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Abstract

This paper analyzes the attitudes and experiences of eight young women and their individual 

choices regarding the use of contraceptive methods for women. The study focuses on the hormonal 

contraceptives which are designed to be used by and on female bodies and are distributed by Youth 

Clinics in Stockholm, Sweden. The study examines how these women from Stockholm perceive the

treatment they recieve by these clinics, and their experiences of how ”safe sex” becomes their 

individual responsibility. The study shows that the participants perceive themselves as limited by 

social norms that construct them as reproductive subjects and this paper also discusses the events of 

resistance to these norms that occur.
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 

Den 30:e oktober 2014 publicerades en artikel i Dagens Nyheter som redogjorde för en ny studie 

vars syfte är att ”slå hål på myten kring P-piller” (Lagerwall, 2014). Studien som genomförs vid 

Norrlands Universitetssjukhus ämnar visa att de biverkningar kvinnor är rädda för inte är så 

allvarliga som kvinnor tror eller påstår. Anledningen till att studien genomförs är enligt den 

ansvarige forskaren, professor i obstetrik och gynekologi, att aborttalen i Sverige stiger vilket anses 

vara ett problem. Enligt artikeln väljer allt fler kvinnor bort hormonella preparat för att istället 

använda sig av ”säkra perioder”, något som anges som en potentiell orsak till de höga aborttalen. 

Syftet med studien är därför att visa att kvinnor inte behöver eller bör välja bort hormonella 

preparat. 

Mitt intresse för detta ämne väcktes när jag läste denna artikel. Om frågan om kvinnors 

sexuella och reproduktiva frihet är ändamålet med de preventivmedel som erbjuds, hur kan det vara 

ett problem att kvinnor väljer bort vissa preparat? Den debatt som blossade upp på sociala medier 

efter denna artikel visar att det finns ett missnöje bland unga kvinnor i denna fråga och jag vill 

därför undersöka hur unga kvinnor upplever mötet med den vård vars ändamål är att hjälpa och 

stötta kvinnor i deras individuella val kring reproduktiv hälsa.  

Det är mot denna artikel, som publicerades i Dagens Nyheter, som denna studie tar sitt 

avstamp vars syfte är att undersöka unga kvinnors attityder till de preventivmedel som 

rekommenderas till kvinnor av Stockholms ungdomsmottagningar samt hur de upplever det 

bemötande de får av vården kring reproduktiv och sexuell hälsa. Mina forskningsfrågor är:

– Hur ser mina informanter på den ansvarsfördelning i reproduktionsfrågan som förmedlas av 

vården?

– Finns det ett missnöje med de alternativ av preventivmetoder som erbjuds kvinnor idag, och 

isåfall hur uttrycker sig detta?

– Upplever informanterna att det finns särskilda förväntningar på dem i hur dessa preparat 

förmedlas av vården som påverkar informanternas handlingsutrymme? 
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Jag kommer inleda denna uppsats med att redogöra för och diskutera mitt material, val av metod för

insamling av material samt metod för analys. Sedan kommer jag att presentera den tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkter jag förhåller mig till. Därpå följer analys och diskussion

av studiens material i förhållande till mina forskningsfrågor som presenterats ovan, varefter 

uppsatsen avslutas med en sammanfattning av slutsatser och diskussion kring framtida 

forskningsfrågor. 

2. Material och Metod

Det material jag använt mig av i denna studie består av två fokusgruppintervjuer och en 

djupintervju. Sammanlagt har åtta informanter deltagit i studien, fyra av dessa utgör den första 

fokusgruppen som består av kvinnor i åldrarna 18 och 19 år. Tre av informanterna utgör den andra 

fokusgruppen, dessa är kvinnor i åldrarna 21, 22 och 23 år, och den informant som genomförde en 

enskild intervju är 26 år. Den första gruppintervjun genomfördes under 55 minuter, den andra under

70 minuter och den enskilda intervjun genomfördes under 30 minuter. Sammanlagt består mitt 

insamlade material av 155 minuter inspelat material, både ljudfiler och transkriberingar av dessa 

finns arkiverat hos författaren. 

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska hormonbaserade preventivmedel ingå i 

läkemedelsförmånerna och ”subventioneras för unga” kvinnor upp till 26 år (Forslind, 2014). Alla 

informanter benämns i denna uppsats som tillhörande kategorin ung kvinna, dels för att de själva 

identifierar sig som sådana men också på grund av de subventionerade preventivmedel som vården 

erbjuder kvinnor till och med 26 års ålder. Denna ålderskategori är intressant för min studie i och 

med mitt intresse för dessa kvinnors upplevelser av mötet med vården kring reproduktiv hälsa, jag 

har alltså valt att förhålla mig till ålderskategorin ung kvinna så som vården definierar den. 

Jag valde att värva deltagare till fokusgrupperna på två olika vis. Den ena värvades genom en 

nyckelinformant med tillgång till ett annat socialt nätverk än mitt egna och gruppen utgjordes av 

fyra gymnasieelever där enbart en utav dessa (nyckelinformanten) var för mig tidigare bekant. 

Dessa informanter var dock alla sedan tidigare bekanta med varandra vilket visade sig vara positivt 

för samtalsklimatet då de frågor jag ställde kan anses vara något känsliga eftersom de berör ämnen 

som sexuella praktiker och den egna kroppen. Mitt intryck av denna fokusgrupp var att kvinnorna 

var bekväma med att dela med sig av sina upplevelser och diskutera dessa på grund av gruppens 

konstellation där de stöttade varandra men också var bekväma att gå i diskussion på de punkter där 

uppfattningarna gick isär. 

2



Den andra fokusgruppen värvade jag genom en efterlysning på Facebook där jag kort 

presenterade min studie och att jag sökte informanter som var intresserade av att diskutera frågor 

som rörde preventivmedel som riktar sig till kvinnor, denna efterlysning finns bifogad som bilaga 1.

Efterlysningen delades sedan vidare vilket möjliggjorde för individer utanför mitt sociala nätverk att

anmäla intresse för att delta. Erfarenheten av den första fokusgruppen hade visat att runt fyra 

deltagare fungerade bra för en intervju som skulle genomföras under ca en timme eftersom det tillät 

alla deltagare att komma till tals samt gav tillräckligt med tid för att diskutera vidare kring de 

specifika upplevelser och åsikter som kom upp under samtalets gång. Därför valde jag att använda 

mig av ”först till kvarn-principen” och efter att fyra personer anmält intresse för att delta tackade 

jag nej till resten av de som kontaktade mig i detta ärende. Efter att tid och plats för genomförandet 

av den andra gruppintervjun blev fastställt lämnade en av informanterna återbud då denne fått 

förhinder och fokusgruppen genomfördes därför med tre informanter. Jag valde utöver 

fokusgruppintervjuerna att även genomföra en djupintervju med en informant som för närvarande 

inte är bosatt i Stockholm. Djupintervjun genomfördes innan fokusgrupperna ägde rum och var till 

stor hjälp för mig att utforma de frågor som jag sedan förhöll mig till under resten av 

materialinsamlingsprocessen, dessa frågor blev min intervjuguide vilken finns bifogad som bilaga 2

till denna uppsats. 

Både gruppintervjuerna och djupintervjun var semi-strukturerade. Jag ställde ett antal frågor 

utifrån intervjuguiden men lät mina informanter diskutera fritt varpå jag följde upp med 

fördjupande följdfrågor. Detta visade sig vara en gynnsam metod då alla mina informanter aktivt 

tog samtalat framåt genom egna berättelser och frågeställningar. Intrycket jag fick under samtliga 

intervjusituationer var att mina informanter tyckte att forskningsämnet var intressant samt att de 

funderat kring dessa frågor tidigare. 

Min undersökning är en kvalitativ studie, där jag inte sökt att kvantifiera data utifrån mina 

informanters utsagor. Istället har jag valt att titta närmare på i vilka kontexter informanternas 

upplevelser uppstår och hur de själva tolkar och presenterar dessa. Efter intervjuerna har jag 

transkriberat materialet och sedan gjort upprepade närläsningar av materialet. Utifrån dessa 

närläsningar har jag identifierat olika teman som informanterna diskuterar, samt lagt fokus på de 

situationer och erfarenheter som beskrivs som vanligt förekommande men också de som avviker 

från mina eller de andra informanternas förväntningar eller upplevelser. Därefter har jag 

kontextualiserat de utsagor jag fått från informanterna utifrån de teman jag identifierat i materialet 

och jämfört dessa med de teoretiska utgångspunkter jag arbetar med för att se vilka betydelser 

informanternas upplevelser genererar i relation till dessa teorier. 

Snarare än att behandla detta material som en generell bild av kvinnors upplevelser av och 

attityder till preventivmetoder för kvinnor förhåller jag mig till materialet som specifik och lokal 
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kunskap om dessa informanters subjektspositioner och förhandlandet kring de normer och 

förväntningar dessa positioner påverkas av. Jag läser mitt material som situerad kunskap enligt 

Donna Haraways definition (Haraway, 1988), att alla kroppar påverkas och förstås i relation till sin 

specifika subjektsposition, (även min egen som forskare i denna studie), och försöker i min analys 

att se hur informanternas subjektspositioner och upplevelser ges olika betydelser och värderas i den 

politiska ordning som konstruerar två heterosexualiserade dikotoma kön. 

2.1 Urval och avgränsningar

Jag har ovan nämnt att jag använder mig av kategorin ung kvinna så som vården definierar 

kategorin. Även begreppet kvinna används i denna uppsats enligt vårdens definition, det vill säga 

individer med äggstockar, livmoder och ägglossning eftersom det är dessa kroppar som de preparat 

jag studerat ämnar skydda från oönskade graviditeter. Jag har även valt att avgränsa min diskussion 

till heterosexuella praktiker snarare än heterosexualitet, eftersom de frågor jag ställt mina 

informanter har handlat om heterosexuella möten och normer i hur ansvar fördelas i dessa möten, 

inte om informanternas sexuella orientering. 

I analyskapitlet uppstår variationer i användandet av epiteten tjejer/kvinnor och killar/män, 

vilket beror på mina informanters användande av begreppen killar, tjejer och kvinnor. Jag har valt 

att diskutera kategorierna kvinnor och män då mina informanter benämns som kvinnor, dock 

använder jag mig av begreppen tjejer och killar i de fall jag refererar till att dessa använts av en eller

flera informanter. 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till hormonella preparat som riktar sig till 

kvinnor, vilket jag använder i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för de preventivmetoder som 

på något vis verkar genom hormonell medicinering av den kvinnliga kroppen, exempelvis p-piller, 

p-stav, mini-piller, p-plåster och hormonspiral. Kopparspiral, som är en preventivmetod för kvinnor 

utan hormoner, benämns som kopparspiral då det diskuteras specifikt och kondomer benämns i 

uppsatsen som just kondomer vilka kan anses rikta sig till både kvinnor och män. Dessa 

preventivmetoder ingår i uppsatsen eftersom de förs på tal av informanterna vid flera tillfällen.   

