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Abstract 

This master thesis sets out to investigate the (re)production of gendered norms 

through the mediation of hormonal contraceptives to young women. The empirical 

material of the study consists of interviews conducted with midwifes working in 

youth clinics around Stockholm, as well as a policy program which is used to 

coordinate the daily operations of youth clinics on a national level. The study is based 

on a Foucauldian theoretical framework and employs the concepts bio power, 

governmentality and gyniatric apparatus to analyse the incentives aimed at young 

women to promote health through the use of hormonal contraceptives. The study 

shows that young women are discursively constructed as ”at risk” and that hormonal 

contraceptives are promoted as a solution for the ”risky”, problematic and 

uncontrolled female body and subject. Furthermore, the study shows that the 

promotion of hormonal contraceptives support the discursive ”naturalization” of a 

binary and heteronormative gender structure as well as the idea that women’s 

emancipation is achieved through hormonal regulation of the female body.  
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1. Introduktion 

I oktober 2014 publicerades en artikel i Dagens Nyheter vilken beskrev en 

forskningsstudie vars syfte sades vara att ”slå hål på myten kring P-piller” (Lagerwall, 

2014). Enligt den professor i obstetrik och gynekologi som intervjuades i artikeln har 

alltfler kvinnor kommit att välja bort P-piller och andra hormonella preventivmetoder 

(exempelvis hormonspiral, p-stav och p-ring) till fördel för ”säkra perioder” baserat 

på en rädsla för biverkningar. Denna rädsla är enligt professorn överdriven och 

riskerar att leda till ökade aborttal. Syftet med studien som presenteras i DN-artikeln 

är därför att visa att kvinnors obehag inför användandet av hormonella 

preventivmedel är obefogad och på så vis få kvinnor att återgå till att använda dessa 

preparat (Lagerwall, 2014). I artikeln citeras den intervjuade professorn som säger att 

”Det är ett problem att unga kvinnor slutar med p-piller på grund av rädsla för 

biverkningar. Vi har höga aborttal i Sverige och det vill vi motverka.” (Lagerwall, 

2014).  

Citatet ovan sammanfattar på ett träffsäkert sätt den problematik som kom att 

väcka mitt intresse för detta ämne – hormonella preventivmedel, det vill säga 

preventivmedel som förhindrar graviditet genom att utsöndra hormoner i kroppen, har 

kommit att porträtteras som ett sätt att ”frigöra” det kvinnliga subjektet. Samtidigt 

framgår att det finns tydliga förväntningar på kvinnor att välja dessa preparat. Att 

fatta ”rätt” beslut (att använda hormonella preventivmedel) förstås i detta 

sammanhang som frigörande, medan att själv välja bort dessa utgör ett problem. Jag 

valde att undersöka denna problematik närmare i det som kom att bli min 

kandidatuppsats ”Generation Hormon - om P-pillrets funktion från frigörelse till 

reglering av den kvinnliga kroppen” (Raeder, 2015) vilken undersökte unga kvinnors 

upplevelser av mötet med ungdoms- och barnmorskemottagningar. Studien visade att 

samtliga unga kvinnor som intervjuades upplevde en press att använda hormonella 

preventivmedel, detta trots att flertalet kommunicerat en olust inför användandet av 

sagda preparat. Studien visade vidare att informanterna upplevde att ansvaret för 

”säkert sex” tilldelas kvinnor i heteronormativa sexuella praktiker och att 

preventivmedel konstruerats som en kvinnofråga vilket begränsade informanternas 

handlingsutrymme. Även om resultatet i kandidatuppsatsen var tydligt har arbetat 

med denna under våren 2015 genererat nya frågeställningar och funderingar vilka jag 
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ämnar undersöka vidare i denna masteruppsats. Syftet med denna masteruppsats är 

därför att undersöka hur upplysning kring preventivmedel som riktas till ungdomar 

fungerar, och mer specifikt hur ungdomsmottagningar arbetar med att informera om 

och förmedla hormonella preventivmedel till unga kvinnor men också vilka 

könsspecifika normer och förväntningar kring hälsa och ansvar som genereras genom 

och utformar ungdomsmottagningarnas insatser och förespråkande av specifika 

preventivmetoder.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur hormonella 

preventivmedel beskrivs, förespråkas och förmedlas i ungdomsmottagningarnas 

vardagliga arbete och i policydokumentet Handbok för Sveriges 

ungdomsmottagningar (2015). Jag kommer vidare att undersöka hur själva 

användandet av hormonella preventivmedel konstrueras som en ”naturlig del” i 

formandet av det unga kvinnliga subjektet och hur detta kan relateras till det 

medborgerliga folkhälsoideal som utgör en grundsten i ungdomsmottagningarnas 

rikstäckande arbete. Syftet är även att undersöka vilka normer kring kön och hälsa 

som på olika vis formar men också genereras genom ungdomsmottagningarnas arbete 

med förmedlingen av hormonella preventivmetoder till unga kvinnor. Mina 

forskningsfrågor är 

 

- Hur beskrivs och förmedlas hormonella preventivmedel i studiens material? 

- Vilka normer kring kön, hälsa och ansvar produceras genom förespråkandet av 

hormonella preventivmedel till unga kvinnor?  

- Vilken syn på frihet och jämställdhet produceras genom förespråkandet av 

hormonella preventivmedel?  

 

1.3 Bakgrund – Varför ungdomsmottagningen? 

När jag påbörjade detta projekt möttes jag av den vitt sprida tanken att svenska 

ungdomsmottagningar och deras sätt att arbeta är något särskilt och unikt. Bilden som 

framträder när jag tittar närmare på mitt fält är en bejakande syn på sexualitet och 

sexuella praktiker där hälsa, sexualitet och identitet ses som samskapande processer. 

Denna tanke, där praktiker kan generera hälsosamma kroppar och subjekt, och där 



3 
 

sexualitet anses utgöra en ofrånkomlig del i ett individuellt och statligt hälsoprojekt, 

har utgjort en utgångspunkt i detta arbete. Jag har valt att undersöka närmare hur 

kroppar konstrueras som hälsosamma genom utövandet av specifika sociala praktiker 

och självreglering, samt vilka köns- (och sexualitets)specifika normer som genereras 

genom förespråkandet av hormonella preventivmedel till unga kvinnor.  

En grundläggande tanke inom sexualupplysningen är att sjukdom och ohälsa 

kan förebyggas genom spridning av information och kunskap (Lennerhed, 2002, 

s.16). Samtidigt är kön, sexualitet, hälsa och nationell identitet föränderliga och 

samskapande processer som ser ”naturliga” och ”givna” ut genom kontinuerligt 

utövande och upprätthållande av normativa sociala praktiker. Förutom att 

ungdomsmottagningar är platser där kunskap kring bland annat hälsa och sexuella 

praktiker finns samlat så riktar sig dessa institutioner specifikt till ungdomar och unga 

vuxna, individer som av olika anledningar anses behöva stöd i formuleringen av den 

egna identiteten och sexualiteten. Mottagningarna kan på så vis sägas ha förutom en 

bildande funktion även en fostrande funktion. Att närmare undersöka hur unga 

individer formas och i enlighet med vilka ideal kan alltså ge insikt i vår nationella 

självbild men även rådande uppfattningar om kön, sexualitet, ansvar och hälsa. Pia 

Höjeberg skriver i Ungdomsmottagningarnas eldsjälar (2010) att 

Det var Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, som slog fast att 

en UM skulle arbeta tvärprofessionellt med en helhetssyn på de unga. Kropp och 

själ hör ihop poängterade de som startade FSUM, en vårdideologi som många 

kanske omfattar teoretiskt, men som mycket sällan tillämpas. Därför blev och är 

UM unikt. Sida vid sida arbetar medicinsk personal; barnmorskor, sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare och psykosocial personal som psykoterapeuter, kuratorer 

och psykologer. Det var eldsjälar och pionjärer som i början verkade för UM. 

