liksom umgänge mellan två kvinnor eller mellan två män och är 
således inte alltid penetrerande (www.ne.se sökord: samlag 2008-04-07). Både fysiska och 
mentala stimuleringar kan hos människan utlösa en sexuell lustkänsla. Oavsett om den sexuel-
la lustkänslan utlöses fysiskt eller mentalt så är den lika eftersom den innebär ett samspel mel-
lan nervsystemet, det endokrina systemet och fortplantningsorganen (Haug E. m.fl. 
2003:506). 
 
När det gäller hormonbaserade preventivmetoder för män, befinner sig alla dessa kliniska 
undersökningar fortfarande i forskningsfaser. P-piller för män kan man därför räkna med att 
de kommer ut på marknaden tidigast om några år. För en kille finns dock alltid möjligheten 
att använda ett hormonfritt preventivmedel, nämligen kondom 
(www.preventivmedel.nu/forkillar_pmedel.html 2008-04-06)! 
 
Idag existerar ett flertal olika preventivmetoder för tjejer att välja mellan. Intentionerna med 
de olika preventivmetoderna är framförallt att öka den beskyddande graden mot oönskad gra-
viditet och därigenom abort, men även att möjliggöra säkrare sex i form av att skydda sig mot 
sexuell överförbar smitta (STD).  
Dock är det viktigt att lägga på minnet att ingen preventivmetod ger ett 100% säkert skydd, 
men dessa är i mångt och mycket bättre än ingen metod alls. Vilken preventivmetod som pas-
sar bäst är svårt att svara på då dessa är individuella och i hög grad varierar med livssituatio-
nen (”om preventivmedel”, 2006:3-4). 
 
I denna del kommer olika preventivmedel, vilka både är vanliga och vars förekomst återfinns 
på den svenska marknaden, att presenteras. Även en beskrivning av deras för- och nackdelar 
kommer att presenteras liksom varje enskild metods säkerhet (säkerheten uttrycks i siffror och 
anger antalet graviditeter per 100 kvinnor under ett års användning av en särskild preventiv-
metod). Varje enskild metods säkerhet kommer att presenteras i tabellform med en jämförelse 
mellan olika källor. 
 

8.1 Avbrutet samlag 

Denna metod är i hög grad vanlig och innebär att mannen avbryter samlaget genom att dra ut 
penis ur slidan vid tidpunkten innan han får utlösning. 
Dock betraktas denna metod, utifrån ett flertal moment, som ytterst osäker. Dessa osäker-
hetsmoment grundar sig bland annat på att mannen kanske inte hinner reagera och avbryta 
samlaget i tid (vid konsumtion av alkohol kan även detta intag nedsätta reaktionsförmågan). 
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Det kan även hända att försatsen, den droppe vätska som kommer ut ur penis före utlösningen, 
innehåller spermier. Ytterligare ett osäkerhetsmoment är om ett nytt samlag sker inom ramen 
av en kortare tidsperiod efter den senaste utlösningen. I detta fall kan penis fortfarande inne-
hålla spermier som då kan leta sig upp i livmodern och bibringa befruktning (”om preventiv-
medel”, 2006:8, http://www.p-piller.nu/p2006/?PageId=46&TopPageId=6&ParentPageId=6 
2008-04-06). 
 
Fördelar: för att genomföra denna metod krävs varken förberedelser eller hjälpmedel (ibid.) 
Nackdelar: metoden förser inte någon av parterna med skydd mot sexuellt överförbara sjuk-
domar (STD) och kan kännas otillfredsställande för kvinnan liksom för mannen (ibid.). 
 