2.2 Etiska överväganden

Jag har i denna studie valt att låta mina informanter vara anonyma och de kommer i uppsatsen 

benämnas med fingerade namn. Innan studien genomfördes var en preliminär hypotes att jag skulle 
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finna skillnader i attityder och upplevelser hos de olika grupperna på grund av att det fanns 

åldersskillnader i och mellan grupperna. Dock visar mitt material på likheter snarare än skillnader 

och jag har därför valt att låta varje informant tala för sig själv, snarare än att representera en 

specifik grupp och ålderskategori, genom att inte specificera varje enskild informants ålder och 

vilken fokusgrupp/intervju denne tillhör. De citat som finns med i uppsatsen är i så stor mån som 

möjligt citerade ordagrant, jag har dock i vissa fall tillåtit en försiktig redigering och tagit bort 

enstaka talspråksord som försvårar för läsaren men enbart då det inte ändrar uttalandenas innebörd. 

3. Tidigare forskning

Majoriteten av forskningen som gjorts kring preventivmedel är medicinsk forskning, där primärt 

kvantitativa undersökningar kring användandet av p-piller, och studier som undersöker hormonella 

preparats biverkningar utförts. Sökningar på libris.kb.se och i JSTOR ger artiklar och böcker om p-

piller som metod för familjeplanering men få resultat som på något vis relaterar till mina 

forskningsfrågor om kvinnors erfarenheter och upplevelser av hur sociala förväntningar förmedlas 

av vården i dess förespråkande av hormonella preventivmetoder. Detta är alltså ett tämligen 

outforskat område vilket innebär att forskning på detta område behövs. Med denna studie hoppas 

jag därför kunna bidra med nya perspektiv på forskningen om preventivmedel för kvinnor. Den 

tidigare forskning som jag finner relevant för denna studie är ”Jaa... Det här var ju kul” (Orb, 2013),

och ”De-constructing 'Choice': the Social Imperative and Women's Use of the Birth Control Pill” 

(Granzow, 2007), som presenteras närmre nedan.

”Jaa... Det här var ju kul” är en kandidatuppsats i genusvetenskap skriven vid Uppsala universitet  

2013 av Maria Orb, som undersöker kvinnors upplevelser av den egna kroppen under (medicinskt) 

hormonellt inflytande och hur detta påverkar det egna identitetsskapandet. Orb analyserar sitt 

material med hjälp av Michel Foucaults teorier om makt och självdisciplinering och visar hur 

kvinnors användande av hormonella preventivmedel kan förstås som ett internaliserande av normer 

genom ett upplevt behov av kontroll av den egna kroppen. Även om Orbs frågeställningar 

undersöker kvinnors upplevelser av den egna kroppen, medan jag intresserar mig för kvinnors 

upplevelser av sociala förväntningar kring respektabel femininitet och fertilitet som hormonellt 

reglerad, så rör sig våra studier i samma sfär där samhälleliga förväntningar och upplevd brist på 

valmöjligheter utgör gemensamma faktorer. Min egen och Orbs studie tillhör samma forskningsfält,

dock kommer jag att rikta fokus specifikt mot upplevelsen av samhälleliga förväntningar i vårdens 

förmedlande av hormonella preparat och undersöka hur kvinnor upplever ansvarsfördelningen dessa
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förväntningar resulterar i.  

Kara Granzow som är sociolog vid University of Lethbridge publicerade 2007 artikeln ”De-

Constructing 'Choice': the Social Imperative and Women's Use of the Birth Control Pill”.

Granzow undersöker i artikeln hur diskursen om ”det fria valet” kring p-piller är en social 

konstruktion och Granzow finner att hennes informanters definition av ”det fria valet” inte lever 

upp till den allmänna förståelsen av fria val som baserade på tillgängliga och för dessa kvinnor 

önskvärda alternativ. I fallet med Granzows informanter så rör det sig snarare om sociala 

förväntningar på kvinnor att välja mellan ett fåtal möjligheter, än ett fritt val som härrör ur kvinnors 

fria agens och vilja att använda p-piller specifikt. Granzows studie är genomförd i Kanada och 

undersöker kanadensiska kvinnors erfarenheter och attityder i en kanadensisk politisk kontext. 

Granzows artikel är det närmaste jag kan finna mitt val av forskningsområde vilket gör mig än mer 

övertygad om att min studie kan bidra med ytterligare perspektiv inom fältet då detta är sällan 

skådade frågeställningar i svensk forskning, politik och debatt. Både Granzow och jag själv 

intresserar oss för de förväntningar som står till grund för kvinnors upplevda handlingsutrymme och

tilldelade ansvar inom heterosexuell praktik och identitetsskapande. Min studie tar delvis en annan 

inriktning då den innefattar en svensk politisk kontext, med frågeställningar kring unga kvinnors 

erfarenheter av och eventuella motstånd mot dessa samhälleliga förväntningar som förmedlas i 

mötet med vården för sexuell och reproduktiv hälsa. 

4. Teoretiska utgångspunkter

Det finns omfattande teoribildning kring konstruktionen av kön, makt och (själv)kontroll av kroppar

samt heteronormativitet. Jag har valt att förhålla mig till ett urval av teoretiker vars forskning jag 

själv på olika vis finner applicerbara för min analys. Flera av de teoretiker jag förhåller mig till har 

på olika vis vidareutvecklat Foucaults teorier om sexualitet och makt och infört ett genuskritiskt 

och/eller feministiskt perspektiv till Foucaults teoribildning. Jag har därför valt att förhålla mig till 

deras teorier då jag tillämpar genusanalys på mina forskningsfrågor. Maud Eduards, Paul B. 

Preciado och Judith Butler kontextualiserar Foucaults teorier bland annat i relation till 

statlig/nationell politik (Eduards), hormonell kontroll av den kvinnliga kroppen (Preciado) och den 

heterosexuella matrisen (Butler). Detta är intressanta perspektiv för förståelsen av denna studies 

material. Vidare använder jag mig av Beverly Skeggs teori om respektabilitet, Pia Laskars 

forskning kring kvinnan som moder samt Kara Granzows analys av kvinnors upplevelser av ”det 

fria valet” gällande användandet av p-piller som preventivmetod. I detta kapitel används även 
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begreppen ras och etnicitet. Då jag inte analyserar dessa processer och kategorier i denna uppsats 

har jag valt att använda det begrepp som den teoretiker jag refererar till använder i sin teoribildning,

därav uppstår variationer. Dessa begrepp nämns då de är viktiga aspekter för en intersektionell 

teoretisering av makt, dock kommer jag inte i denna uppsats diskutera vidare hur dessa specifika 

kategorier (ras och etnicitet) uppstår.

I Heterosexualitetens historia (2005) studerar Pia Laskar konstruktionen av heterosexualiteten och 

två dikotoma kön, det manliga och det kvinnliga, och visar hur kvinnan konstrueras som moder och 

mannen som man, inte fader (Laskar, 2005, s.213). Laskar menar att konstruktionen av 

heterosexualiteten baseras på en konstruktion av två tydligt avgränsade och motsatta kön, där 

kvinnan definieras av sin kropp och dess reproduktiva funktioner medan ”mannens könsdelar har ett

självständigt liv utanför fortplantningen” (Laskar, 2005, s.214). Om kvinnan är moder och den som 

bidrar till samhället genom reproduktion, ses mannen som fri från ansvaret för reproduktionen och 

därmed också fri från ansvar att förhindra produktionen av en avkomma. Laskars teorier ger en 

historisk bakgrund till de normer och könsspecifika förväntningar som diskuteras i denna studie. 

Laskars forskning bidrar även till denna studies teoretisering kring den samhälleliga konstruktionen 

av två dikotoma kön vilken än idag lever kvar i samhällelig diskurs, men också hur dessa kön inte 

skapas som motsatserna Man/Kvinna, utan Man/Moder. Dessa könsroller synliggörs i mina 

informanters specifika upplevelser vilka kommer redovisas närmare under rubriken Analys och 

diskussion.  

 

Beverly Skeggs teoretiserar och undersöker i boken Att bli respektabel (2000) hur olika 

grupper/kategorier av människor särskiljs efter deras möjligheter att uppvisa respektabilitet, där 

klass, kön, ras och sexualitet är faktorer som skapar subjektens sociala positioner, inom eller utanför

respektabilitetens gränser (Skeggs, 2000, s.10-12). Skeggs visar i sin analys hur kategorin kvinna 

tillkommer ur processer där klass är av betydelse för huruvida kvinnligheten anses korrekt, och 

menar att det är bilden av medelklasskvinnan som utövande av den korrekta femininiteten som 

skapar ramar och normer för kvinnor inom andra sociala klasser likväl som för medelklassens 

kvinnor. Dessa normer förhandlas med, approprieras och görs motstånd mot, och begränsar på olika

vis kvinnors handlingsutrymme samt tillgång till socialt kapital. Att inte utöva femininitet på ett 

korrekt och respektabelt vis är enligt Skeggs ett överhängande hot eftersom respektabiliteten 

används för att dela in och identifiera subjekts klassposition, där kvinnor som läses som arbetarklass

antas vara sämre kvinnor/inte kvinnliga kvinnor (ibid). Endast de respektabla anses enligt Skeggs 

besitta moralisk auktoritet, de icke-respektabla anses därmed behöva kontrolleras för att undvika ett 

samhälleligt moraliskt förfall. Skeggs menar att respektabiliteten gjorts utmärkande för den vita 
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medelklassen som ett verktyg att separera sig från de andra, vilket skapar specifika idéer och 

normer kring vem som är moraliskt överlägsen och vilken femininitets- (och 

maskulinitets-)utövning som är den korrekta (Skeggs, 2000, s.13). Skeggs studie visar hur 

individers erfarenheter av att tilldelas en social position (inom och utanför respektabilitetens 

gränser) skapar responser som påverkar den egna subjektskonstruktionen där de sexualitets- och 

femininitetsnormer Skeggs diskuterar är av intresse för min studie. 

I Kroppspolitik (2007) talar Maud Eduards om kroppen som politisk, och teoretiserar likt Laskar 

kvinnokroppen som del i nationsprojektet där kvinnan görs ansvarig för reproduktionen. Enligt 

Eduards laddas kvinnokroppen med symboliskt värde, den marginaliseras och den förhandlas med 

och om. Eduards menar att det är särskilt den reproducerande kvinnliga kroppen som politiseras i 

det svenska samhället där frågor som abort och prostitution förhandlas om som ett primärt nationellt

intresse även om diskussionen inbegriper aspekter kring kvinnors rättigheter (Eduards, 2007, s.15). 