(Höjeberg, 2010, s.6)  

UM, det vill säga en ungdomsmottagning, utgör alltså en plats dit ungdomar i Sverige 

kan vända sig med alla möjliga slags frågor kring kropp, sexualitet, sexuella praktiker, 

identitet och psykisk hälsa. Ungdomsmottagningar ska enligt Föreningen för Sveriges 

ungdomsmottagningar (jag kommer härifrån använda mig av deras förkortning 

FSUM) på olika sätt verka för att säkerställa individuell och folklig sexuell och 

reproduktiv hälsa, vilket kan härledas ur den upplysningstanke som Lennerhed 

beskriver och som härrör ur folkhemmets nationella hälsoprojekt. Folkhemmets ideal 
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som speglas i ungdomsmottagningars sätt att arbeta är att hälsa på olika vis kan 

planeras och ”läras ut” (Bäckman, 2003, s.51), och det är dessa på samma gång 

fostrande och bildande insatser som gör ungdomsmottagningars arbete så spännande 

att undersöka närmare i detta projekt. Tydligt är att sex och sexualitet ses som en 

ofrånkomlig del i individens hälsa. Hur detta påverkar utformningen av statliga 

hälsoprojekt och insatser riktade mot både individer och populationen utgör därför en 

relevant bakgrund för detta projekt där ungdomsmottagningar kan ses som ett resultat 

av nationella satsningar på folkbildning och fostran i syfte att skapa en hälsosam och 

produktiv befolkning. 

 

2. Tidigare forskning  

Kön och sexualitet har intresserat genusforskningen länge, det finns därför mycket 

tidigare forskning inom området. Centrala verk som behandlar konstruktionen av kön 

och sexualitet är bland andra Det andra könet (2002) av Simone de Beauvoir, Gender 

Trouble (2006) av Judith Butler och The Straight Mind and Other Essays (1992) av 

Monique Wittig. Dessa verk beskriver på olika vis hur kön och sexualitet konstrueras 

socialt och inom rådande makthierarkier och har utgjort viktiga bidrag till genusfältet. 

Vad gäller mina forskningsfrågor kring hormonella preventivmedel finns det även en 

del medicinska studier på ämnet, dessa studier utgör självfallet en relevant bakgrund 

för detta arbete. Exempel på medicinska studier inkluderar bland annat 

doktorsavhandlingen Sexual Risk Taking: - Perceptions of Contraceptive Use, 

Abortions, and Sexually Transmitted Infections Among Adolescents in Sweden 

(Ekstrand, 2008), vilken undersöker ungdomars uppfattningar om och beteenden 

kring preventivmedel och beslutfattningsprocesser kring abort såväl som effekten av 

att i förskott tillhandahålla akut-p-piller (även kallat ”dagen efter-piller”) till unga 

kvinnor. Även artikeln ”Combined oral contraceptive use is associated with both 

improvement and worsening of mood in the different phases of the treatment cycle - 

A double-blind, placebo-controlled randomized trial” (Bengtsdotter et al., 2017), 

vilken redogör för en medicinsk studie där kvinnors upplevelser av biverkningar 

under användandet av P-piller eller placebo undersökts, utgör relevant forskning inom 

fältet. 

På grund av det begränsade utrymme en masteruppsats måste förhålla sig till 

har jag dock i detta kapitel valt att smalna av fältet något och fokusera på 

humanistiska, historiska och sociologiska studier av formandet av sexualitet och hälsa 
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genom exempelvis sexualkunskap eller förmedlingen av preventivmedel. Gemensamt 

för dessa studier har visat sig vara kritiska utgångspunkter och perspektiv, detta 

innebär att jag i detta kapitel främst behandlar tidigare forskning från närliggande 

ämnesområden och att det till stor del råder konsensus inom den humanistiska och 

historiska forskning som gjorts på ämnet. Denna avgränsning är tänkt att skapa en 

tydligare bild av det forskningsfält denna studie kan situeras inom. Nedan följer en 

kort presentation av tidigare studier som bidrar med relevant bakgrund till detta arbete 

och som på olika vis målar upp ett humanistiskt forskningsfält kring skapandet av kön 

och hälsa genom diskurs och/eller sociala praktiker. Forskningen presenteras inte i 

kronologisk ordning, jag har istället valt att presentera den i tematisk följd med 

avstamp i svensk sexualundervisning, sexualrådgivning och sexualpolitik. Därpå 

följer studier som behandlar konstruktionen av och uppfattningar kring hälsa, risk och 

fria val. Kapitlet avslutas sedan med en studie vilken undersöker styrning av 

ungdomar och unga kvinnor genom sexualundervisning och förmedlingen av 

preventivmedel ur ett Foucauldianskt perspektiv.  

 

2.1 Forskning kring sexualundervisning, sexualrådgivning och sexualpolitik i 

Sverige 

I avhandlingen Kön och känsla (2003) undersöker Maria Bäckman hur idéer om kön 

och könsskillnad formar förståelsen av sexualitet och hur dessa idéer strukturerar sex- 

och samlevnadsundervisningen i en svensk gymnasieskola. Bäckman riktar i sin 

studie fokus till hur föreställningar om ”en könstypisk sexualitet” skapar olika 

möjligheter och handlingsutrymmen för killar och tjejer samtidigt som denna 

könstypiska sexualitet ger sken av att vara en ”naturlig” biologisk omständighet som 

reproduceras i klassrummet genom specifikt tal om ”kvinnlig” och ”manlig” 

sexualitet och lust (Bäckman, 2003, s.12). Bäckman använder sig av ett historiskt 

ramverk där folkhemmets hälsoprojekt lyfts fram som centralt vilket utgör en relevant 

bakgrund även för denna studie. Bäckman beskriver i sin avhandling 

sexualundervisningen i svenska skolor som ett resultat av folkhemmets ideal och en 

folkbildningstanke som fick stor spridning i slutet av 1800-talet där individen genom 

bildning och fostran skulle läras att ta ansvar för den egna hälsan (Bäckman, 2003, 

s.51). I folkhemmets hälsoprojekt finns en tydlig optimeringstanke och således ansågs 

det vara legitimt att förespråka visst användande av preventivmedel i syfte att hindra 

”fel kvinnor” från att skaffa barn. 
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 Bäckman understryker i sin avhandling att sexualundervisning för ungdomar 

och unga vuxna främst riktar sig till unga kvinnor då dessa förstås som i större behov 

av att skyddas från den egna kroppsligheten och fertiliteten, men även från den 

”manliga driften” som beskrivs som given och svårare att kontrollera (Bäckman, 

2003, s.53). Det är tydligt i Bäckmans beskrivning av folkhemmet hur idén om god 

och produktiv heterosexualitet genomsyrar folkhemmets bildande insatser vilket 

kopplar samman idéer om hälsa och den ansvarstagande medborgaren där kvinnan 

och mannen tilldelats olika roller och ansvar. Detta utgör en relevant bakgrund för 

min studie som också delvis fokuserar på de normer som strukturerar kön och 

sexualitet hos ungdomar men även hur dessa normer utövas, förkroppsligas och 

utmanas i mötet med vården, vilket i detta fall innebär barnmorskor på 

ungdomsmottagningar i Stockholmsområdet.  

Pia Laskars avhandling Ett bidrag till Heterosexualitetens Historia: Kön, 

sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920 (2005) behandlar 

konstruktionen och upprätthållandet av binära kön och deras förmodade ömsesidiga 

begär. Enligt Laskar utgör den ”naturliga heterosexualiteten” en paradox då denna 

enligt Laskar kräver omfattande styrning och insatser för att upprätthållas och utövas 

korrekt. Laskar visar i sin avhandling att det som i en viss historisk kontext 

konstruerats som hälsosamt har gått hand i hand med den då rådande sexualmoralen 

vilket visar på kopplingen mellan medicin och moral och en medikalisering av 

heterosexualiteten. Laskar påvisar i sitt arbete hur konstruktionen av en måttfull 

heterosexualitet kopplats samman med individuell men även folklig hälsa, att avvika 

från den normativa sexualiteten och normativa sexuella praktiker kom därmed att 

förstås som patologiskt och riskfyllt. Enligt Laskar påvisar denna patologisering av 

det avvikande heterosexualitetens instabilitet då denna upprätthålls genom 

konstruktionen av alternativa identiteter och praktiker som sjukliga.  

