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SEX ENBA RT FÖR R EPRODUK TION

1. inledning

Den rådande synen på sex är att det är någonting bra, även då det sker i 
icke-reproduktivt syfte. Det bör bejakas när det finns samtycke mellan 
parter och man tror att det inte orsakar skada. Ägnar sig normalvuxna 
inte åt sex är det en indikation för att någonting inte står rätt till menar 
man. Det ses som någonting självklart människor ska göra för nöje. Det 
ska inte kritiseras och kritik mot detta riskerar att bli till åtlöje.

Vad är det som säger oss att vi inte ska bejaka ett samhälle där männi-
skor enbart har sex med varandra när de planerar att skaffa barn fram-
för det samhälle vi har idag? Varför ska en konsekvensetiker eller för 
den delen någon som tror på någon annan etisk teori tycka att dagens 
värld är att föredra?

Jag menar att vi har ytterst goda skäl att tro att ett samhälle där 
människor enbart har sex med varandra när de planerar att skaffa barn 
på det stora hela vore lyckligare. Detta på grund av de enorma problem 
som icke-reproduktivt sex orsakar.

Jag kommer nedan att föra fram skäl för att vi faktiskt bör överväga 
att bejaka och propagera för att människor enbart ska ha sex med var-
andra när de planerar att skaffa barn. Utifrån konsekvensetiska och na-
tionalekonomiska synsätt kommer jag att diskutera de stora fördelarna 
som ett sådant samhälle skulle innebära. I slutet av artikeln kommer jag 
att diskutera huruvida jag tror att det är realistiskt att skapa ett sådant 
samhälle som jag förespråkar för i artikeln.

2. ett samhälle utan könssjukdomar

Att ha ett samhälle utan sexuellt överförbara sjukdomar hade mins-
kat lidandet och övriga bekymmer enormt. Könssjukdomar skapar ett 
stort mänskligt lidande och kostar gigantiska summor för världen. 
Det handlar om enorma resurser och tid som går åt för att förhindra, 
minska problemen för de som är drabbade samt bota könssjukdomar. 
I den här artikeln är det inte möjligt att ta upp alla könssjukdomar 
och dess olika negativa konsekvenser. Emellertid följer nedan en del 
av de problem som könssjukdomar orsakar.
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Omkring 1,1 miljarder människor i världen var drabbade av köns-
sjukdomar år 2015 (exklusive HIV). År 2015 dog 108 000 människor av 
könssjukdomar (exklusive HIV). Omkring 500 miljoner människor i 
världen är drabbade av antingen syfilis, gonorré, klamydia eller tri-
chomonasinfektion och ytterligare 530 miljoner människor är drab-
bade av genital herpes. 290 000 kvinnor är drabbade av HPV, humant 
papillomvirus. Det är detta virus som ligger bakom nästan alla fall av 
livmoderhalscancer, som orsakar 270 000 dödsfall i världen varje år. 
Även Hepatit B räknas som en könssjukdom som har drabbat stora 
delar av världsbefolkningen.

HIV/AIDS tillhör de huvudsakliga orsakerna till dödsfall i subsaha-
riska Afrika. Man uppskattar att 36,7 miljoner människor är drabbade av 
HIV år 2016 i världen. Detta påverkar den ekonomiska tillväxten i delar 
av Afrika. Detta beror på att människor drabbade av HIV/AIDS är mindre 
förmögna att jobba men också att de som är drabbade av sjukdomen 
behöver diverse medicinsk hjälp såsom bromsmediciner. 

Könssjukdomar är med andra ord i stora delar av världen ett stort 
problem. Om vi överhuvudtaget ska kunna övertala folk i dessa delar av 
världen att avstå ifrån icke reproduktivt sex måste vi i väst själva börja 
med att avstå. Folk i övriga världen ser nämligen upp till oss i väst och 
försöker efterlikna oss.

Könssjukdomar är ett stort problem även hos oss i västvärlden och 
i Sverige. Nyligen publicerade data av Public Health England visar att 
antalet rapporterade fall av syfilis i England är på sin högsta nivå sedan 
1949. Även antalet fall av gonorré ökade med 22 procent under 2017 jäm-
fört med året innan. 2017 har det rapporterats in 33 715 fall av klamydi-
ainfektioner i Sverige. Vi kan se hur antalet rapporterade fall av gonorré 
kraftigt ökade under 2017 i Sverige. Det rapporterades in det året 2 550 
fall av gonorré. Under 2017 rapporterades det in 389 fall av syfilis, vilket 
är en ökning jämfört med 2016.