Eduards menar att kroppar sällan diskuteras som just politiska men att vissa politiska frågor 

specifikt berör och/eller begränsar kroppen (ibid.). I Kroppspolitik undersöker Eduards de idéer om 

nationell gemenskap eller nationens intressen som skapar förväntningar på kvinnliga kroppars 

subjektskonstruktioner. Det är enligt Eduards idéer om femininitet och moderskap i kombination 

med en politisk moralism som upprätthåller en mer eller mindre synlig könsmaktsordning. Enligt 

Eduards betraktas den manliga kroppen sällan eller aldrig som något begränsande eller 

problematiskt och behöver därför inte regleras, detta kan sägas återspeglas i de preventivmedel som 

framställs för kvinnligt bruk. Eduards teori om kroppspolitik som sanktionerade och naturaliserade 

föreställningar om femininitet och maskulinitet gör kvinnokroppen till ett politiskt problem och 

därmed rättfärdigas den politik som på olika vis reglerar kvinnors kroppar och begränsar deras 

handlingsutrymme och valmöjligheter (Eduards, 2007, s.17-18). 

Eduards använder sig av Foucaults teorier om makt och självdisciplinering som hävdar att 

alla kroppar kan användas för och av maktordningen. Dock menar hon att även om mäns kroppar 

disciplineras så leder det inte till samma konsekvenser och förväntningar som för kvinnor. 

Maktfördelningen förblir ojämn då kroppen ges olika betydelser och värde baserat på idéer kring 

kön, men också klass, etnicitet, ålder och funktion (Eduards, 2007, s.18). Enligt Eduards innebär 

detta att kvinnokroppen ses som tillgänglig för män, ett objekt för att tillfredsställa manliga 

heterosexuella begär. Detta får betydelse för hur den sociala och samhälleliga ordningen organiseras

och skapar idéer om naturliga könsroller men också system för moral och om korrekt 

femininitet/maskulinitet, vilket sker på olika villkor (ibid). 

Eduards kritik mot Foucault är relevant, dock behövs ett vidare utvecklat resonemang kring 

olika kvinnliga kroppars subjektspositioner. Femininitet är inte en generell genusnorm som tar sig 
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lika uttryck eller skapar samma handlingsutrymme för alla subjekt som kan tänkas falla inom 

kategorin ”kvinna”, något som även Judith Butler, professor i litteraturvetenskap och retorik, 

poängterar i Gender Trouble (2006). Butler menar att själva kategorin kvinna verkar exkluderande 

då försöket att skapa ett enhetligt politiskt kvinnligt subjekt osynliggör maktstrukturer som 

privilegierar vissa klasspositioner och etnisk tillhörighet (Butler, 2006, s.19). Eduards påstående att 

femininitet och maskulinitet görs på olika villkor är därför riktigt, men femininitet och maskulinitet 

görs även enligt olika normer och förväntningar baserade på subjektens positioner i en 

intersektionell maktstruktur. Genus och etnicitet kan inte särskiljas som separata kategorier, istället 

menar Butler att de ömsesidigt konstruerar och uttrycker varandra (Butler, 2006, s.xvii), vilket 

innebär att en studie av femininitetsnormer även bör innefatta en analys av de vithetsnormer som 

skapar bilden av den korrekta femininiteten som just vit och medelklass. 

I Gender Trouble (2006) introducerar Butler den heterosexuella matrisen, en förståelseram som 

delar in kön och genus i två dikotoma positioner och identiteter där ”manligt” och ”kvinnligt” 

separeras och görs till varandras motsatser. Motsatserna görs även komplementära inom detta 

system genom ett förmodat heterosexuellt begär. Denna förståelseram organiserar och begränsar 

kroppars handlingsutrymme och identitetsskapande då alternativa handlingar och 

identitetskonstruktioner helt enkelt inte är begripliga om de inte faller inom denna ram med och 

dess hierarkiska ordning. Den heterosexuella matrisen beskriver och skapar därmed förväntningar 

på korrekt femininitet och maskulinitet, dels baserat på biologi, en ”manlig” eller ”kvinnlig” kropp 

som förväntas utöva ett passande genusuttryck och samtidigt åtrå det motsatta könet (Ambjörnsson, 

2006, s.112-113). 

 Vidare beskriver Butler hur genus är performativt, att genus och identitet skapas genom 

handling, där denna handling antas vara uttryck för den identitet som handlingen skapar. Genus 

görs och är därmed performativt, eftersom inget subjekt existerar innan den handling/det görande 

som skapar subjektet (Butler, 2006, s.34). Butler säger: ”There is no gender identity behind the 

expression of gender; that identity is performatively constituted by the very expressions that are said

to be its results” (ibid). I enlighet med Butlers teori om genusperformativitet kan p-piller eller andra

metoder för kvinnor att kontrollera sin kropp och fertilitet ses som en del i att utföra femininitet på 

ett korrekt och samhälleligt accepterat vis. Eftersom Butler menar att kön, sexualitet och etnicitet 

samverkar i identitetsskapandet av ett subjekt (Butler, 2006, s.18-23), kan p-piller ses som en del av

det som utgör den vita medelklasskvinnans genuskonstruktion, där idéer om frihet/autonomi och 

självkontroll som en del i ett liberalt och kvinnligt frihetsprojekt vävs samman. 

Paul B. Preciado som är filosof och professor i political history of the body, genusvetenskap och 
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history of performance skriver i boken Testo Junkie (2013) om hormoner som en avgörande del i 

västvärldens genusidentiteter och genuskonstruktion. Enligt Preciado har olika hormonella preparat 

sedan 1950-talet utmanat vår förståelse av biologi som avgörande för genus där bland annat p-pillret

men även kemiskt framställt testosteron och diverse hormonella preparat mot manlig impotens 

skapar nya normer för ”manliga” och ”kvinnliga” kroppar men även möjliggör för utmanande av 

dessa dikotoma kön med förmodade tillhörande (manligt/maskulint, kvinnligt/feminint) genus. 

Preciado menar, som ett utvecklande av Butlers teori om genusperformativitet, att de hormonella 

preparat som riktas till kvinnor i syfte att kontrollera fertiliteten också är performativa, de 

producerar de subjekt de ämnar skydda från befruktning, nämligen den kvinnliga 

heterosexualiserade kroppen (Preciado, 2013, s.205). ”It is a hormonal domestic microprosthesis 

that regulates ovulation, but also produces the mind and body of the heterosexual woman as modern

sexual reproductive subject” (Preciado, 2013, s.198). P-pillret är därför enligt Preciado inte enbart 

en teknik för att förhindra reproduktion, det producerar och befäster också genus och etnicitet 

genom hormonell kontroll och definition (Preciado, 2013, s.190). Hormoner delas av 

läkemedelsföretag och samhällelig diskurs in i dikotomin manligt och kvinnligt hormon och 

Preciado hävdar därför att dessa hormoner kan anses göra maskulinitet och femininitet. Preciado 

menar att p-pillret har blivit en del av diskursen och idén om ”den korrekt utövade femininiteten” 

hos ”västvärldens fria och jämställda kvinnor”. Denna teori är intressant för min analys av mitt 

material, bland annat av de påtryckningar att använda hormonella preparat vissa av mina 

informanter uppger att de erfarit, och hur idén om kvinnlighet kopplas samman med en kontroll av 

fertilitet men också sexuell tillgänglighet.   

Jag kommer även att använda mig av Granzows analys av den liberala idén om fria val som en del i 

en patriarkal samhällsordning i min undersökning och analys av mitt material. Granzow menar att 

liberala ideal om frihet genom kontroll och anpassning till den rådande sociala ordningen 

upprätthåller idén om den kvinnliga kroppen som problematisk, något som måste regleras om en 

vill uppnå frihet på lika villkor (Granzow, 2007, s.46). Enligt Granzow är det den kvinnliga kroppen

som i samhället anses ansvarig för reproduktionen, manliga kroppar riskerar därför inte att bli 

mindre fria på grund av sexuella möten och de risker (som exempelvis oönskad graviditet) dessa 

kan medföra. Granzows studie visar hur det liberala frihetsidealet vävs samman med den patriarkala

struktur som gör kvinnan till kropp och natur och mannen till kultur, vilket i sin tur befäster en 

patriarkal maktstruktur där val är könat och beroende av individers olika möjligheter och tillgång 

till dessa val. Granzow riktar i sin studie kritik mot den liberala definitionen av det fria valet och 

menar att den osynliggör hur kvinnor förväntas välja mellan olika typer av begränsningar, vilket 

leder till en normativ syn på kvinnors kroppar som fria genom (själv)kontroll (ibid).   
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5. Analys och diskussion

Jag har valt att dela in min analys i kapitel baserade på de teman jag identifierat som återkommande

i mitt material. Flera informanter delger upplevelser som uppstått ur möten med vården och när de 

specifikt nämner att de träffat en barnmorska kommer detta framgå i texten. Det är även möjligt att 

träffa läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer på Stockholms ungdomsmottagningar. Mina 

informanter berättar dock specifikt om möten med just barnmorskor då dessa möten för 

informanterna varit vanligast förekommande inom vården för sexuell och reproduktiv hälsa. 

5.1 Två kön och ett ansvar  

I samtliga intervjuer som genomförts i denna studie tar informanterna upp att de upplever att de i 

egenskap av att vara kvinnor har tilldelats specifikt ansvar att förhindra oönskad graviditet i de 

heterosexuella möten och praktiker de deltar i. Detta uttrycks bland annat i möten med vården där 

barnmorskor och läkare enligt informanterna sällan riktar information om säkert sex och 

preventivmedel till informanten och dennes partner, istället behandlas användandet av hormonella 

preparat som en privat fråga som kvinnorna själva bör ta ställning till. Ellen berättar om ett möte 

med en barnmorska på en ungdomsmottagning då hon funderade på att börja med p-piller: 

Det var bara jag [som fick information]. Det var inget snack om att ”du och din partner” eller 

”du och din pojkvän” eller hur de nu formulerar sig liksom. Det var liksom ”du och möjligtvis 

din mamma”. 

Ellens upplevelse visar hur säkert sex och ansvaret för att förhindra oönskade graviditeter från 

vården behandlas som en kvinnofråga och trots att hon ingick i en stabil relation så diskuterades 

förhindrandet av graviditet som något som hon, och möjligtvis hennes mor, skulle ta ställning till. 

Istället för att fördela ansvar för reproduktion över könsgränserna, det vill säga hos informanten och

hennes partner, blir vården här delaktig i att låta förväntningarna på kvinnors ansvar för 

reproduktionen fördelas inom kvinnokollektivet, och dessutom över generationsgränser. Att vården 

identifierar ansvaret hos ”du och möjligtvis din mamma” visar att kvinnor som grupp tilldelas en 

reproduktiv roll i samhällsorganiseringen vilken vården här blir en del i att implementera. 

I samtalen med mina informanter delger de uppfattningen att det är en brist på information 
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som riktar sig till killar/män vilket gör att män inte upplever sig ha ansvar för att förhindra 

reproduktion i de sexuella praktiker de deltar i. Informanterna i samtliga intervjuer uppger att det 

inte är ovanligt att killar och män antar att tjejer använder hormonella preparat och att de därför inte

själva behöver reflektera kring de metoder att förhindra graviditet som finns och hur dessa fungerar.

Maja anser att den allmänna diskussionen kring förhindrandet av reproduktion tilldelar kvinnor hela

ansvaret för att förhindra oönskade graviditeter och hennes uppfattning är att män inte vet något om 

de preventivmetoder som finns tillgängliga för att de inte förväntas ta något ansvar för att undvika 

reproduktion. 