 Laskars avhandling undersöker likt min studie reglerande normer men ur ett 

historiskt perspektiv där sexhandböcker från 1800-1920-talet utgör studiens material. 

Intressant i Laskars studie är hur det som anses hälsosamt går att återfinna i 

”skärningspunkten” mellan medicinska rön och moral, och hur detta tillsammans 

formar sociala förväntningar samt konstruktionen av kön, sexualitet och det 

hälsosamma subjektet. Det diskursiva sammanvävandet av just moral och medicin 

utgör en sofistikerad metod för styrning och kontroll av populationen då ”individens 
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bästa” framstår som en legitim anledning till ingripanden i de subjekt som avviker 

från normen.  

I detta arbete utgör Laskars beskrivning av den ”naturliga” heterosexualiteten, 

binära kön och sexualitets- och njutningsnormer som grunden för en hälsosam 

subjektskonstruktion och livsstil en givande historisk och empirisk bakgrund. Då min 

studie undersöker konstruktionen av normer kring kön, ansvar och hälsa i 

ungdomsmottagningars förmedlande av hormonella preventivmedel till unga kvinnor 

är konstruktionen av ”kvinnan” och hennes kroppsliga funktioner som i behov av 

reglering och kontroll central.  

Birgitta Sandströms avhandling Den välplanerade sexualiteten: Frihet och 

kontroll i 1970-talets svenska sexualpolitik (2001) behandlar framställningen av 

kvinnor och män i sexualpolitiska texter sedan 1930-talet. Sandströms avhandling 

undersöker de olika styrningsmetoder som använts för att påverka kvinnor, både vad 

gäller sexuell frigörelse och återhållsamhet, och hur statliga intressen att kontrollera 

befolkningen går att urskönja som roten för den sexualpolitik som förts. Fokus i 

Sandströms studie ligger på sexualpolitiska strategier förhåller sig till synen på 

kvinnors och mäns handlingsutrymme och olika tekniker och strategier för påverkan 

samt vilka subjekt dessa tekniker och strategier riktas mot (Sandström, 2001, s.25). 

Enligt Sandström framställs kvinnan i de texter som avhandlingen undersöker som 

föränderlig medan mannen beskrivs som ostyrbar vilket enligt Sandström lett till att 

sexualpolitiska åtgärder och ingripanden riktats mot kvinnan. Att kvinnan på detta vis 

konstrueras som den naturliga mottagaren för riktade åtgärder vad gäller sexuell och 

reproduktiv hälsa men även ansvar kring reproduktionen är en röd tråd i detta arbete. 

Sandströms avhandling utgör relevant tidigare forskning inom detta fält där svensk 

sexualpolitik och konstruktionen av binära kön med förmodade olika behov och 

syften är en utgångspunkt för de processer jag ämnar undersöka i denna studie.  

 

2.2 Konstruktionen av hälsa och valfrihet  

Deborah Lupton beskriver i boken The Imperative of Health: Public Health and the 

Regulated Body (1995) hur hälsa i västvärlden blivit en central del i konstruktionen av 

subjekt men även upprätthållandet av sociala kategorier och binära relationer kring 

kön, klass, sexualitet och ras (Lupton, 1995, s.69). Lupton menar att hälsa inte innebär 

frånvaron av sjukdom, istället är hälsa en moralisk nödvändighet som utövas i 
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enlighet med sociala normer och kulturella värderingar. Luptons bok utgör en 

sociologisk, historisk och kulturvetenskaplig studie av folkhälsa och dess symboliska 

värde i utformandet av specifika vårdpolicys och vårdpraktiker och visar hur 

exempelvis ”riskdiskurser” genererar och legitimerar utvecklandet av statliga 

hälsoprojekt och insatser ämnade att neutralisera den risk som tillskrivs specifika 

sociala grupper och kroppar. Lupton menar att hälsofrämjande insatser kan kännas 

igen som ”liberal governmentality strategies” vilka riktar sig mot befolkningen 

samtidigt som de konstruerar individer och grupper som potentiella problem. Enligt 

Lupton verkar dessa strategier mot tydligt definierade målsättningar vilka inte bör 

förstås som enbart repressiva då de är ämnade att generera en ”hälsosam och lycklig 

befolkning” (Lupton, 1995, s.48-49). För att kritiskt granska dessa liberala 

styrningsstrategier bör en enligt Lupton ställa frågor kring vad som i ett specifikt 

sammanhang konstrueras som kunskap, vilka som har tillgång till kunskapen och ses 

som kunskapsbärare, samt hur denna kunskap används för att legitimera de 

hälsofrämjande praktiker och policys som utformas av ”kunskapsbärarna” på uppdrag 

av staten (ibid).  

 Lupton diskuterar de diskurser som dominerar och strukturerar det samtida 

politiska fältet gällande folkhälsopremiering, däribland diskurser kring hälsa, 

rationalitet och ”empowerment”. Dessa genererar en komplex dynamik där det fria 

valet värdesätts högt samtidigt som specifika val förstås som hälsosamma och andra 

inte.  ”Health promotion” är enligt Lupton ett tämligen nytt begrepp och kan ses som 

ett paraplybegrepp för samtliga insatser som riktar sig till att på olika vis främja 

individuell och folklig hälsa.  

 Till skillnad från traditionell medicinsk vård vilken erbjuds sjuka individer i 

syfte att bota dessa riktar sig ”health promotion” i denna mening till alla individer och 

befolkningen i stort vilket har bidragit till att ohälsa i allt större utsträckning förstås 

som orsakad av dålig livsstil och dåliga eller fel beslut (Lupton, 1995, s.51). Här 

tydliggörs relationen mellan hälsa, moral och förmågan att fatta rätt beslut baserat på 

kunskapsbärares rekommendationer, att frångå dessa förväntningar innebär därmed ett 

underlåtande att ta ansvar för, utöva och konsumera hälsa i enlighet med samhälleliga 

förväntningar. The Imperative of Health: Public Health and the Regulated Body 

(1995) utgör en spännande empirisk och teoretisk utgångspunkt för min studie där 

ungdomsmottagningar kan ses som ett uttryck för statliga hälsofrämjande insatser 

riktade mot ungdomar, i synnerhet unga kvinnor. Här synliggörs också hur hälsa 
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förstås som ett individuellt ansvar som bland annat bygger på specifika typer av ”self-

care” (Lupton, 1995, s.53), vilket innebär en kontinuerlig disciplinering av den egna 

kroppen.  

Kara Granzow beskriver i artikeln ”De-constructing ’Choice’: The Social 

Imperative and Women’s Use of the Birth Control Pill” (2007) hur kvinnor genom 

neoliberala diskurser kring ”det fria valet” positioneras i ett konfliktfält där de dels 

förväntas fatta fria val kring användandet av preventivmedel samtidigt som de 

valmöjligheter som faktiskt erbjuds är få. Granzow dekonstruerar i artikeln 

neoliberala förståelser kring det egna valet som fritt och resultatet av en idealiserad 

individuell agens och menar att snarare utgör användandet av P-piller i hennes studie 

”an act of repetition, tied to ambiguity around what a lived experience of choice might 

be” (Granzow, 2007, s.43). Enligt Granzow är det otillräckligt att tala om 

användandet av P-piller som en konsekvens av kvinnors val, för att förstå 

komplexiteten i fenomenet behövs därmed en analys av de kulturella, historiska, 

sociala och ekonomiska faktorer som på olika vis skapat kvinnors specifika 

handlingsutrymme och livsvillkor (ibid).  