8.2 Kondom 

Användning av kondom är mannens främsta preventivmetod och även det enda preventivme-
del, frånsett sterilisering, som män kan använda. Vidare är kondomen det enda preventivmed-
let som samtidigt ger skydd mot både oönskad graviditet (befruktning) och mot sexuellt över-
förbara sjukdomar, detta inkluderar även hiv/aids. Detta talar för att denna typ av metod ger 
en bra garanti för säkrare sex oavsett om de som ingår ett sexuellt umgänge är av samma eller 
motsatt kön. 
Kondom kan liknas med ett tunnt gummifodral som rullas på penis då mannen har erektion 
(stånd), och vid tidpunkten för utlösning hamnar sädesuttömningen i kondomen. Då många 
andra preventivmetoder påverkar kroppen innebär användning av kondom inga kroppsliga 
förändringar och ger därigenom inga biverkningar (gummiallergiker kan använda speciella 
plastkondomer). Oftast är kondomerna behandlade med glidmedel vilket underlättar penetrer-
ingen. Om kondomen skulle gå sönder eller halka av under sexakten och om man är orolig för 
att befruktning skall ske, finns så kallade ”dagen-efter-piller” som man kan använda. Intaget 
av detta akutpreventivmedel bör ske inom tre dygn och ju fler av dessa akut p-piller man an-
vänder i flera efterföljande cykler så minskar säkerheten.(”om preventivmedel”, 2006:13, 30-
31, 
http://www.p-piller.nu/p2006/?PageId=38&TopPageId=6&ParentPageId=6 2008-04-06) 
 
Fördelar: skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och kroppen påverkas inte av använd-
ningen (ibid.). 
Nackdelar: kondom kan verka störande då många delar uppfattningen om att den har en viss 
inverkan på den sexuella njutningen (ibid.). 
 

8.3 P-piller 

Kvinnans menscykel styrs genom ett samspel mellan könshormonerna östrogen och progeste-
ron(gestagen) vilka produceras i äggstockarna. Det sistnämnda könshormonet kallas även för 
gulkroppshormon. ”Vanliga” p-piller, även kallade för kombinerade p-piller (andra former av 
p-piller är exempelvis mini-piller), innehåller just östrogen och gestagen och när kroppen till-
förs dessa hormoner sker en förändring av den naturliga menscykeln. Det som sker är att 
hormonerna i p-piller ”lurar” kroppen att inte ha ägglossning och härigenom kan ingen gravi-
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ditet möjliggöras eftersom spermierna inte har något ägg att befrukta (”om preventivmedel”, 
2006:15-17, http://www.p-piller.nu/p2006/?PageId=69&TopPageId=6&ParentPageId=6 
2008-04-06). 
 
Kombinerade p-piller kan förhindra att befruktning sker på tre olika sätt (ibid.): 

1. Kvinnan får inte ägglossning. 
2. Vid intag av p-piller blir sekretet (slemmet) i livmoderhalsen så pass segt att spermier 

inte har möjlighet att ta sig in i livmodern. 
3. Slemhinnan i livmodern påverkas vilket leder till att ett befruktat ägg inte kan fastna 

och utvecklas. 
Även om något av dessa tre sätt inte skulle fungera så fungerar de resterande två sätten vilket 
innebär att kvinnan fortfarande kan undvika graviditet (ibid.). 
 
Fördelar: kombinerade p-piller betraktas som ett mycket säkert preventivmedel. Förutom den 
höga säkerheten betraktas även dessa p-piller som väldigt gynnsamma med avseende på kvin-
nors hälsa, bland annat minskar de risken för cystor i äggstockarna samt cancer i både ägg-
stockarna och livmodern (ibid.). 
Nackdelar: p-piller skyddar inte mot sexuellt överförbar smitta (STD). Hormonbiverkningar i 
form av exemplevis nedstämdhet, illamående och minskad sexuell lust. Biverkningarna är 
individuella och behöver nödvändigtvis inte medföra dessa symtom. P-piller kan medföra en 
viss ökad risk för blodpropp, men risken är dock låg. Om kvinnan haft blodproppar tidigare 
eller om någon närbesläktad familjemedlem, exempelvis mor, far eller syson, behandlats för 
blodpropp före 50-års ålder kommer kvinnan att avrådas från kombinerade p-piller (ibid). 
 