Nä men det är ju ingen som kräver att de [män/killar] behöver veta det, det är ju det som är 

grejen. Hade alla från första början hela tiden pratat med båda parterna, då hade det ju också 

varit såhär ”Ja men jag behöver också ta del av det här”, men nu känns det såhär: ”Du! Vill du 

bli mamma?! OK, då använder du p-piller”. Och liksom, han är väl nöjd om han får ligga utan 

att tänka på något annat liksom. Och det är ju ingen som kräver någonting heller.

Jag tolkar Majas uttalande som att hon menar att män inom samhällelig debatt inte ses som 

delaktiga i själva reproduktionsprocessen även om de deltar i heterosexuella praktiker som kan 

resultera i graviditet. Eftersom de inte förväntas ta ansvar så faller det på kvinnans lott att reglera 

sin fertilitet då hon ses som den potentiella modern. Mannen å andra sidan ses inte som fader 

(Laskar, 2005, s.213-214), därför är det inte mannens roll att kontrollera sin fertilitet eller 

reproduktiva förmåga då denna inte ses som problematisk eller riskfylld (Eduards, 2007, s.87-88). 

Therese berättar att hon konstant känner oro för att bli gravid, detta trots att hon tidigare 

använt sig av hormonella preparat och numera har en kopparspiral. Hon menar att det är så som 

information om säkert sex förmedlas idag, men också bristen på alternativ och preventionsmetoder 

för män som tilldelar henne ansvaret för att förhindra graviditeter, både generellt men också i 

hennes specifika relation. Therese:

Ja men som att det är mitt ansvar om jag skulle ha samlag med en penis liksom, att det är jag 

som då antingen behöver ha något preparat i mig själv, eller ha en kondom till hands. 

Och att jag alltid behöver gå runt och vara orolig liksom, rädslan för att bli gravid. Om det 

skulle misslyckas, att det sprack eller att jag inte hade något eller sådär. Så det är min allmänna 

uppfattning att det är alltid, ja mitt ansvar att skydda mig själv mot oönskade barn tänker jag 

framförallt.

Jag frågar Therese om hon själv tagit på sig det ansvaret och hon svarar att det blivit ”pålagt”.
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Jag: OK, pålagt?

Therese: Mm, jag tycker det. Och så förväntas det att jag ska ta det ansvaret. 

Flera av informanterna uppger att män inte behöver eller förväntas delta i beslut kring förhindrandet

av reproduktion som på något vis begränsar eller kontrollerar deras kroppar, vilket jag tolkar som 

att det skapar attityder om preventivmedel som kvinnans ansvar. Mäns delaktighet i reproduktionen 

diskuteras sällan då det är kvinnan som blir gravid, vilket stärker bilden av den kvinnliga kroppen 

som den problematiska, den som bör regleras. Maja säger: 

Alltså det är ju egentligen skitsamma för killar för det man får höra är ju typ ”nä du får ta ett 

piller”. Och sen så ifall man skulle bli gravid så är det ju ”nä men vadå, gör abort då”. 

Informanternas utsagor visar att ungdomsmottagningarnas förmedlande av information om säkert 

sex som riktar sig till enbart kvinnor skapar normer som sedan uttrycks i de heterosexuella praktiker

de deltar i. Även om dessa hormonella metoder för kvinnor fyller en reell funktion i att skapa 

trygghet för dem som använder sig av preparaten genom att förhindra graviditet så bidrar det till en 

allmän uppfattning om den korrekta kvinnliga kroppen som med en hormonellt kontrollerad 

fertilitet. Dessa samhälleliga förväntningar på ett korrekt och respektabelt femininitetsutövande 

genom kontroll av den egna kroppen/fertiliteten fördelar ansvaret för att förhindra reproduktion på 

kvinnan även om hon inte använder sig av hormonella preparat, eller exempelvis glömmer att ta 

preparaten och därmed riskerar att bli gravid. Saga: 

Om jag missar ett piller så måste jag se till så att jag använder kondom och liksom allt sånt 

där. Vilket ju är logiskt då det är jag som tar pillren, men det [p-piller] har aldrig varit ett 

preventivmedel för ett par som inte ska bli gravida, utan det är ett preventivmedel för en tjej 

som inte ska bli gravid. 

Detta kan tolkas som att idén och det samhälleliga idealet om säkert sex som bådas ansvar så som 

ungdomsmottagningar förmedlar det inte levs upp till just på grund av idén om den kvinnliga 

fertiliteten som den som bör regleras då den kvinnliga kroppen och kroppsligheten görs specifik 

(Eduards, 2007, s.87). Eduards skriver att abortpolitik (både nationellt och internationellt) inte tar i 

beaktning hur kvinnor blir gravida, bara att de blir det (Eduards, 2007, s.89), vilket syns även i detta

sammanhang då vården förespråkar reglering av kvinnokroppar, inte av mäns 

spermieproduktion/fertilitet. Bilden av kvinnan som moder resulterar här i att om kvinnan inte vill 

bli förälder så är det hennes ansvar att skydda sin kropp från att bli gravid, dock behöver mannen 

inte kontrollera sin kropps förmåga att bli fader eftersom han av samhället inte läses eller 
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konstrueras som fader, utan som man (Laskar, 2005, s.213-214). 

Jag frågar Therese vidare varför hon tror att just kvinnor tilldelas ansvaret för 

reproduktionen, så som hon hävdat. Hon tänker efter en stund och säger sedan att det är svårt att 

veta men att hon har en känsla av att det kommer från ”högt upp i samhället”. Therese:

Alltså jag vill ju på något sätt tro att det har med läkemedelsindustrin att göra liksom, att det har

att göra med pengar i sista hand för att det är där som makten fördelas. Tänker jag. Men jag vet 

ju inte.

Preciado skriver i Testo Junkie (2013) att östrogen och progesteron, de verkande hormoner som de 

flesta p-piller består av, är de idag mest tillverkade syntetiska substanserna i läkemedelsindustrin 

världen över, och menar att dessa substanser förutom att klassificeras som könade har använts 

primärt på kvinnors kroppar och därmed blivit en del av västvärldens konstruktion av kvinnlighet 

och femininitet. Preciado menar att ”biologisk kvinnlighet” är en fiktion som produceras av media 

och medicinsk teknologi där bland annat p-piller och andra hormonella preventivmetoder har 

bidragit till att betona kvinnors roll i reproduktionen och därmed gjort den kvinnliga kroppen till ”a 

natural object of intervention” (Preciado, 2013, s.167-168). Enligt Preciado finns det en 

farmakologisk obalans i genusproduktion, där hormoner och p-piller gjorts till en ”naturlig” del av 

den kvinnliga genuskonstruktionen, för män finns det ingen medicinsk motsvarighet i att konstruera

ett manligt kön och genus. Om kvinnokroppen ses av samhället och vården som den som bör 

regleras förklarar det mina informanters upplevelser av att tilldelas ett specifikt ansvar att stävja sin 

fertilitet just på grund av att de är kvinnor (ibid). Att den kvinnliga kroppen ses som problematisk 

och därmed i behov av hormonell kontroll kan också förklara de samhälleliga förväntningar som 

sammankopplar korrekt och respektabel femininitet med ansvaret för att förhindra oönskad 

graviditet. Maja säger: ”Jag tror att det ligger liksom så djupt i samhället eller vad man ska säga, att 

det är tjejens ansvar”. Preciado hävdar att kvinnors kroppar konstrueras som ”offentliga 

reproduktionssystem” i syfte att tjäna statliga och nationella intressen (Preciado, 2013, s.170), vilket

vidare belyser hur kvinnliga kroppar politiseras i reproduktionsfrågor. Det blir i detta avseende 

legitimt för den statliga vården att förespråka användandet av hormonella preparat för att minska 

antalet aborter med motivationen om ”det gemensamma bästa” som Eduards belyser, vilket jag 

kommer diskutera närmre nedan (Eduards, 2007, s.23). 
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5.2 Kvinnan som moder och kroppen som politisk 

Informanten Linnea berättar om ett möte med en barnmorska som resulterade i att hon fick p-piller 

rekommenderat och utskrivet trots att hon inte själv ansett sig i behov av det. Linnea: 

Hon ba ’Är du sexuellt aktiv?’ och jag svarade ja men att kondom fungerar jättebra, jag har 

liksom aldrig haft oskyddat sex. Hon ba ’Ja OK men det är ändå bäst, man vet ju aldrig’. 

Trots att informanten upplever sig ha full kontroll över sin kropp och de heterosexuella praktiker 

hon deltar i utgör hennes fertilitet och valet att inte använda p-piller i vårdens ögon en risk, hon 

skulle potentiellt kunna misslyckas och enligt barnmorskan minimeras denna risk bäst genom att 

hon börjar använda p-piller, något som förmedlas som att det vore hennes ansvar och borde ligga i 

hennes intresse. Eduards skriver i Kroppspolitik (2007) att kvinnor lever i ett spänningsfält, där den 

kvinnliga kroppen är en positivt laddad symbol i nationsprojektet men också ses som tillgänglig, 

framförallt sexuellt. Hon menar att kvinnor simultant respekteras och exploateras, något som 

påverkar deras demokratiska handlingsutrymme. Enligt Eduards gör ”nationen anspråk på kvinnors 

kroppar”, och ”förmår kvinnor att leva liv som står i samklang med olika visioner om det 

gemensamma bästa” (Eduards, 2007, s.22-23). Exemplet ovan kan läsas som ett exempel på hur det 

”gemensamma bästa” enligt barnmorskan och vården är att Linnea trots att hon själv inte anser sig 

behöva det bör använda p-piller för att minimera risken för en oönskad graviditet. Enligt Eduards 

politiseras den kvinnliga kroppen i frågor som rör reproduktion och moderskap, och kontrollen över

den egna kroppen identifieras som en del i att frigöra sig från biologin och därmed fertiliteten. 

Eduards menar att mannen skapas diskursivt som i kontroll över sin kropp och därmed fri, och 

kvinnan som ofri då den kvinnliga kroppsligheten görs specifik. För att kvinnan ska uppnå frihet 

måste därför kroppen kontrolleras och i fallet som beskrivs ovan är det hormonell kontroll som 

förespråkas vilket belyser Eduards poäng: att det är kvinnors kroppar (inte mäns) som görs till ett 

problem som regleras politiskt (Eduards, 2007, s.87). Flertalet av mina informanter diskuterar just 

fertilitet, förmågan/möjligheten att bli gravid, och säger att de själva inte vet om de faktiskt kan bli 

gravida eller inte. I vårdens ögon bemöts de dock som att de alla är fertila vilket om det kopplas 

samman med Skeggs teorier om respektabel femininitet kan läsas som en del i hur att göra 

kvinnlighet korrekt och respektabelt. Informanterna förväntas kunna blir gravida/vara fertila, och 

samtidigt reglera kroppen för att undvika graviditeter tills de själva önskar föda barn/bli mödrar. I 

exemplet ovan beskriver Linnea hur hon först inte var intresserad av p-piller, men i och med att 

dessa rekommenderades och skrevs ut av barnmorskan bestämde hon sig för att börja ta preparatet 

då det hade förklarats vara i hennes intresse. Linnea förklarar att hennes tillit till vårdens 
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rekommendationer minskade efter detta möte. Efter att ha läst bipacksedeln till det preparat som 

hon fått utskrivet valde hon att inte använda p-piller och har sedan dess inte använt något 

hormonellt preparat då hon känner sig obekväm med att medicinskt reglera sin kropp och dess 

funktioner.  