Granzow använder sig i artikeln bland annat av Judith Butlers 

performativitetsteori (vilken kommer presenteras närmare i kapitlet ”Teoretiska 

utgångspunkter”) för att påvisa hur användandet av hormonella preventivmedel kan 

ses som en del i ett normativt könsutövande. Detta resulterar enligt Granzow i att 

”choice” endast kan existera inom detta könsutövande där hormonella preventivmedel 

konstrueras som det naturliga och ”korrekta” valet i en heteronormativ 

femininitetsutövning (Granzow, 2007, s.48). Även om de kvinnor Granzow intervjuar 

i denna studie upplever användandet av P-piller som ett fritt val uppvisar de samtidigt 

en frustration kring begränsade valmöjligheter och ser det egna användandet av P-

piller som det bästa av få alternativ.  

 

2.3 Foucauldianskt perspektiv på kroppslig reglering och tonårsgraviditeter  

I artikeln ”Foucauldian Feminism: The Implications of Governmentality” (2002) 

beskriver Catriona Macleod och Kevin Durrheim Foucaults teorier om självreglering, 

disciplin och biomakt som viktiga bidrag till och verktyg för samtida feministisk 

forskning vilken ämnar undersöka statliga hälso- och regleringsprojekt. Macleod och 

Durrheim använder sexualundervisning, rätt och tillgång till abort, samt 
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preventivmedelsförmedling till ungdomar och unga vuxna som exempel på sociala 

praktiker och fenomen som med fördel undersöks med ett Foucauldianskt teoretiskt 

ramverk, ämnen som artikelförfattarna menar i allra högsta grad angår feministisk 

teori, forskning och politik. Macleod och Durrheim menar att det kvinnliga subjektet 

definieras av och delas upp i ”reproduktiva organ” vilket enligt artikelförfattarna 

verkar för att legitimera statliga ingripanden i och styrning av det kvinnliga subjektet i 

syfte att exempelvis undvika tonårsgraviditeter, något som beskrivs ligga i individens 

men även statens intresse. Biomakt och disciplinering av enskilda kroppar i form av 

statligt sanktionerade regleringsmetoder såsom sexualundervisning och förmedling av 

hormonella preventivmedel kan i detta sammanhang förstås som verklighetseffekter 

av de diskurser som beskriver den unga kvinnokroppen som riskfylld. Att övervaka 

och reglera unga kvinnors kroppar och fertilitet blir rationellt när tonårsmodern 

konstrueras som ett potentiellt ”ekonomiskt och demografiskt problem” (Macleod & 

Durrheim, 2002, s.50). Författarna menar vidare att tonårsmodern frångår rådande 

sociala normer kring samhällsorganisering och familjebildning så till den grad att hon 

förstås som patologisk (Macleod & Durrheim, 2002, s.46) vilket förstärker bilden av 

att hälsa är något som utövas bland annat genom att följa sociala normer och 

förväntningar.  

 Att tonårsgraviditeter på detta vis konstrueras som både sjukligt och som 

orsaken till statligt och individuellt ekonomiskt bekymmer legitimerar de 

hälsooptimerande statliga program som utformats i syfte att reglera unga kvinnors 

sexualitet, sexuella praktiker och användande av hormonella preventivmedel. Här 

synliggörs hur biomakt består av könade processer där den kvinnliga kroppen 

beskrivs som ett hot och ”den unga kvinnan” som i behov av kontroll och reglering. 

Då jag själv tänkt använda mig av Foucaults teorier kring biomakt och disciplin för 

min studie som behandlar hur målet att uppnå hälsa legitimerar förespråkandet och 

förmedlandet av hormonella preventivmedel utgör denna artikel relevant tidigare 

forskning på ämnet. Macleods och Durrheims artikel ligger nära mitt valda ämne och 

bidrar med en Foucauldiansk förståelse för makt som relationell och produktiv då den 

genererar normer som på olika vis internaliseras och förkroppsligas, både i enskilda 

kroppar och i populationen. Att på detta vis synliggöra maktens olika lager, det vill 

säga hur makt organiserar relationer mellan individer men även staten och 

populationen, är centralt för denna studie där materialiseringen av könsspecifika 
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diskurser genom förespråkandet av hormonella preventivmedel till unga kvinnor står i 

fokus.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie fokuserar på konstruktionen av könsspecifika normer och förväntningar 

genom förmedlandet av hormonella preventivmedel till unga kvinnor i Sverige. Jag 

kommer nedan presentera de teoretiska utgångpunkter vilka utgör ramverket för 

arbetets analys, dessa inkluderar teorier om konstruktionen av kön, hur kroppar och 

subjekt formas, samt olika perspektiv på makt och hur makt uttrycker sig.  

 

3.1 Kön och performativitet 

I denna masteruppsats diskuterar jag kön och könade praktiker, syftet med detta är att 

påvisa hur kön utgör en instabil konstruktion som genom specifika praktiker och 

manér upprätthålls och därigenom ger sken av att vara ett ”naturligt” och biologiskt 

faktum. Denna syn på kön som performativt och reglerat genom normer går i linje 

med Judith Butlers performativitetsteori och genomsyrar hela detta arbete. Jag 

kommer i denna text använda begreppet kön för att tala om genus eftersom jag förstår 

dessa begrepp så som Butler beskriver dem, att föreställningen om ett naturligt kön 

baseras på genusutövanden som ”naturaliserar” kroppar i en könsmodell i syfte att 

skapa begriplighet men även upprätthålla sociala maktstrukturer och relationer. Butler 

hävdar att detta innebär att ”(…) perhaps this construct called ’sex’ is as culturally 

constructed as gender; indeed, perhaps it was always already gender, with the 

consequence that the distinction between sex and gender turns out to be no distinction 

at all” (Butler, 2006, s.9-10), detta innebär att både kön och genus bör förstås som 

socialt konstituerande processer med diskursiva, materiella och kroppsliga 

verklighetseffekter. 

Jag har valt att tala om kön (istället för genus) då begreppet kön förekommer 

oftare i mitt material samtidigt som jag likt Butler anser att båda begreppen beskriver 

sociala och relationella processer vilka ges mening och skapas inom specifika 

historiska och kulturella kontext. Butler menar att kön görs och upprätthålls genom 

”(…) a stylized repetition of acts” vilket formar kroppar och subjekt. Upprepandet av 

dessa könade praktiker konstruerar därmed inte bara kön men även kroppar, vilka 
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genom gester rörelser och handlingar ges illusionen av en given och ”naturlig” 

identitet (Butler, 1988, s.519).  

Utövandet av kön och formandet av könade kroppar och subjekt är noggrant 

reglerat genom sociala relationer, samhälleliga institutioner och disciplinering. Kön 

kan på detta vis förstås i enlighet med Beauvoirs kända citat ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det” (Beauvoir, 2002, s.325). Citatet bygger på fenomenologisk 

tanketradition där subjekt formas genom konstituerande praktiker vilket innebär en 

kritik mot förståelsen av kön som essentiellt samtidigt som dessa processer inte endast 

är diskursiva, de materialiseras. Kroppens materialitet bör därför inte förstås som en 

stabil fakticitet eller som ”endast materia”, kroppar skapas och görs i kontinuerliga 

processer (Butler, 1988, s.521) och detta reproducerande är grundläggande i hur 

exempelvis kön görs. Förkroppsligande bör därmed enligt Butler ses som 

sammanlänkat med performativitet där kön utgör en ”corporeal style” (ibid). Dessa 

processer baserade på upprepning skapar kontinuerligt utrymme för avvikelser från 

konstituerade normer vilket dels förklarar ”behovet” av en samhällelig reglering och 

upprätthållandet av en binär och heteronormativ könsmodell. Samtidigt är 

samhälleliga institutioner och de normer/diskurser som dessa genererar och skapas 

genom också är föränderliga och performativa. Denna relation mellan diskurs, 

performativitet och materialiseringsprocesser kommer jag utveckla närmare nedan. 

 

3.2 Diskurs, biomakt och styrning enligt Michel Foucault 

I detta arbete använder jag mig av Foucaults diskursbegrepp i syfte att synliggöra hur 

normer och diskurs konstituerar och konstitueras av och i sitt sociala sammanhang. 