Kondomer och vaccinering minskar risken att drabbas av dessa sjuk-
domar men eliminerar knappast denna risk, vilket ofta inte kommer 
fram i debatten. Dessutom har kondomer och vaccinering sina bieffek-
ter. Det allra säkraste sättet att undvika alla könssjukdomar är att just 
inte ha sex. Detta dyker sällan upp som ett sätt att leva på när man dis-
kuterar könssjukdomar.
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3. enda samhället där män kan välja föräldraskap

Det enda samhälle där män kan välja föräldraskap/faderskap är just ett 
samhälle där människor enbart har sex med varandra när folk planerar 
att skaffa barn. Kvinnor kan välja föräldraskap, åtminstone i västvärl-
den. Slarv med preventivmedel kan lösas med ett dagen efter-piller och 
slarvar man med det som kvinna kan man ändå göra abort. Rätten att 
välja föräldraskap för en kvinna ses som en okränkbar rättighet oavsett 
hur mycket slarv som än ligger bakom.

Detta gäller dock inte för män. Vartenda samlag för en man kan sluta 
med att mannen ifråga blir pappa mot sin vilja. Kondomer kan spricka 
eller ramla av. Kvinnan ifråga kan ljuga om att hon tar p-piller eller har 
spiral fast hon i självaverket inte har det, utan vill ha barn. Som man kan 
du bli tvungen att bli pappa mot din vilja fastän du överhuvudtaget inte 
är redo att bli pappa, varken ekonomiskt eller psykiskt. Slarvar en man 
med preventivmedel tycker de flesta att mannen ifråga ska ta ansvar för 
att han just har slarvat eller handlat oansvarigt.

När du har blivit far mot din vilja har du enbart dåliga alternativ att 
välja bland. Att försöka göra det bästa av situationen och försöka vara en 
så bra far som möjligt fastän du inte är beredd att bli pappa, eller lämna 
bort barnet helt, och resten av livet få leva med detta.

Det enda samhället där män kan välja föräldraskap är just samhäl-
let där människor enbart har sex när de planerar att skaffa barn. Detta 
samhälle skulle innebära slutet på problemet om påtvingat faderskap. 
Män har enbart sex när de vill ha barn. Alla barn kommer att vara barn 
som är önskade, av bägge föräldrarna. 

Detta borde vara en stor vinst ifall man tycker att det är viktigt att pre-
ferenser i fråga ska uppfyllas. Både mannens och kvinnans preferenser 
kommer att uppfyllas i lika hög grad då båda kommer att vilja ha barnet 
ifråga. Båda kommer att bli föräldrar när de är redo att bli det. Ifall målet 
är att öka välbefinnandet och lyckan i världen är det viktigt att det även 
tas hänsyn till mannens preferenser då detta förbättrar möjligheterna 
att kunna ge barnet ifråga ett bra liv. Det är lättare att bli en bra förälder 
ifall barnet ifråga är ett önskat barn.

4. ett samhälle utan preventivmedel och aborter

Ofta diskuteras preventivmedel som en nästintill mänsklig rätt. Ofta 
kommer det i media fram en ensidig bild av organisationer om hur bra 
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preventivmedel har varit av diverse skäl och att biverkningarna från pre-
ventivmedel enbart är minimala. Men sanningen är att det inte går bortse 
ifrån det faktum att preventivmedel i sig orsakar hälsoproblem, förstör 
miljön och kostar stora summor pengar. Ofta har de som förespråkat 
hälso- och miljömedvetenhet hela tiden valt att fokusera på alternativ när 
biverkningar på miljön eller hälsan dyker upp för ett specifikt preventiv-
medel. Därefter visar det sig sedan att det nya rekommenderade preven-
tivmedlet orsakar andra problem på hälsan, miljön och även djurriket.

Detta är givetvis ett problem enligt konsekvensetiskt och även natio-
nalekonomiskt synsätt. Att värdera de problem preventivmedel orsakar 
på djurliv, miljön och hälsan måste också tas med i kalkylen, vilket kon-
sekvensetiker sällan diskuterar utan enbart betonar den njutning som 
sex orsakar.

Vi bör titta på de miljöaspekter som kondomer har med tanke på att 
det används så många. Kondomer består av latex men även av diverse 
andra ämnen. Med tanke på att vi tittar på miljöaspekterna för allt an-
nat bör vi även göra detta för kondomer.