Även Klara berättar att hon känt sig pressad i sina möten med vården att använda p-piller, 

något hon själv inte är intresserad utav. Klara säger:

Jag har ju liksom bråkat med människor på ungdomsmottagningen som har varit så himla ”du 

borde verkligen äta p-piller!”, för att jag typ har varit där för att testa mig för något och då har 

det varit såhär ”men jag vill inte, jag är inte intresserad av det, det är bra tack”. Och då har jag 

alltid blivit ganska illa bemött för det har varit väldigt mycket såhär ”det är inte ok” typ ”du ska

göra det här, du är en relativt ung tjej, du är sexuellt aktiv”. Alltså det har varit väldigt mycket 

påtryckningar och det har inte spelat så stor roll vad jag har sagt. 

Klara menar här att vården ansett att hon i egenskap av att vara en ”ung tjej” borde använda p-piller,

vilket visar den normerande effekt vårdens förmedlande av dessa preparat skapat då de förespråkas 

även till de unga kvinnor som inte anser sig intresserade som något de bör vara intresserade av. Det 

är i både Klaras och Linneas fall inte preparat de anser sig behöva men båda beskriver hur de i sina 

möten med vården i olika grad inte upplevt att beslutet är helt deras eget, istället upplever de att 

vården försökt styra dem att fatta det beslut vården anser vara mer korrekt - att använda p-piller.

Informanten Anna delger en liknande upplevelse där hon vänt sig till en ungdomsmottagning för att 

diskutera tillgängliga alternativ men samtidigt uttryckt för barnmorskan att hon helst inte ville 

använda p-piller eller andra preparat med större doser hormoner i. Anna tycker att dessa känns 

oberäkneliga på grund av att de kan ge biverkningar. Vanliga biverkningar av hormonella 

preventivmedel är bland andra viktminskning/viktökning, minskad sexlust, illamående, 

nedstämdhet och acne men även blodproppar förekommer. Enligt Anna tyckte barnmorskan att 

hennes obehag inför att använda p-piller var obefogat och då jag frågar Anna ifall barnmorskan 

rekommenderade något specifikt svarar hon: ”Mm. Att jag borde äta p-piller. För det fungerar för 

alla som går hos henne, nästan. Sa hon. Så det borde fungera för mig då också.” Den påtryckning 

informanterna här beskriver är ett uttryck för de samhälleliga förväntningar där kvinnors kroppar 

regleras i syfte att både frigöra och tillgängliggöra sagda kroppar. Samtidigt visar utsagorna på en 

generaliserande syn på dessa kvinnors behov då de alla rekommenderas att använda p-piller trots att

de inte är intresserade eller känner obehag inför att använda hormonella preparat. Att kvinnor 

kontrollerar sin fertilitet med hjälp av hormoner kan anses bidra till att män i mindre utsträckning 

anses ansvariga för att förhindra oönskade graviditeter vilket leder till en ojämn ansvarsfördelning i 

de heterosexuella möten i vilka de är inblandade. Genom att adressera kvinnorna och inte männen 
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görs kvinnans kropp till den problematiska, den som bör regleras, varpå mannens kropp görs fri från

ett upplevt behov att kontrolleras. Klara berättar vidare om mötet med vården där en barnmorska 

blivit frustrerad över att hon inte vill använda p-piller. Barnmorskan hävdade enligt Klara i deras 

samtal att Klara ”är i riskzonen”, något som visar hur staten kan legitimera denna ojämna 

ansvarsfördelning och utövandet av kontroll genom den mer legitima anledningen att beskydda. 

Klara upplever inte att hon är i riskzonen, dock ses hennes kropp och fertilitet av vården som något 

riskfyllt om den inte regleras av hormoner. Klara beskriver hur hon upplever dessa påtryckningar 

från vården att använda p-piller som resultatet av en generaliserande bild av ”unga tjejer” och deras 

behov och sexuella praktiker, där hennes egna val och handlingsutrymmen begränsas av idén att 

unga kvinnor ska använda p-piller (Granzow, 2007, s.48-49). Om vi jämför Klaras upplevelser med 

Skeggs teori om respektabel femininitet skapar vården här bilden av den korrekta kvinnliga kroppen

som under hormonell medicinering där p-piller blir en del i ”unga tjejers” genuskonstruktion. 

Skeggs beskriver hur kroppen ses som bärande på klassmarkörer med köns- och rasspecifika 

uttryck, där att ta hand om och investera i sin kropp är en del i att uppnå respektabilitet och utöva en

eftertraktad femininitet. Informanterna i Skeggs studie menar att det är viktigt att uppfattas som 

ägande av och i kontroll över sin kropp för att anses respektabel (Skeggs, 2000, s.134-136), vilket i 

detta fall kan tolkas som att användandet av hormonella preventivmedel av vården ses som en del i 

den för kvinnor respektabla femininitets- och sexualitetsutövningen.

Flera av informanterna diskuterar hur användandet av kondom sällan förespråkas av 

ungdomsmottagningar till de kvinnor som är i en heterosexuell och monogam relation. De menar att

kondom av vården inte ses som lika ansvarsfullt som hormonella preparat vilket de upplever 

frustrerande. Användandet av kondom skulle enligt dom potentiellt kunna leda till en jämnare 

ansvarsfördelning för att förhindra oönskad graviditet då deras partner skulle vara delaktig i 

användandet av preventionsmetoden. Ellen menar att p-piller snarare än kondom har blivit den 

normativa preventionsmetoden inom parrelationer och att detta beror på att vården förmedlar p-

piller eller andra hormonella preparat som en mer långsiktig lösning för att undvika oönskade 

graviditeter. Ellen: ”Folk i vuxna parrelationer använder inte kondom, typ. Man ser liksom inte den 

normen utan då är det p-piller eller barn som gäller, liksom.” Linnea instämmer i Ellens påstående 

och menar att det handlar om den ansvarsfördelning som tillskriver kvinnan rollen att kontrollera 

reproduktionen men också en förväntning på kvinnor att hantera ansvarsrollen på specifika vis för 

att uppfattas av vården som just ansvarstagande. Linnea säger: ”Om du tar hormoner då är du 

ansvarsfull”, och menar att detta är idealet som förmedlas av vården men hävdar själv att 

användandet av kondom är lika ansvarsfullt ur aspekten att förhindra graviditet. Detta visar hur 

vården förmedlar normer kring hur en som kvinna bör vara ansvarstagande, vilket i denna studie 

innebär att hormonellt reglera sin fertilitet och sin kropp. Här verkar kontroll/reglering av den 
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kvinnliga kroppen göras till en del av den respektabla medelklassfemininiteten som Skeggs 

diskuterar. Även om användandet av kondom kan förhindra graviditeter anser vården att 

användandet av hormonella preparat är att föredra vilket visar på vårdens uppfattning av den 

kvinnliga kroppen som riskabel om den inte regleras, och på synen på korrekt och respektabel 

femininitet som sammankopplad med en idé om ”appropriate reproduction” (Granzow, 2007, s.48-

49). Skeggs studie synliggör hur respektabilitet används för att separera de som uppfyller en 

överordnad norm och social position från ”de andra”, de som märks som avvikande, vilket i denna 

studie kan förklara idén om hormonellt kontrollerade kvinnliga kroppar som utövande av 

respektabilitet vilket på olika vis konstruerar femininitet hos mina informanter. 

I samtalen med informanterna lyfts det fram att de alla tycker att det är bra att p-piller och 

hormonella preparat finns, inte minst för att vissa kvinnor mår bra av att använda preparaten. Då 

fyller det dock enligt informanterna en annan funktion där det inte handlar om ansvarsfördelning i 

heterosexuella praktiker, utan något kvinnan tar för sin egen skull för att exempelvis få mindre 

smärtor under sin menstruation. Informanterna tar också upp historiska aspekter kring kvinnors 

sexuella frigörelse och menar att det var viktigt att som kvinna under tiden när p-piller lanserades i 

Sverige kunna begränsa barnafödandet. Enligt Klara resulterade p-pillret inte i en sexuell frigörelse 

och tillgång till sexuella praktiker på lika villkor, snarare var det en frihet från ofrivilligt mödraskap

som p-pillrets lansering erbjöd. Även Linnea förhåller sig kritisk till bilden av p-piller som för 

kvinnan frigörande och kallar det för en utopi. Hon menar att även fast det är en god tanke att 

kvinnor själva ska skydda sig från oönskade graviditeter och att p-piller fyller en reell funktion i att 

uppnå detta så har detta inte lett till sex på lika villkor. Linnea: ”Anledningen till att det inte är lika 

villkor är ju helt enkelt att det är kvinnan som har ansvaret. Det är kvinnan som ska ha, ja men som 

har ansvaret för att hantera risken för graviditet”. Linnea menar att det faktum att p-piller finns är en

positiv sak, men att de normer kring p-piller som uppstått är begränsande för de kvinnor som 

upplever att de inte har andra alternativ och använder p-piller för att de tilldelats den 

uppgiften/rollen, varpå mannen görs fri från ansvaret att förhindra oönskad reproduktion. 

Klara betonar hur viktigt det är för vissa kvinnors självbestämmande att kunna använda p-

piller om de själva vill det, något mina informanter är överens om, än en gång är det det upplevda 

tvånget och bristen på alternativ som identifieras som ett problem. När jag frågar Klara om det 

handlar om kvinnors frihet säger hon: ”Det känns som något som de försöker pracka på en typ. För 

att man ska äta det.” Enligt henne är p-piller inte ett steg mot frihet men det är ett sätt att kontrollera

sin fertilitet och minimera risken för graviditeter. ”Frihet” är i hennes ögon en slags slogan för att 

motivera kvinnor att använda hormonella preparat och samtidigt göra dem bekväma med sitt val 

trots att det gjorts i brist på alternativ och möjligheter att göra annorlunda val. Precis som Granzow 
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beskriver hur informanterna i hennes studie upplevde sig på ett individuellt plan begränsade i sina 

valmöjligheter kring användandet av p-piller och samtidigt diskuterade kvinnors generella situation 

som med obegränsade alternativ och möjligheter blir det här synligt i Klaras uttalande hur p-piller i 

allmän debatt och från vården generaliseras som något positivt. Granzows informanters upplevelse 

av deras egna situation stämde alltså inte med deras uppfattning om den allmänna situationen, 

istället beskrevs de begränsningar de upplevde att använda p-piller som isolerade händelser inom en

social kontext där obegränsade alternativ, fria valmöjligheter och autonomi antogs existera 

(Granzow, 2007, s.44). Gransow menar att vi lever i ”an era of choice”, där livet ses som en effekt 

av de val vi gjort tidigare och därför visar huruvida vi är förmögna att fatta ”bra” eller ”rätt” beslut. 