Diskurs är enligt Foucault en sammanhängande kedja av utsagor som tillsammans 

bildar en kunskap eller ett vetande kring (diskursiva) objekt (Foucault, 2002a, s.64-

67). Diskurs och sociala praktiker formar varandra, samtidigt som sociala praktiker 

upprätthåller, men också potentiellt utmanar och omformulerar, diskurs. Diskurs, 

praktik och kunskap utgör därför samskapande processer. Foucault hävdar att kunskap 

inte är en direkt avspegling av verkligheten, istället bör kunskap förstås som en 

diskursiv konstruktion, ett resultat av de sanningsregimer som råder i ett givet 

sammanhang. Syftet med diskursbegreppet och Foucaults diskursteori är därför att 

synliggöra sanningsregimers inneboende strukturer vilka styr vad som förstås som 

sant eller falskt och vad som överhuvudtaget går att förstå eller yttra (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000, s.19). Foucault påvisar relationen mellan makt, kunskap 

och diskurs och menar att makten inte enbart är förtryckande, det vill säga den utövas 

inte enbart över passiva subjekt. Makten förstås istället som produktiv då den 

genererar diskurser, sanningsregimer och kunskap som på olika vis formar sociala 

subjekt, relationer och kroppar (Foucault, 1980, s.119 och Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.20). Foucaults förståelse för hur makt organiserar och genererar 

subjekt i enlighet med rådande diskurser är centralt i detta arbete där analytiskt fokus 

ligger på konstruktionen av det kvinnliga subjektet genom förmedlandet av 

hormonella preventivmedel. Hur preventivmedel förespråkas och förmedlas kan 

hävdas baseras på rådande sanningsregimer, dessa processer går alltså att förklara 

genom Foucaults definition av hur makt och diskurs formar subjekt och sociala 

praktiker. Diskurs formar inte enbart subjekt i enlighet med rådande normer, den 

sociala världen bör enligt Foucault också förstås som konstituerad genom diskurs. I 

min analys kommer jag även diskutera diskursers verklighetseffekter, det vill säga hur 

diskurs materialiseras i förmedlandet av hormonella preventivmedel till unga kvinnor.  

 Förutom Foucaults diskursbegrepp utgör biomakt, governmentality och 

apparatus centrala teoretiska verktyg i detta arbete. Biomakt är ett begrepp som syftar 

till kontrollen över populationen och disciplineringen av kroppar. I detta kopplas makt 

på mikro- och makronivå samman då individuella kroppar såväl som samhällskroppen 

styrs genom biomaktens verktyg – biopolitik och disciplinering. Biopolitik är den del 

av biomakt vilken syftar till kontrollen över biologiska processer såsom ”(…) 

förökning, födelser och dödlighet, hälsonivå, livslängd med alla de omständigheter 

som kan få dessa att variera; de påverkas genom en rad ingripanden och reglerande 

kontroller” (Foucault, 2002b, s.141). Biopolitik syftar därmed till en mer 

övergripande befolkningsreglering medan disciplineringen av kroppar i sin tur utgör 

en individualiserande makt där subjektet utövar kontroll över självet. Enligt Foucault 

utgör disciplin och befolkningsreglering två poler kring vilka makten över livet har 

organiserats och detta innebär enligt Foucault ett skifte från enväldets symboliska 

makt över döden till administrerandet av kroppar samt makt över livsprocesser och 

förvaltningen av livet (ibid).  

Governmentality, ibland refererat till som styrningsmentalitet eller 

regerandekomplexet på svenska (jag kommer dock använda det engelska begreppet 

governmentality då styrningsmentalitet och regerandekomplexet inte är allmänt 

vedertagna begrepp), syftar till statlig och institutionell styrning av subjekt genom 
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konstruktionen av vissa livsval som mer önskvärda och än andra. Enligt Foucault 

innebär governmentality ett vägledande av individers val genom att tillgängliggöra 

vissa val och konstruera dessa som attraktiva, eller begränsa valmöjligheter, och på så 

vis generera specifika resultat. Foucault skriver att ”To govern, in this sense, is to 

structure the possible field of actions of others” (Foucault, 1982, s.221), hur detta 

illustreras i unga kvinnors valmöjligheter vad gäller preventivmedel och 

subjektskonstruktion kommer jag att utveckla vidare i detta arbetes analys-kapitel.  

 Med begreppet apparatus söker Foucault synliggöra relationerna mellan olika 

element såsom diskurser, institutioner, arkitektur, lagar, vetenskaper och filosofi i 

upprätthållandet av specifika maktstrukturer. Dessa element, eller mekanismer, kan 

enligt Foucault vara diskursiva eller icke-diskursiva till sin natur och tillsammans 

bildar dessa ett heterogent nätverk, det är dessa relationer, och den maktstruktur som 

bildas genom dessa, som utgör det som Foucault kallar för apparatus (Foucault, 1980, 

s.194). Genom användandet av apparatus som analytiskt verktyg möjliggörs i detta 

arbete en mer komplex analys av hur makt opererar i statlig och institutionell styrning 

av subjekt, detta eftersom apparatus inbegriper hur individuella kroppar och 

befolkningen i stort formas av och i sina specifika sammanhang. Detta inkluderar 

bland annat hur sanningsregimer, värderingar och lagar med också institutioner och 

ideologi samt utformningen av den miljö som omger en påverkar 

subjektskonstruktionen. Syftet med att lyfta fram relationerna mellan de olika element 

som utgör en apparatus är att möjliggöra en förståelse för de komplexa maktstrukturer 

som formar, styr och reglerar (men också upprätthålls av) subjektet. I detta arbete 

kommer jag dock främst diskutera ”the gyniatric apparatus” vilken presenteras 

närmare nedan.  

 

3.3 Poststrukturalistiska perspektiv på normer, hälsa och biomedicinsk 

konstruktion av det kvinnliga subjektet 

Paul Preciado (tidigare Beatriz Preciado) skriver i Testo Junkie – Sex, Drugs and 

Biopolitics in the Pharmacopornographic Era (2013) att kön, sexualitet och njutning 

har kommit att bli ”(…) objects of the political management of living” (Preciado, 

2013, s.25). Preciado menar att kön skapas bland annat genom användandet av 

hormonella preparat, detta innebär att kön utövas och konsumeras men också att det 

finns kapitalistiska och neoliberala intressen som uttrycker sig i vilka läkemedel och 
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hormonella preparat som görs tillgängliga för vilka kroppar. Enligt Preciado lever vi i 

en ”pharmacopornographic era”, där hormonella preparat dels upprätthåller en binär 

könsindelning men också skapar hyperbola versioner av femininitet och maskulinitet 

eftersom dessa läkemedel används för bland annat att förlänga/förbättra stånd hos cis-

män (Viagra) och att tillgängliggöra kvinnliga kroppar för heteronormativa sexuella 

praktiker (hormonella preventivmedel). Preciado kallar den hormonella 

konstruktioner av köns materialisering för ”bio-drag”, ett medicinskt iscensättande av 

kön och sexualitet vilket också uttrycker sig på kroppars yta genom att reglera 

exempelvis ansiktsbehåring hos män och bröststorlek hos kvinnor (Preciado, 2013, 

s.209).  

Preciado menar att vetenskapen innehar en hegemonisk position inom samtida 

diskurs och kultur eftersom den fungerar som en ”material-discursive apparatus of 

bodily production” (Preciado, 2013, s.34) och betonar att introduktionen av 

biotekniker för kroppslig reglering kommit att transformera innebörden av bland 

annat libido, femininitet och maskulinitet (ibid). Enligt Preciado är ”kvinna” och 

”man” begrepp utan koppling till en essentiell manlig eller kvinnlig kroppslighet, kön 

bör istället förstås som producerat genom (bio)teknologier och på detta vis en form av 

medicinsk industriell, men också en kapitalistisk, artefakt. Detta innebär enligt 

Preciado att femininitet, så som den normativt produceras, inte existerar utan 

bioteknologisk reglering och konstruktion (Preciado, 2013, s.101 och 167-168).    