Kondomer ökar risken för kvinnor att drabbas av urinvägsinfektio-
ner. En studie har visat att när kondomer med spermiedödande medel 
användes vid alla samlag var risken 12 gånger högre för kvinnan ifråga 
att drabbas utav urinvägsinfektioner jämfört med de kvinnor som inte 
använt kondom. Även då kondomer utan spermiedödande medel använ-
des vid alla samlag var risken närmare 7 gånger högre att dessa kvinnor 
drabbades av urinvägsinfektioner. Överlag står sex för uppemot 90 pro-
cent av alla urinvägsinfektioner hos sexuellt aktiva kvinnor. 

Kondomer som består av glycerin ökar risken för svampinfektioner 
hos kvinnor. Sex överlag kan utlösa svampinfektioner. Detta eftersom 
sex stimulerar den svamp som redan finns men som tidigare inte gett 
symptom.

Östrogen i p-piller spolas ut från toaletterna i våra vattendrag och på-
verkar både livet i haven och oss människor. Hormonerna från p-piller 
påverkar fiskar negativt. En femtedel av de manliga fiskarna i Storbri-
tannien är dubbelkönade till följd av kemikalierna från p-piller. Man-
liga fiskar visar på kvinnliga karaktärsdrag och producerar även ägg. En 
del av dessa visar på minskad spermakvalitet.

En värld utan preventivmedel hade inte bara varit bättre för miljön 
utan hade även kunnat förbättra folkhälsan. Man kan inte bortse ifrån 
de positiva effekter som icke användande av preventivmedel kommer 
att ha på folkhälsan.
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Detta samhälle skulle kunna göra slut på en av etikens stora frå-
gor, nämligen abortfrågan. En fråga som människor inte har kunnat 
komma överens med varandra om, och som knappast kommer att få en 
hållbar lösning i framtiden heller. Aborter skulle knappast existera i ett 
sådant samhälle. Visst kommer det finnas aborter och en diskussion om 
eventuella missbildningar och hur grov den behöver vara för att det ska 
vara rätt att göra det, men det är en liten del av aborter som görs idag som 
beror på detta. Oavsett huruvida man tycker att man har rätt att göra 
det eller inte så är det ett faktum att aborter kostar samhället tid och 
pengar och kan orsaka komplikationer. Oavsett vilken ställning man 
har i frågan kan det inte ses som en förlust att antalet aborter kommer 
att minska extremt kraftigt i ett samhälle där människor enbart har sex 
när de planerar att skaffa barn.

5. diverse andra problem som skulle kunna reduceras

Vi får ofta höra om hur sex kan stärka banden i relationer men varför 
finns det i så fall så många skilsmässor, otrohetsaffärer och trassliga re-
lationer? Skulle folk enbart ha sex när de planerar att skaffa barn skulle 
detta till större delen innebära slutet för de relationer som folk har haft 
som orsakat en massa bekymmer och trubbel. 

Idag tycker många människor att endast vänskapsrelationer mellan 
kvinnor och män knappast kan existera. Däremot skulle detta inte vara 
något problem i det nya samhället. Ett sådant samhälle skulle kunna 
öppna upp dörren för att människor börjar inse att det finns annat in-
tressant att lägga ner tid och pengar på än just sex. 

De flesta etiska frågeställningar som är kopplade till sex kommer 
att bli onödiga, fler än enbart frågan om aborter och preventivmedel. 
Diskussioner som har tagit och tar mycket tid och pengar hade kunnat 
användas till annat.

6. är det realistiskt att enbart ha sex för att skaffa barn?

Är det realistiskt att tro att vi kan skapa ett samhälle där människor 
enbart har sex med varandra i reproduktivt syfte? Man kan fråga sig 
om detta inte är en utopi? Man kan kanske tro det, men jag tror inte att 
det nödvändigtvis behöver vara det. Vi blir dagligen översköljda med 
propaganda för sex. Av TV, internet, musik, filmer och media i största 
allmänhet. Av diverse aktörer som tjänar enorma summor på att folk 
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har sex eller de som tycker att sex är en mänsklig rättighet och något 
mycket viktigt.

Människor idag mår dåligt om de inte har sex. På många ställen 
i samhället kan man se hur vuxna människor som inte har sex eller 
barnfamiljer som inte har sex efter att de har fått barn mår dåligt av 
detta. Ofta beror detta på samhällets pådrivande syn om sex. I media 
och i samhället i stort ges en ensidig bild av sex och den ensidiga synen 
ger inget utrymme för något annat synsätt. Den anses dessutom stå för 
modernitet och upplysning. En åsikt som denna artikel ger uttryck för 
skulle förlöjligas och inte tas på allvar. 