I ett modernt liberalt system tillåts medborgaren göra egna val just för att denne antas kunna fatta 

rätt sorts beslut, vilket bygger på/stöttar idén att våra liv är våra egna och att vi besitter autonomi 

samt att vi utgår från att alla individer, vi själva och andra, fattar beslut i enlighet med de kulturella 

värderingar och normer som är rådande (ibid). Det liberala idealet om det fria valet och autonomi 

anses alltså uppfyllt om individer fattar det beslut som är allmänt och socialt accepterat. Detta kan 

förklara hur valet att använda p-piller som är en socialt accepterad preventivmetod kan anses fritt 

(och önskvärt) trots den brist på alternativ och valmöjligheter som får vissa av mina informanter att 

göra sagda val. Detta förklarar också vårdens förespråkande av hormonella preparat som mina 

informanter berättar om. Om kvinnor väljer bort p-piller och andra hormonella preparat så anses 

detta val av vården i de exempel som nämnts ovan vara fel, dock förespråkas det inte att kvinnor 

ska tvingas använda preparaten, de ska istället övertygas att välja ”rätt” (ibid), för deras och ”det 

gemensamma bästa” (Eduards, 2007, s.23). Att få kvinnor att välja rätt kan också anses upprätthålla

illusionen om det fria valet som legitimerar vårdens ”promotande” av p-piller.1

5.3 Sexuell tillgänglighet och självdisciplinering 

Preciado förklarar förmedlandet och distributionen av p-piller som ett sätt att överföra statlig 

kontroll till den ”fria” kroppen som kontrollerar sig själv i statens och nationens intresse. Preciado 

hänvisar till Foucaults teori om (själv)disciplinering som osynlig maktutövning där preparaten som 

ska kontrollera den kvinnliga fertiliteten benämns som en del i en kvinnlig sexuell frigörelse 

(Preciado, 2013, s.204-207). Preciado skriver: 

It is no longer necessary to shut up individuals within state institutions in order to subject them 

1 Flera av mina informanter använde under intervjuerna ordet ”promota”, och menar därmed att 
ungdomsmottagningar gör reklam för eller på andra vis försöker övertyga informanterna att använda p-piller eller 
andra hormonella preparat. 
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to biochemical, pedagogic, or penal tests, because experiments on the living human being can 

now be carried out at home […]. And all of it happens freely, by virtue of the sexual 

emancipation of the controlled body. The biopolitical promise of governing free bodies that 

Foucault identified is here fully accomplished (Preciado, 2013, s.207). 

Informanterna Saga och Anna berättar om ett specifikt möte med en barnmorska där Anna 

ville diskutera alternativ till p-piller som preventionsmetod och Saga följde med som stöd eftersom 

Saga har tidigare erfarenheter av att använda hormonella preparat (vilket Anna inte har). Trots att 

Anna ville diskutera andra alternativ än p-piller så var det just p-piller barnmorskan tyckte att Anna 

skulle använda, vilket barnmorskan motiverade genom att förklara att de biverkningar Anna känner 

obehag inför troligtvis inte skulle uppstå. Barnmorskan förespråkar i detta exempel en specifik typ 

av kroppslig reglering och självkontroll och försöker få Anna att känna sig bekväm med p-piller 

som metod snarare än att diskutera de andra alternativ som finns tillgängliga. I detta exempel gör 

informanterna motstånd mot de påtryckningar de upplever att Anna fick utstå och motsäger 

barnmorskans försäkringar om att p-piller inte orsakar de biverkningar som Anna är rädd för. Saga 

säger:

Och då blev ju jag sur för hon sa i stort sett att det är inga problem med p-piller, och då blev jag

ganska irriterad och sa liksom att jag känner typ ingen, och jag känner ganska många som äter 

p-piller, men jag känner ingen som inte har haft problem med biverkningar och så. Och 

hon ba ’Ja men det är väldigt ovanligt’, och jag ba ’Fast jag tror inte att det är så ovanligt’. 

Och så blev jag lite, för hon menade typ  att det jag har varit med om, det har inte hänt, det är 

inte så.

Både Anna och Saga upplevde att barnmorskan i ovan nämnda exempel hade en agenda för att få 

Anna att använda p-piller och på det viset reglera sin kropp och fertilitet. Resultatet av mötet blev 

att Saga upplevde sina egna erfarenheter ifrågasatta och förminskade av barnmorskan som hade 

målet att få Anna att välja p-piller som preventionsmetod, och Anna valde att avstå från att använda 

p-piller eftersom mötet inte gjort henne tryggare med tanken på att använda p-piller eller andra 

hormonella preparat. Barnmorskans försök att överföra ansvar och kontroll över Annas kropp 

genom hormonell självdisciplinering misslyckades i detta fall, vilket visar på vissa av 

informanternas motstånd till de kvinnlighets- och fertilitetsnormer som vården förmedlar. 

Sofia menar att även i samhällelig diskussion och debatt så identifieras den kvinnliga 

kroppen som i behov av kontroll, och att vården är en del i att implementera denna kontroll genom 

att tilldela kvinnor ansvaret för den kroppsliga regleringen. Hon menar att detta synsätt leder till att 

kvinnor nedvärderas och att idén om att kvinnor måste uppmanas av vården att fatta korrekta beslut 
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eftersom de inte själva vet sitt (och det gemensamma bästa) befästs. Sofia: ”Vi blir behandlade som 

att folk ska säga åt oss vad vi ska göra. Och då blir det liksom ”ha inte oskyddat sex för du kan bli 

gravid.” Om vården anser att kvinnor bör ta ansvaret för att förhindra reproduktion genom en 

hormonell självdisciplinering och samtidigt ser en potentiell risk i unga kvinnors förmodade 

oförmåga att fatta rätt beslut så legitimerar det det ”promotande” av p-piller och andra hormonella 

preparat som mina informanter berättar om. Detta går i linje med Preciados teori om kontroll och 

självdisciplinering av fria kroppar (Preciado, 2013, s.204-207). Det informanternas uttalanden 

belyser är inte att vården tvingar kvinnor att fatta rätt beslut, (att använda p-piller), utan hur p-piller 

av vården förmedlas som det önskvärda alternativet för kvinnor generellt. 

Även Klara har gjort motstånd mot dessa förväntningar på att hon ska utöva 

självdisciplinering genom att inte använda p-piller eller på andra vis reglera sin fertilitet. Hon menar

att barnmorskor sällan diskuterar eventuella risker eller biverkningar som användandet av 

hormonella preparat medför, eller hur p-piller och hormonella preparat fungerar. Istället menar 

Klara att fokus i den information hon fått ligger på fördelarna med att välja just p-piller som 

preventivmetod. Klara: 

Och ja, det som jag har fått berättat för mig är att jag bör äta p-piller för att det skulle vara bra. 

För att då skulle jag inte behöva bli gravid, ungefär. Som att... Det har inte varit en tydlig 

information om vad p-piller är, vad det är för typ av preparat, vad som kanske skulle passa mig 

och det är väl det som är så konstigt. Jag har fått någon typ av generell förklaring eftersom jag 

aldrig har velat ha det själv. Det har bara varit något som jag borde vilja ha.

Klaras uttalande visar än en gång på den normerande effekt p-pillers tillgänglighet och vårdens 

förmedlande av dessa preparat resulterar i. Enligt vården bör hon som ung kvinna inte enbart 

använda p-piller, hon förväntas också vilja använda sagda preparat, vilket kan läsas som att hon 

förväntas utöva respektabel femininitet genom en frivillig reglering av den egna kroppen och 

fertiliteten. Dessutom skulle hon i sin vilja att utöva sagda reglering förstärka bilden av hennes (och

kvinnors) sexuella frigörelse genom att upprätthålla illusionen av det fria valet i liberal mening. 

Detta exempel är intressant i relation till det som Skeggs informanter vittnar om, hur kvinnor kan få 

tillgång till kulturellt kapital och respektabilitet genom att visa att de ”bryr sig” om sina kroppar 

(Skeggs, 2000, s.134-135). Jag tolkar Klaras upplevelse av vårdens bemötande som att hon enligt 

vården borde vilja använda p-piller eftersom anpassning och reglering läses som att ”bry sig om” 

sig själv. Att välja att göra genus och femininitet genom användningen av hormonella preparat kan 

därmed ge Klara tillgång till kulturellt kapital i vårdens ögon då hon skulle bekräftas som utövande 

av respektabel och korrekt femininitet av de barnmorskor hon träffat. 

Även om p-piller kan argumenteras vara en del i den femininitetskonstruktion som 
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diskuterats ovan tillkommer bland annat klassaspekter och vithetsnormer där p-pillret haft som syfte

att begränsa barnafödandet hos de som avviker från samhällsnormen (Preciado, 2013, s.174). Detta 

har motiverats i syfte att begränsa fattigdom och spridningen av sjukdomar och för att åstadkomma 

ekonomisk stabilitet, vilket också bör tas i beaktning tillsammans med Skeggs beskrivning av hur 

(den vita) medelklassen framställs som den moraliskt auktoritära (Skeggs, 2000, s.12). För att 

förhindra samhälleligt förfall är det en viss typ utav kroppar som uppmuntras att föda och uppfostra 

barn (den respektabla medelklassen), dessa måste dock förhålla sig till ett socialt konstruerat ideal 

kring korrekt reproduktion för att uppfylla bilden av denna moraliska överhöghet. Alla kroppar kan 

därför anses av staten legitima att kontrollera, om än i olika utsträckning. Preciado hänvisar till 

Donna Haraway som menar att p-pillret är ett verktyg för att säkerställa den patriarkala 

västerländska hegemonin där det används för att kontrollera och skapa ”the purity of race, the 

separation of the sexes, and the control of gender” (Preciado, 2013, s.190). 

Preciado hävdar vidare att p-piller även producerar illusionen av den naturliga femininiteten,

där kvinnor genom ett dagligt intag av hormoner kan behandla acne och ansiktsbehåring men också 

få större bröst. Detta beskrivs som en kosmetisk och performativ produktion av genus där 

femininitetsnormer uppfylls genom hormonell medicinering varpå den kvinnliga kroppen utövar 

biodrag - ett medicinskt iscensättande av ”den naturligt kvinnliga” kroppen (Preciado, 2013, s.218-

219). Eftersom den kvinnliga kroppen ses som naturlig och förknippas med idén om den naturliga 

modern har det enligt Preciado varit viktigt att p-piller och andra hormonella preparat inte påverkar 

kroppen på sätt som skulle kunna anses onaturliga. De p-piller som distribueras idag har en sådan 

hormonell dosering att en menstruation produceras var fjärde vecka, något som Preciado kallar för 

”technoperiod” (Preciado, 2013, s.209). Syftet är enligt Preciado att avbryta den naturliga cykeln 

för att sedan producera en artificiell sådan som ska återskapa illusionen av natur(lighet), bilden av 

den kvinnliga kroppen som också separerar henne från mannen då han antas vara kultur. Preciado 

skriver: ”The first of these actions is contraceptive, the second is the consequence of an intended 

pharmacopornographic production of gender” (Preciado, 2013, s.210), vilket visar hur uppdelningen

av kroppar i två dikotoma köns- och genuskategorier möjliggörs och understöds av hormonell 

medicinering. 