I enlighet med Preciados teorier om ”bio-drag” och konstruktionen av kön och 

sexualitet genom användandet av hormonella preventivmedel förstår jag i denna 

masteruppsats hormonella preventivmedel som performativa då de medverkar i 

skapandet av det kvinnliga (heterosexualiserade) subjektet (Preciado, 2013, s.205). 

Detta är ett ytterst relevant perspektiv för detta uppsatsarbete då jag intresserar mig 

för vilka normer som genereras genom och understödjs av förmedlingen av 

hormonella preparat. I detta masterarbete fungerar Preciado även som en teoretisk 

brygga mellan Foucault med fokus på biomakt och disciplinering av kroppar, samt 

Butlers performativitetsteori vilka presenterats tidigare.  

Governing the Female Body: Gender, Health and Networks of Power (2010) 

är en antologi i vilken de olika författarna kopplar samman feministisk politik och 

teori med Foucaults teoribildning för att belysa hur de kroppar som på något vis 

förstås som avvikande (i detta fall kvinnor, barn och homosexuella män) tillskrivs 

patologisk status av medicinsk vetenskap och expertis (Reed & Saukko, 2010, s.2). 
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Lori Reed och Paula Saukko, redaktörerna till antologin, menar att de kroppar som 

identifieras som avvikande och patologiska också ses som ”potentially eruptive”, de 

förstås således som oberäkneliga och med ”risk för utbrott” (ibid). Det är 

konstruktionen av dessa kroppar, samt hur denna risk reproduceras, förkroppsligas 

och görs motstånd mot som antologin behandlar. Som röd tråd i antologin används 

governance/governmentality som teoretiskt verktyg för att skapa en brygga mellan 

feministisk teori och Foucaults teoribildning kring makt och governmentality. 

 Syftet med antologin är att kartlägga de multidimensionella maktstrukturer 

och diskurser som formar den kvinnliga kroppen, detta görs genom att tillämpa tre 

dimensioner av governance i diskussionen av de fallstudier som beskrivs i antologin. 

Den första dimensionen av governance används för att analysera politiska metoder för 

styrning av populationer men riktar även fokus till relationen mellan det personliga 

och politiska. Foucaults begrepp disciplin passar väl in här då det både behandlar 

tekniker som syftar till att modifiera eller kontrollera beteenden och praktiker hos 

individer men även förvaltningen av populationer (Reed & Saukko, s2010, s.4-5). 

Den andra dimensionen undersöker de processer varigenom subjektet blir ett ”object 

of governance” i relation till sociala institutioner och diskurs samtidigt som det görs 

till ett ”subject of governing oneself” (Reed & Saukko, 2010, s.3). Dessa perspektiv är 

ytterst intressant i relation till mina forskningsfrågor och material då de kopplar 

samman makt på både makro- och mikronivå och problematiserar maktrelationer 

mellan individ och institution, samtidigt som individen utövar kontroll över den egna 

kroppen och subjektet. Dessa dimensioner påvisar således maktens produktivitet och 

utgör teoretiska verktyg för en analys av hur normer och diskurs upprätthålls, 

reproduceras och förkroppsligas. Detta leder oss vidare till dimension tre vilken syftar 

till att skapa en förståelse för makt som ett nätverk av relationer snarare än en 

hierarkisk konstruktion.  

 Antologins olika författare hävdar att ekonomi, rådande hälsodiskurs och 

medicinsk utveckling går hand i hand med en ”postfeminism” som förutsätter 

kvinnlig medicinsk reglering för att den kvinnliga kroppen ska förstås som riskfri och 

introducerar begreppet ”gyniatric apparatus” vilket syftar till att belysa hur denna 

postfeminism specifikt riktar sig kvinnor i syfte att reglera kroppsliga funktioner 

genom hormonell självmedicinering (Reed & Saukko, 2010, s.113). I antologin 

undersöks framväxande diskurser och praktiker kring hälsa, exempelvis 

fertilitetsbehandling och distribuering av hormonella läkemedel och preventivmedel. 
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Genom att använda sig av Foucaults tre dimensioner av governance syftar antologins 

författare till att generera kunskap kring maktens olika nivåer samt hur dessa uttrycker 

sig i samtida ansatser att styra den kvinnliga kroppen i syfte att främja dess hälsa 

(Reed & Saukko, 2010, s.4). De diskurser som beskriver den kvinnliga kroppen och 

det kvinnliga subjektet som potentiellt ohälsosamt, samt konstruerar hälsa som något 

som konsumeras och görs genom kroppslig reglering, skapar ett begränsat 

handlingsutrymme för kvinnor vilket påverkar livsvillkor och subjektskonstruktion 

såväl som konstruktionen av den kvinnliga kroppen och populationen. Med begreppet 

”gyniatric apparatus” påvisas dessa diskursers könade och reglerande funktion vilket i 

denna studie bidrar till en problematisering av liberala idéer kring kvinnlig frihet 

genom kroppslig kontroll samt påvisar hur unga kvinnor förstås som potentiellt 

riskfyllda men också med specifikt ansvar att reglera den egna kroppen.  

 

4. Material 

Mot bakgrund av att jag i denna studie valt att undersöka hur preventivmedel beskrivs 

och förmedlas, men också vilka könade normer som produceras genom denna 

förmedling, har jag valt att använda mig av två material. Jag har dels valt att 

undersöka Handbok för Sveriges Ungdomsmottagningar (2015), ett policyprogram 

framtaget på uppdrag av Regeringskansliet, samt intervjuat barnmorskor som arbetar 

på olika ungdomsmottagningar i Stockholmsområdet. Syftet med policyn är att 

samordna ungdomsmottagningars arbete på nationell nivå, samt att sammanställa och 

kommunicera riktlinjer för hur ungdomsmottagningar ska arbeta för att säkerställa en 

kvalitativ vård till alla besökare. Vidare ska möten och vård präglas av den 

värdegrund som FSUM, det vill säga föreningen bakom policymaterialet, formulerat i 

handboken. Jag intresserar mig för detta material då det ger en översikt av nationella 

värderingar som enligt policyn bör upprätthållas och spridas, samtidigt som det 

beskriver den individuella besökarens behov. Enligt policyn är besökaren beställaren 

av vården och det är dennes behov som ska stå i centrum. Trots detta artikuleras också 

specifika problem i materialet, bland annat att ungdomen (vilken vården riktar sig till) 

ofta har svårt att själv förstå och formulera sina behov varpå vårdgivarens uppgift är 

att få ungdomen att känna sig bekväm genom att få denna att känna sig delaktig i 

beslutsfattandet. Denna ”flytande” skala av självbestämmande och förmyndarskap, 

samt glidning i fokus mellan nationell/statlig nivå och fokus på individen målar upp 
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en nyanserad bild av de normer, värderingar och ideologier som ligger till grund för 

svenska ungdomsmottagningars arbete.  

Genom att analysera materialet närmare är min förhoppning att dels generera 

en vidare förståelse för vilka normer kring hälsa, kön och ansvar som (re)produceras i 

materialet samt hur dessa förmedlas till ungdomsmottagningarnas besökare. Handbok 

för Sveriges Ungdomsmottagningar (2015) finns tillgänglig i tryckt utgåva på 

ungdomsmottagningar i Sverige och som PDF via FSUMs hemsida. Policyn är ett 

offentligt och lättillgängligt styrdokument som jag hämtat via internet och använt mig 

av diskursanalys för att analysera, detta kommer jag att presentera närmare i kapitlet 

”Analysmetod”. 