I gymnasieskolorna i Sverige tävlar gymnasieungdomar om vem som 
har sex tidigast och alla försöker se till att de själva inte blir den som 
har sex sist. Många ungdomar mår dåligt av detta. De som kommer till 
gymnasieskolorna för att prata om sex med ungdomar gör ingenting för 
att påverka ungdomars attityder utan propagerar snarare för att detta är 
någonting problemfritt och bara bra.

Tänk er ifall samhällsnormen vore den motsatta den som råder idag. 
Att dagens syn som råder på sex vore en alternativ syn. Kort sagt skulle 
normen vara: sex bör endast ske enbart i reproduktivt syfte, men om ni 
ändå har sex i annat syfte använd skydd. Kort sagt skulle dagens sam-
hälle där sex bejakas och uppmuntras från diverse institutioner aktivt 
bytas ut mot ett samhälle som aktivt propagerar om att allt sex som 
inte är till för reproduktion är fel. Filmer, musik, reklamannonser med 
mera som vi dagligen blir översköljda av skulle handla om annat än sex. 
I media skulle de enorma bieffekter som sex i icke-reproduktivt syfte har 
aktivt beskrivas för allmänheten, i stället för som i dagens samhälle där 
sex aktivt uppmuntras som någonting normalvuxna ska ägna sig åt. På 
så sätt kommer att det ickeproduktiva sexet som norm tappa sin hege-
moniska ställning i samhället.

Jag tror inte att det vore omöjligt att skapa ett samhälle som föresprå-
kas i denna artikel. Åtminstone vore det inte omöjligt att få en stor del 
utav befolkningen att ha sex enbart när de vill ha barn. Det finns dock 
enorma intressen i samhället som inte vill och som kommer försöka att 
inte låta detta ske, en del på grund av ekonomiska intressen och andra 
av ideologiska skäl.

FT2019nr1Inlaga.indd   30 2019-01-31   17:13



sex enbart för reproduktion 31

litteratur

Bell, Clive, Shantayanan Devarajan och Hans Gersbach. 2003. The long-
run economic costs of AIDS: Theory and an application to South Africa 
(English). Policy, Research working paper series; no. WPS 3152. Wash-
ington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/
en/835081468759277183/The-long-run-economic-costs-of-AIDS-theory-and-
an-application-to-South-Africa

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2016. How You Can Prevent 
Sexually Transmitted, Sexually Transmitted Diseases (STDs). https://www.
cdc.gov/std/prevention/default.htm

Dagens Hälsa. 2016. Se upp för svampattack. 7 juni 2016. https://www.dh.se/se-
upp-for-svampattack/

Dagens Medicin. 2002. Kondomer flerdubblade risk för urinvägsinfektioner. 
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2002/07/30/kondomer-flerdubblade-
risk-for-urinvagsinfektioner/

Folkhälsomyndigheten. 2018. Klamydiainfektion. https://www.folkhalsomyn-
digheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visuali-
sering/sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/

   . 2018. Kraftig ökning av gonorré. https://www.folkhalsomyndigheten.
se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/januari/kraftig-okning-av-gonorre/

   . 2018. Syfilis. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorappor-
tering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/
syfilis/

GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. 2016. 
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with 
disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: A systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 388 (8 oktober 2016), s. 1545–
1602. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31678-6

The Guardian. 2017. Cases of syphilis hit highest level in England since 1949. 6 
juni 2017. https://www.theguardian.com/society/2017/jun/06/cases-of-syphi-
lis-hit-highest-level-in-england-since-1949

Orenstein, Robert och Edward S. Wong. 1999. Urinary Tract Infections in 
Adults. American Family Physician 59(5):1225–1234. https://www.aafp.org/
afp/1999/0301/p1225.html

The Telegraph. 2017. Fish becoming transgender from contraceptive pill 
chemicals being flushed down household drains. 2 juli 2017. https://www.
telegraph.co.uk/news/2017/07/02/fish-becoming-transgender-contraceptive-
pill-chemicals-flushed/

World Health Organization. 2016. Sexually transmitted infections (STIs) Fact 
sheet. 3 augusti 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/

   . 2018. Global Health Observatory (GHO) data HIV/AIDS. http://www.
who.int/gho/hiv/en/

FT2019nr1Inlaga.indd   31 2019-01-31   17:13