Både Linnea och Sofia har av vården rekommenderats att använda p-piller för att reglera sin 

menstruation, något de båda valt att avstå ifrån. Linnea anser inte att en regelbunden menstruation 

genom användandet av p-piller är värt de risker hon menar att hormonella preparat utgör, medan 

Sofia ställer sig mer ambivalent till att använda p-piller i detta syfte. Sofia tycker att hon nog borde 

träffa en barnmorska för att diskutera metoder att reglera/kontrollera menstruationen och de 

menstruationssmärtor hon lider av, samtidigt som hon egentligen inte vill äta p-piller eftersom det 

för henne känns obehagligt att använda sig av hormonella preparat då de enligt henne kan ge 
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biverkningar. Hon berättar att hon har skjutit upp att gå till ungdomsmottagningen på grund av detta

men också eftersom hon tycker att det är en jobbig upplevelse då hon inte anser sig bli väl bemött. 

Sofia: 

Det känns som att de inte kan hjälpa en. Riktigt. Och det är så jag har fått känslan av... 

Liksom när jag har pratat med läkare och så i allmänhet så jag vill inte gå dit igen. Jag måste ta 

tag i det men jag har bara inte liksom orkat med det för att jag... Usch, nej. Jag vet inte, jag har 

inte fått så bra mottagande när det gäller sånt. 

Linnea diskuterar den vanliga bieffekten av p-piller minskad sexlust och paradoxen i att göra sin 

kropp tillgänglig för säkert sex och samtidigt riskera att reducera sin egna sexuella lust. Hon menar 

att det för henne ter sig ganska meningslöst att kunna ha sex (och inte riskera att bli gravid eftersom

en använder p-piller) om lusten att ha sex försvinner och detta är inte en risk hon personligen vill ta.

Minskad sexlust hos kvinnor kan här antas vara en enligt vården acceptabel biverkning (då dessa 

preparat ändå förespråkas) vilket är intressant i relation till Preciados beskrivning av hur p-piller 

och andra hormonella preparat inte bara kontrollerar reproduktion/fertilitet men också kön och 

sexualitet. Enligt Preciado är läkemedelsindustrin delaktig i att befästa och värna om det binära 

könssystemet då de testosteronbaserade läkemedel som ska öka sexuell lust och möjligheten att få 

orgasm inte rekommenderas till kvinnor eftersom dessa skulle öka deras virilitet2, en egenskap som 

inte är attraktiv hos respektabla kvinnor i ett heterosexuellt system baserat på manlig dominans, 

(Preciado, 2013, s.222-223). 

Laskar beskriver i Heterosexualitetens historia (2005) hur kvinnorörelsen under tidigt 1900-

tal förändrade sin ideologiska utgångspunkt från att först sträva efter kvinnlig frigörelse från manlig

dominans till idén om kvinnors rätt till att inkluderas i samhället och offentligheten som särskilda 

könsvarelser. Bland annat Ellen Key lyfte fram kvinnan i egenskap av samhällsmoder där båda 

könen skulle ges rättigheter på grund av deras komplementära egenskaper i ett heterosexuellt 

system (Laskar, 2005, s.218-220). Idén om två komplementära kön kan förklara 

läkemedelsindustrins ansträngningar att behandla den manliga och kvinnliga kroppen, könet och 

också sexualiteten som biologiskt och naturligt olika. Om kvinnlig virilitet identifieras som ett 

problem i en heteronormativ patriarkal maktstruktur ger det en förklaring till varför minskad sexlust

hos de kvinnor som använder hormonella preparat är en socialt accepterad biverkning då det inte 

hotar könens begriplighet i den heterosexuella matris där mannen är viril och kvinnan tillgänglig. 

Moderlighet och kvinnlig skönhet ansågs enligt Laskar under tiden för dessa ideologiska 

2 Viril betyder enligt SAOL ”manligt kraftfull” och syftar i vardaglig användning till manlig potens och sexualdrift. 
Jag finner inget motsvarande ord för kvinnlig sexuell drift vilket visar hur även språk används för att konstruera 
dikotoma och komplementära kön och sexualiteter hos kvinnor och män. 
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strömningar vara feminina kvaliteter vilket visar hur kön och genusperformativitet kopplas samman 

med idén om hur att utöva ”korrekt kvinnlighet” och respektabel femininitet (ibid). 

Även Butler teoretiserar konstruktionen av heterosexualitet som baseras på idén om två 

komplementära kön. Butler menar att heterosexualiteten institutionaliserats och att den skapas som 

norm genom idén om stabila genusidentiteter (maskulint och feminint) och deras förmodade 

ömsesidiga begär (Butler, 2006, s.95-96). Butler hävdar att genus naturaliseras genom att kroppar 

görs genusspecifika. Njutning antas härröra ur en penis, vagina, eller brösten, och Butler menar att 

dessa idéer baseras på konstruktionen av kroppen som ”naturligt” genusspecifik och naturligt 

heterosexuell. Antagandet om två köns komplementära begär och vissa kroppsdelar som centrala 

för sexuell njutning legitimerar enligt Butler den identitetskonstruktion som uppfyller genusnormen 

(ibid). Butler menar att för att en specifik sexualitet (heterosexualiteten) ska normaliseras så krävs 

det att avvikanden förekommer, dessa går alltså att föreställa sig och inkluderas därför inom 

kulturen, dock exkluderas de från den dominerande heteronormativa kulturen (Butler, 2006, s.105). 

Om vi teoretiserar femininitet enligt denna teori så finns det utrymme att utöva genus och kön på 

andra sätt än det normativa, dessa sätt kommer dock att identifieras som avvikande och därmed 

mindre önskvärda. Måhända är det denna femininitetsnorm som vården anser hotad då vissa av 

mina informanter uttrycker ett motstånd mot att använda hormonella preparat om idén om 

respektabel femininitet kopplas samman med bilden av kvinnan som sexuellt tillgänglig men med 

kontrollerad fertilitet, och involverad i heterosexuella praktiker men inte viril. 

5.4 Samhälleliga förväntningar, det fria valet och sex på lika villkor 

Återkommande i intervjuerna är att informanterna uttrycker missnöje kring de specifika 

förväntningar de upplever från vården och samhället på att de i egenskap av att vara kvinnor ska ta 

ansvar för att förhindra oönskade graviditeter i de heterosexuella praktiker de deltar i. 

Informanterna delar uppfattningen att det är bristen på preventivmetoder som riktar sig till män men

också brist på information som riktar sig till män eller till båda parter som deltar i en heterosexuell 

praktik som skapar könsspecifika förväntningar och fördelar ansvaret för att förhindra oönskad 

reproduktion ojämnt mellan könen. Jag tolkar informanternas utsagor som att det finns en 

samhällelig diskussion kring reproduktion och förhindrandet av reproduktion som är kopplad till 

den kvinnliga kroppen specifikt, det är den kvinnliga kroppen som blir gravid och därmed i 

samhällets ögon den som reproducerar. Om denna tolkning stämmer och det är den kvinnliga 

kroppen som läses som förälder/moder så som Laskar beskriver så kan det förklara varför samhället

identifierar den kvinnliga kroppen som det naturliga objektet att reglera i enlighet med Preciados 
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analys (Preciado, 2013, s.167-168). Preciado menar att distributionen av hormonella preparat som 

riktar sig till kvinnor i syftet att reglera fertilitet och den kvinnliga genusidentiteten har förstärkt 

kvinnans reproduktiva roll och bilden av kvinnan som moder vilket går i linje med flera av 

informanterna i denna studies uttalanden. I intervjuerna beskrivs en spiraleffekt där informanterna 

menar att samhället och vården förväntar sig att kvinnor ska reglera sin fertilitet med hormonella 

preparat och eftersom det är dessa metoder som står tillgängliga och förespråkas så använder 

kvinnor i stor utsträckning dessa metoder. Detta leder i sin tur till en normalisering av bilden av 

kvinnan och korrekt/respektabel kvinnlighet som hormonellt (själv)disciplinerad och reglerad. Det 

faktum att det är just kvinnor som förväntas reglera sin fertilitet väcker frustration hos flertalet 

informanter, de menar att män ”slipper undan” då kvinnor uppfyller den roll de tillskrivits av 

vården. Sofia: 

Nämen att det blir ju liksom lite fel att det här preventivmedlet som de har tagit fram åt killar, 

om det säger de att ’Nej vi kan inte fortsätta med det för det är för farligt’. Det är för farligt 

liksom! Det är för många risker. Men det är exakt samma risker som det är för tjejer att ha p-

piller, eller andra hormongrejer.

Sofia menar här att kvinnor förväntas riskera sin hälsa, något som enligt henne inte förväntas av 

män, vilket hon anser är fel. Även Klara uttrycker att förväntningarna på kvinnor och män är olika 

och att dessa förväntningar i större grad påverkar kvinnors handlingsutrymme. Klara: ”Allting är ju 

väldigt format efter vad som är mest bekvämt för mannen, liksom.” 

Granzows analys av den liberala diskursen om ”det fria valet” är intressant för förståelsen av

hur sociala förväntningar begränsar kvinnors handlingsutrymme och samtidigt osynliggör dessa 

begränsningar eftersom kvinnor tillåts göra ett aktivt val. Valmöjligheter finns men Granzow 

betonar att det är ett begränsat antal väldigt specifika val som står till buds och inget av dessa val är 

nödvändigtvis önskvärt, samtidigt skapar sociala normer och värderingar kring femininitet och 

reproduktion incitament för kvinnor att fatta rätt beslut i enlighet med vad som är socialt accepterat.