8.4 Minipiller/mellandoserade gestagenpiller 

Till skillnad från kombinerade p-piller innehåller dessa preventivmedel enbart hormonet ges-
tagen (”om preventivmedel”, 2006:22-23,  
http://www.p-guiden.nu/p2006/?PageId=117&TopPageId=6&ParentPageId=6 2008-04-07).  
 
Minipiller kan förhindra att befruktning sker i huvudsak på två olika sätt (ibid.): 

1. Vid intag av minipiller blir sekretet (slemmet) i livmoderhalsen så pass segt att sper-
mier inte har möjlighet att ta sig in i livmodern. 

2. Slemhinnan i livmodern påverkas vilket leder till att ett befruktat ägg inte kan fastna 
och utvecklas. 

 
Emellertid kan minipiller förhindra ägglossning, men eftersom detta inte sker kontinuerligt 
betraktas minipiller något mindre effektiva än ”vanliga” p-piller (kombinerade p-piller). På 
grund av detta är det av ytterst vikt att ta minipillret vid samma tidpunkt varje dag (ibid.). 
 
Fördelar: minipiller ger ingen ökad risk för blodpropp och kan även användas när man am-
mar, till skillnad från kombinerade p-piller som har en inverkan på bröstmjölken. Dessa piller 
är även ett bra alternativ för de kvinnor som avråds från östrogeninnehållande p-piller (ibid.) 
Nackdelar: minipiller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar (STD). Dessa piller 
medför en ökad risk för godartade cystor på äggstockarna och en inte alltför ovanlig biverk-
ning är att mensen antingen kan vara oregelbunden eller utebliven (ibid.). 
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8.5 P-stavar 

P-stavar är små plaststavar som opereras i lokalbedövning in på överarmens insida. När sta-
varna väl är på plats syns de inte, men man kan mycket väl känna dem under huden. 
 
Detta preventivmedel innehåller, liksom minipiller, hormonet gestagen (gulkroppshormon) 
och förhindrar  
att befruktning inträffar på liknande sätt som minipiller gör (”om preventivmedel”, 2006:23, 
 http://www.p-guiden.nu/p2006/?PageId=41&TopPageId=6&ParentPageId=6  2008-04-07): 

1. Vid användning av p-stav blir sekretet (slemmet) i livmoderhalsen så pass segt att 
spermier inte har möjlighet att ta sig in i livmodern. 

2. Slemhinnan i livmodern påverkas vilket leder till att ett befruktat ägg inte kan fastna 
och utvecklas. 

 
Det finns två olika sorters p-stavar, där den ena staven fungerar som preventivmedel under tre 
år och den andra under fem år. Således är stavarnas effektivitet bunden till denna tidsperiod, 
det vill säga tre till fem år och måste härefter bytas (ibid.). 
 
Fördelar:metoden är både säker och praktisk, särskilt med tanke på den långa verkningstiden 
(ibid.). 
Nackdelar: detta preventivmedel skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar. biverk-
ningar i form av minskad sexlust och humörsvängningar kan förekomma, men behöver nöd-
vändigtvis inte göra det. En mycket vanlig åkomma vid användning av detta preventivmedel 
är antingen oregelbunden eller utebliven mens (ibid.). 
 
 
 
 
Tabell 2. Preventiv-metodens/medlets säkerhet uttryckt i siffror vilka anger antalet graviditeter per 100 kvinnor 
och år. Tabellen framför jämförande siffror mellan tre olika källor. 

 
Preventivmetod/ 
Preventivmedel 

 

 
”Om preventiv-

medel” 
 

 
Nationalencyklopedin 

(tabell) 
 

 
Enheten för sexuali-

tet och hälsa 
(www.p-guiden.nu) 

 
Avbrutet samlag 20 12-34 20 

Kondom 2 6-28 3 
Kombinerade p-piller <1 0,2-0,8 0,5 

Mini-piller 1 1-3 1-6 
P-stavar <1 0,1-1,0 <1 
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