 Under december 2017 har jag utfört sex intervjuer med barnmorskor från 

ungdomsmottagningar i Stockholmsområdet. Syftet med dessa intervjuer var att få 

närmare förståelse kring hur de diskurser och normer som återfinns i handboken 

materialiseras genom sociala praktiker, bland annat i barnmorskornas möten med 

ungdomsmottagningarnas besökare. För att finna informanter har jag använt mig av 

ändamålsenligt urval baserat på tillgänglighet där jag kontaktat ungdomsmottagningar 

i Stockholmsområdet och informerat om min studie samt lämnat mina 

kontaktuppgifter. De som var intresserade av och hade tid att delta kontaktade mig 

varpå vi bokade in en intervju. Jag har valt att utföra semi-strukturerade intervjuer 

med denna studies informanter vilket innebär att jag på förhand förberett att antal 

frågor till informanterna men i själva intervjusituationerna också uppmuntrat 

informanterna att utveckla och fördjupa sina resonemang och tankar. Även om jag 

hållit i intervjuerna har informanterna själva därför också påverkat samtalets riktning 

och innehåll (Davies, 2008, s.106). 

De semi-strukturerade intervjuerna är mellan 40 och 80 minuter långa och 

utfördes på barnmorskornas arbetsplatser. Jag valde att utföra semi-strukturerade 

intervjuer då jag hade specifika frågor och teman jag ville gå in på, samtidigt som det 

var viktigt för mig att mina informanter kunde tala fritt om sådant de själva tyckte var 

viktigt, detta eftersom jag ville uppnå en förståelse för och kunskap kring deras 

uppfattningar, praktiker och upplevelser av möten med ungdomar. Jag har därför valt 

att i tämligen hög utsträckning låta informanterna ”sväva ut” i intervjuerna, även om 

jag då och då har lett tillbaka samtalen till de specifika teman och frågor som finns 

med i min intervjuguide (se bilaga 1) (Davies, 2008, s.107). Charlotte Aull Davies 

beskriver i Reflexive Ethnography – A guide to researching selves and others (2008) 
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att det i semi-strukturerade intervjuer tenderar att framträda konflikter och 

motsägelser i informanters berättelser. Davies menar att dessa motsägelser kan 

innebära svårigheter för forskaren att nå ”korrekt kunskap” och denna svårighet bör 

enligt Davies bemötas genom att forskaren jämför flera informanters utsagor i samma 

ämne (Davies, 2008, s.107). Jag har i denna studie valt att jämföra informanters 

utsagor så som Davies beskriver, till skillnad från Davies anser jag dock inte att det 

finns en ”korrekt”, neutral eller konfliktfri kunskap att nå bakom informanternas 

berättelser, snarare har jag intresserat mig för de olika, ibland motsägelsefulla, 

perspektiv och erfarenheter som samverkar i informanternas utsagor. Caroline 

Ramazanoglu och Janet Holland skriver i Feminist Methodology – Challenges and 

Choices (2002) att det har riktats kritik mot den strömning inom feministisk forskning 

som lyfter fram erfarenheten som källa till kunskap, och en del av den kritiken 

handlar om glappet mellan forskarens tolkning av den omsättning av levd erfarenhet i 

ord som sker i en intervjusituation, och den faktiska erfarenheten (Ramazanoglu, 

2002, s.124-125). Författarna menar att erfarenhet förmedlas genom språk och detta 

språk är en del i rådande sanningsregimer i en specifik kulturell och historisk kontext. 

Förmedlingen av erfarenhet bör därför enligt författarna inte behandlas som en neutral 

reflektion av verkligheten men som konstituerande av social verklighet, jag har i 

denna studie därför valt att förhålla mig till informanternas berättelser och 

erfarenheter som konstituerande av kunskap och diskurs men också sociala relationer 

och praktiker (ibid)  

Att deltagarna i studien till viss del tillåtits att själva leda samtalen utgör en 

anledning till att längden på intervjuerna varierar, annars har det varit praktiska 

omständigheter och tillgänglighet från informanternas sida som avgjort intervjuns 

längd. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats och återges i denna uppsats 

till stor del ordagrant. Jag har i vissa fall tillåtit en viss redigering på begäran av 

informanterna i de fall då talspråk har kompromissat tydligheten i vissa uttalanden, 

dock har ingen redigering som förändrat förståelsen eller betydelsen av ett uttalande 

förekommit. Informanterna har erbjudits möjligheten att läsa igenom 

transkriberingarna och har sedan godkänt dessa. 

 Informanterna i denna studie medverkar anonymt och jag har valt att ge dem 

fiktiva namn. Jag har intervjuat informanterna i egenskap av yrkesprofessionella men 

valt att kalla dem vid förnamn i denna studie, dels för att underlätta för läsaren att 

följa med i vilken informant som sagt vad (då samtliga har yrkestiteln ”barnmorska”) 
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men också för att förmedla för läsaren att mötena med informanterna var på samma 

gång både professionella och personliga. Jag har därför valt att i denna masteruppsats 

kalla informanterna för Lena, Anneli, Therese, Daniel, Caroline och Helene. För att 

utföra intervjuerna har jag besökt de ungdomsmottagningar runtom i 

Stockholmsområdet där informanterna arbetar, både i innerstaden och i Stockholms 

kranskommuner, jag har dock i detta arbete valt att inte skriva ut geografisk plats 

eftersom detta kan påverka deltagarnas anonymitet. 

 

5. Etiska frågeställningar  

Mötena med studiens informanter har aktualiserat flera etiska frågeställningar, dels 

har anonymiteten hos både informanterna men även deras arbetsplatser lyfts fram som 

viktig och jag har därför valt att inte specificera var eller i ”vilken typ” av område 

informanterna arbetar. Jag har dock valt att tacka ja till informanters deltagande tills 

jag fått en geografisk (inom ”Storstockholm”) och socioekonomisk spridning i mitt 

material. Hade jag haft andra frågeställningar hade denna geografiska spridning 

måhända påvisat relevanta skillnader i mitt material, i detta arbete har det dock inte 

framträtt större skillnader och därför diskuteras inte geografiskt område i arbetets 

analys. Anonymiteten har framstått som avgörande för att få informanterna att ställa 

upp och jag har under arbetets gång fått intrycket att anonymiteten också möjliggjort 

för samtal kring känsliga ämnen såsom ungdomars sexualitet och i vissa fall utsatthet, 

men också informanternas upplevelser av specifika möten med ungdomar. 

 En annan aspekt som aktualiserats är möjligheten för informanterna att ge 

synpunkter på deras utsagor. Jag erbjöd samtliga informanter att läsa igenom 

transkriberingen av den intervju de deltagit i, något alla utom en informant ville göra. 

Det framkom efter detta från informanternas sida en del förtydliganden och 

synpunkter på uttalanden, dessa har jag valt att inkludera i transkriberingarna. Jag har 

i detta arbete utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och uppförandekrav i 

redovisningen av hur jag gått tillväga för att utföra studien och studiens resultat samt 

för hur att dokumentera och förvara mitt insamlade material (Vetenskapsrådet, 2017). 

Förutom etiska aspekter såsom hur jag utfört mina intervjuer och hanteringen 

av mitt material har detta arbete gett upphov till frågor kring de maktstrukturer som 

denna studie inte bara granskar men också (re)producerar. I detta arbete skriver jag 

genomgående om ”män” och ”kvinnor”, syftet är dock inte att behandla dessa grupper 

som homogena eller att understödja en binär könsindelning. Att tala om gruppen 
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”kvinnor” och gruppen ”män” antyder att det finns en skillnad grupperna sinsemellan 

som är större än mellan individerna inom en grupp, något som inom feministisk 

forskning fått kritik eftersom detta osynliggör både heterogenitet men även 

makthierarkier baserade på andra sociala kategorier än kön inom exempelvis gruppen 

”kvinnor” (Ramazanoglu & Holland, 2002, s.3-4). Syftet med användandet av 

begreppen ”man”, ”kvinna” och ”manligt/maskulint” samt ”kvinnligt/feminint” är i 

detta arbete att belysa den diskursiva konstruktionen av dessa kategorier samt den 

mening som kategorierna fylls med. Detta är alltså en ansats att dekonstruera de 

kategorier som används, och som framträder som norm i materialet, men också att 

generera förståelse kring hur diskurs och sociala praktiker formas av patriarkala och 

heteronormativa antaganden om en binär och heteronormativ könsmodell.  