Granzow menar att när en diskuterar val så behövs en medvetenhet kring de begränsningar i 

valmöjligheter som råder samt att den liberala diskursen kring fria val osynliggör sagda 

begränsningar. Dessutom menar Granzow att kvinnor värderas socialt utifrån en paradox där de 

simultant tilldelas rollen som potentiella mödrar, samtidigt som de görs sexuellt tillgängliga genom 

den förordade regleringen av den kvinnliga fertiliteten (Granzow, 2007, s.48-49). Även om den 

liberala definitionen av det fria valet skapar illusionen om kvinnan som frigjord från den 

begränsande kvinnliga (moders)kroppen så görs hon därmed sexuellt tillgänglig för män som inte 

behövt fatta liknande beslut att reglera sin kropp eller fertilitet. 
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Förmågan och möjligheten att kontrollera den kvinnliga fertiliteten skapar enligt Granzow 

sociala förväntningar på ”appropriate reproduction” (ibid), vilket stöttas av det respektabilitetsideal 

som Skeggs beskriver. Det som anses respektabelt och passande enligt sociala värderingar och 

normer är att kvinnor kontrollerar sin kropp och sin reproduktiva förmåga och endast reproducerar i

de fall detta anses önskvärt. Maja uttrycker en känsla av maktlöshet inför de förväntningar hon 

upplever att samhället har på henne som kvinna. Maja: ”Hade vårat samhälle inte sett ut som det 

gjort hade jag ju aldrig behövt fatta detta beslut [att använda p-piller].” Jag tolkar Majas uttalande 

som att hon snarare än att se sig själv som begränsad av sin kroppsliga situation anser sig begränsad

av de sociala normer och förväntningar som behandlar hennes kroppsliga situation som specifik och

i behov av reglering. Än en gång beskriver Maja hur hon upplever att vården generaliserar kvinnors 

behov och kroppsliga funktioner, hon säger: ”Alltså det är verkligen så, det är som att allt går på 

löpande band liksom, som att man är en i mängden typ.” Majas upplevelser av mötet med vården 

visar förutom de samhälleliga förväntningar på kvinnors hormonella reglering och 

självdisciplinering av kropp och fertilitet också de fertilitetsnormer som råder. Alla informanter i 

studien beskriver att de antas vara fertila och därmed antas behöva (och önska använda) de 

hormonella preparat som vården förespråkar.

Therese som beskrivit sin rädsla för att bli gravid upplever även hon bristen på alternativ 

som begränsande för hennes handlingsutrymme. Therese har idag valt att inte använda p-piller eller 

andra hormonella preparat och använder därför en kopparspiral, något hon inte heller är nöjd med 

men anser nödvändigt för att skydda sig själv från oönskade graviditeter. Hon berättar att hon alltid 

varit ”en stark motståndare till p-piller” och säger:

Jag har ju aldrig provat det själv ska sägas, men jag vet kompisar som provat det och genom att 

läsa om det så känns det som... Det känns så otroligt fel att proppa min kropp full med 

hormoner liksom. Det känns som att... Det känns fel helt enkelt. Det är nog med alla känslor 

som virvlar runt liksom och ja, skapar obalans. Jag behöver inte pumpa på något mer liksom. 

Det känns... Jag går inte på gymmet och tar anabola liksom för att bygga muskler, då tränar jag 

istället. 

Therese känner sig inte bekväm med den kopparspiral hon använder idag men menar att hon valt att

använda kopparspiral i brist på valmöjligheter för att kunna delta i heterosexuella praktiker utan att 

riskera att det resulterar i en oönskad graviditet. Enligt henne leder bristen på alternativ till att hon 

varit tvungen att fatta detta beslut eftersom hennes partner inte erbjuds möjligheten att på något vis 

reglera sin fertilitet då sådana preparat inte finns tillgängliga och kondom inte fungerat som 

preventivmetod i deras relation. I mitt material framkommer det att mina informanter delar 

uppfattningen att fler tillgängliga preventivmetoder för män skulle möjliggöra för det de kallar ”sex 
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på lika villkor”, något som de idag anser är svårt att uppnå. Linnea menar att kvinnors reglering av 

kropp och fertilitet skulle kunna möjliggöra för sex på lika villkor om det inte förväntades att 

kvinnor gjorde dessa specifika val. Enligt henne är det hur regleringen av kvinnors kroppar blivit 

norm som motverkar möjligheterna för sex på lika villkor. Linnea: 

Alltså man har ju möjligheten, de här grejerna [hormonella preparat för kvinnor] skapar 

möjligheten för sex på lika villkor, det är ju fantastiskt. Men det är på något sätt de patriarkala 

strukturerna som gör att de här medlen, de här verktygen för att kunna få jämställt sex, inte 

blir av. 

Även Sofia diskuterar möjligheten för en jämnare ansvarsfördelning i heterosexuella praktiker och 

menar att män bör göras delaktiga i att fatta beslut kring och ta ansvar för reglering av fertilitet hos 

båda parter. Sofia: 

Alltså, det är ju så man vill ha det. Att det ska vara bådas ansvar, det ska vara en gemensam sak

man pratar om och det ska vara liksom på samma premisser. Det är egentligen det som skulle 

vara det optimala. 

Det är enligt informanterna de samhälleliga förväntningar så som de förmedlas av vården som 

tilldelar kvinnor ansvar för att förhindra reproduktionen, vilket de upplever begränsar deras 

handlingsutrymme och valmöjligheter på sätt som enligt informanterna inte drabbar män i samma 

utsträckning. De anser inte att p-piller eller andra hormonella preparat per automatik leder till sex på

lika villkor då beslutet att använda dessa preparat uppstår ur sociala förväntningar och brist på 

alternativ. I informanternas berättelser uppges att de anser sig blivit tilldelade detta ansvar för 

korrekt och reglerad reproduktion och kropp just för att de är kvinnor vilket belyser hur den 

kvinnliga kroppen även av vården görs till den riskfyllda, den som bör regleras. Eduards hävdar att 

den manliga och kvinnliga könsrollen tilldelas olika uppgifter i byggandet av nationalstaten, i 

enlighet med denna teori och denna kontext kan en hävda att kontroll och ansvar över 

reproduktionen fallit på kvinnans lott. Visionen om sex på lika villkor ter sig här långt ifrån 

uppfylld. 
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6. Sammanfattning och slutsats

I de uttalanden mina informanter gjort framkommer det att vårdens förespråkande av hormonella 

preparat för kvinnor har bidragit till att skapa nya normer kring korrekt och respektabel femininitet. 

Kvinnan som i en patriarkal struktur läses (och värderas) som moder görs enligt min läsning av 

informanternas uttalanden inte fri från sin tilldelade modersroll eftersom hon anses ansvarig för att 

kontrollera reproduktionen, dock skapar dessa preparat tillgängliga kvinnliga kroppar för sexuella 

praktiker utan att dessa riskerar att leda till oönskade graviditeter. Detta beskrivs av denna studies 

informanter som gynnsamt både för män och kvinnor men på olika villkor, då kvinnors 

handlingsutrymme identifieras som mindre än mäns. Eduards menar att olika kvinnliga kroppar 

disciplineras och exploateras på olika vis och detta fall visar mina informanters utsagor på hur de 

förhåller sig till samhälleliga förväntningar på utövandet av en respektabel medelklassfemininitet. 

Jag finner i mitt material stöd för påståendet att det fria val mina informanter förväntas göra görs 

under specifika villkor som informanterna själva ofta inte haft makt att påverka, vilket kan anses gå 

i linje med Granzows teorier och forskningsresultat. Materialet visar även hur valet att använda p-

piller som är en socialt accepterad preventivmetod för unga kvinnor i Stockholm kan anses vara fritt

och önskvärt trots den brist på alternativ och valmöjligheter som får vissa av mina informanter att 

göra sagda val. Detta kan måhända förklara den studie som beskrevs i den Dagens Nyheter-artikel 

jag refererade till i inledningen till denna uppsats. Syftet med studien är inte att tvinga kvinnor att 

använda hormonella preparat, de ska istället övertygas att välja rätt, för deras och det gemensamma 

bästa. Därav motiveras utförandet av den studie som ska visa att kvinnor inte bör välja bort dessa 

preparat, snarare än studier för att framställa alternativ för manligt bruk, vilket ytterligare befäster 

kvinnors reproduktiva roll i samhällsorganiseringen. 

Mina informanters uttalanden visar på åsikter om att hormonella preparats tillgänglighet 

enligt informanterna är i grunden positivt, dock finns ett missnöje kring bristen på alternativ för de 

kvinnor som inte känner sig bekväma med att reglera sina kroppar hormonellt (eller använda 

kopparspiral, som i fallet med Therese). Samtidigt efterlyses alternativ för män då informanterna 

anser att ansvarsfördelningen i reproduktionsfrågan är ojämn vilket enligt informanterna kan leda 

till att kvinnor känner sig pressade att använda de metoder som rekommenderas av vården. De anser

också att vården är en del i att skapa de sociala förväntningar och normer kring kvinnlig hormonell 

kroppsreglering vilket begränsar deras handlingsutrymme men också görs motstånd mot när vissa 

av informanterna väljer bort dessa preparat. 
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7. Frågor för framtida forskning

Informanterna i denna studie utgör tillsammans en förhållandevis homogen grupp som förhåller sig 

till samma normer om hur att utöva femininitet och sexualitet i enlighet med ett 

respektabilitetsideal. Det vore därför intressant att vidare undersöka samhälleliga förväntningar på 

korrekt femininitet och ansvarsfördelning i heterosexuella praktiker ur ett intersektionellt 

perspektiv. Då jag själv inte är enig med vårdens definition av kategorin kvinna ser jag det också 

som intressant att undersöka hur dessa normer och förväntningar påverkar subjektskonstruktioner 

och handlingsutrymmet hos de individer som är kvinnor men inte erkänns som sådana i vårdens 

ögon samt de kroppar som beskrivs som kvinnliga där subjekten anser sig vara av annat kön. Det 

vore för framtida forskning intressant att vidga perspektivet till att undersöka hur de normer som 

beskrivs påverkar subjekt som har svårare att leva upp till dessa vithets- och köns- och 

sexualitetsnormer som mina informanter förhåller sig till.  
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Bilagor

Bilaga 1 -efterlysning på facebook

Bilaga 2 -intervjuguide

Runda med presentation, namn, ålder, använder du något preventivmedel idag och hur länge har du 

använt det?

-Hur tänkte ni när ni bestämde er för att börja med preventivmedel? Hur gamla var ni då? Eller hur 

tänkte du när du valde att inte använda något specifikt preparat?

-Vad fick ni för typ utav information? Har informationen riktats till både er och er partner? Fattade 

ni beslutet i samråd med någon annan (tex partner)? 

Hur tänker ni kring det idag, är ni nöjda -varför, varför inte?

Hur skulle du säga att din allmänna uppfattning om preventivmedel för kvinnor är? Varför? 

-Vad finns det för positiva och negativa aspekter med preventivmedel som riktas till kvinnor?

-Hur skulle du säga att dina erfarenheter varit när du haft kontakt med vården angående 

preventivmedel och reproduktiv hälsa? Är en eventuell partner delaktig?

-Har du blivit rekommenderad något specifikt preparat eller en specifik metod? Vilket och varför?

-Finns det någon press i att använda preventivmedel? Är det skönt och frigörande? Ansvar?
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-Använder du någon typ utav preventivmedel nu? Hur tycker du det fungerar? Vad fick dig att välja

detta?

-Har du någonsin känt dig obekväm med ett preparat som du använt? Varför/på vilket sätt?

-Tycker ni att det finns tillräckligt med valmöjligheter? Är det ett privat val? Ett fritt val? Känner ni 

att ni har tillgång till ”sex på lika villkor”?

-Vad skulle vara den optimala preventivmetoden för dig? Varför?

-Information om preventivmedel från exempelvis ungdomsmottagningen säger ofta att säkert sex är 

ett delat ansvar, tycker ni att det fungerar så i praktiken? Varför/varför inte?
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