 

6. Analysmetod 

För att analysera mitt material har jag valt att använda mig av diskursanalys med 

fokus på Foucaults ”objekt” (på engelska även kallat ”objects of knowledge”), det vill 

säga jag har valt att specifikt fokusera på vilka betydelser begreppen ”kvinna”, 

”hälsa” och ”ansvar” fylls med och förstås i mitt material (Foucault, 2002a, s.59-70). 

Objekt kan beskrivas som ”(…) the entities which particular disciplines or sciences 

recognize within their fields of interest, and which they take as targets for 

investigation” (Fairclough, 1992, s.41). Syftet med att belysa objektet i enlighet med 

Foucaults definition är att synliggöra hur något utskiljs som objekt, det vill säga ett 

objekt att generera kunskap ur och om. Objekt är enligt Foucault inte konstanta utan 

föränderliga och transformeras både i och mellan diskursiva formationer (Foucault, 

2002a, s.64-67). Syftet med mitt val av metod är att möjliggöra en analys av hur 

diskursiva formationer och hur objekt, exempelvis ”kvinnan” inom 

ungdomsmottagningarnas verksamhet, organiserar ungdomsmottagningarnas arbete 

med förmedling av hormonella preventivmedel. Foucaults diskursteori belyser 

relationen mellan diskurs och makt samt hur diskurs formar sociala subjekt och 

kategorier (Fairclough, 1992, s.37-38). Detta anser jag vara en gynnsam ingång i att 

analysera mitt material då mina frågeställningar rör just könsnormer och 

konstruktionen av det hälsosamma kvinnliga subjektet i FSUMs policy och i arbetet 

på ungdomsmottagningar runtom i Stockholm. 

 I angripandet av mitt material har jag valt att fokusera på vad som konstrueras 

som sanning och kunskap inom rådande sanningsregimer i relation till specifika 
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objekt såsom ”kvinna” och ”hälsa” men även användandet av diskurser som på olika 

sätt utmanar eller upprätthåller diskursordningen. Diskursordningen är enligt Winther 

Jørgensen och Phillips summan av de genrer och diskurser som används inom en 

specifik social domän eller institution och diskursordningen formar och formas på 

detta vis av det språkbruk som används. Den utgör alltså både struktur och praktik och 

upprätthålls och/eller utmanas genom introduktionen av nya diskurser. 

Diskursordningen är därmed föränderlig. För att nå en förståelse för hur det kvinnliga 

subjektet konstrueras och förstås har jag valt att i FSUMs Handbok titta närmare på 

de diskurser som på olika vis formar och ringar in ”kvinnan”, både det kvinnliga 

subjektet och idéer om ”kroppsligheten”. Vidare har jag i mina intervjuer lagt fokus 

vid hur den diskursiva förståelsen av kvinnan (och hennes specifika behov) 

reproduceras genom sociala praktiker, men även utmanas och ifrågasätts.  

För att operationalisera min diskursanalys har jag valt ett hermeneutiskt 

inspirerat förhållningssätt till materialet där jag efter flera fördjupande omläsningar 

tematiserat intervjuernas innehåll, samt delar av innehållet i FSUMs handbok, och 

lagt specifik vikt vid de teman som kan anses vara återkommande i materialet men 

även på tydliga trendbrott och konflikter. Genom dessa teman har jag försökt lyfta 

fram bland annat de återkommande meningsskapande processer som formar specifika 

”kunskaps-objekt” inom det område jag studerar. Jag har valt att organisera mitt 

material i centrala teman för att nå en förståelse kring vilken kunskap som betraktas 

som ”sann”, och vilka diskurser som är mer centrala än andra i skapandet av vetande 

objekt såsom ”kvinnan” i materialet, samt hur sociala praktiker och relationer 

(re)producerar denna kunskap. Foucault menar att en omöjligt kan finna en ”objektiv 

sanning”, en kan däremot synliggöra de sanningseffekter som skapas inom diskurs. 

Detta innebär att för att utföra en diskursanalys enligt Foucault bör en synliggöra de 

diskursiva (och sociala) processer där ”sanning” skapas (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.21). I detta arbete har jag därför fokuserat på de beskrivningar av 

”kvinnan” och ”hälsa” som förekommit i materialet och sökt påvisa hur dessa objekt 

konstrueras genom de diskursiva och sociala processer som beskrivs av studiens 

informanter. 

Det är inte forskarens roll att ”komma bakom” diskursen skriver Winther 

Jørgensen och Phillips i Diskursanalys som teori och metod (2000). Min 

utgångspunkt är i enlighet med Winther Jørgensen och Phillips beskrivning att en 

omöjligen kan nå en verklighet ”bortom” diskurs, snarare bör en fråga sig vilka 
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sociala konsekvenser som genereras och reproduceras genom olika diskursiva 

framställningar av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28). Detta 

speglar väl mina intentioner i denna studie som söker att besvara frågor kring vilka 

normer som genereras genom framställningen av den kvinnliga kroppen som 

riskfylld/i behov av skydd och de sociala praktiker som förmedlar detta skydd i form 

av hormonella preventivmedel till unga kvinnor. Jag söker alltså ringa in vilka 

diskursiva framställningar som ligger till grund för en viss förståelse av 

kvinnokroppen och det kvinnliga subjektet samt hur dessa diskurser på olika vis 

formar unga kvinnors handlingsutrymme.  

 

7. Analys 

Det övergripande målet för ungdomsmottagningarna är att främja fysisk och 

psykisk hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

bland unga. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och 

medicinsk helhetssyn, och utifrån ett rättighetsperspektiv där unga har rätt till 

information, kunskap, stöd och behandling. (FSUMs Handbok, 2015, s.11).  

Citatet kommer från Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar (2015), ett 

policyprogram där vikten av att värna om ungdomars sexualitet och hälsa står i fokus. 

Den helhetssyn som beskrivs i citaten ovan där hälsa och sexualitet förstås som 

sammanlänkade processer genomsyrar både policymaterialet och de intervjuer jag 

utfört med barnmorskor som arbetar på olika ungdomsmottagningar i 

Stockholmsområdet. Att hälsa kan skapas och utövas samt att sexualitet och sexuella 

praktiker ses som en del i skapandet av hälsa är egentligen inte kontroversiellt i sig, 

det som jag har valt att intressera mig för är dock vilka normer som konstrueras 

genom specifika förståelser av vad som utgör det hälsosamma subjektet och vad som 

förstås som riskfyllt och/eller ohälsosamt.  

 Som jag tidigare nämnt i kapitlet ”Analysmetod” har en del av analysarbetet 

bestått i att tematisera mitt material och lyfta fram centrala diskurser, ”kunskaps-

objekt” och sociala praktiker. Analysen som följer kommer därför vara indelad i 

kapitel efter de teman som identifierats i materialet och avslutas med en diskussion 

där mina inledande frågeställningar besvaras. Jag har valt att benämna analysens olika 

teman (och således kapitel) som ”Stöd och styrning”, ”Pojkar som utvecklingsområde 
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och ansvarsfulla tjejer”, ”Den omtvistade/ohälsosamma menstruationen” samt 

”Biomaktens olika verktyg”. Det avslutande kapitlet kallas för 

”Materialiseringsprocesser” och är en fördjupande diskussion av de teman som tagits 

upp och en ansats att besvara, men också problematisera, de forskningsfrågor jag 

utgått från i denna masteruppsats.   

 

7.1 Stöd och styrning 

I detta kapitel kommer jag att diskutera hur ungdomsmottagningars arbete organiseras 

baserat på en syn på ”den unga kvinnan” som i specifikt behov av stöd och på den 

kvinnliga kroppen som riskfylld. Vidare kommer jag att analysera hur styrning genom 

omvårdnad fungerar och förstås som legitimt baserat på unga kvinnors förmodade 

behov och kroppslighet.  

 

7.1.1 Unga kvinnors behov av stöd 

Att ungdomar ses som en grupp i behov av specifikt stöd framträder genomgående i 

både Handbok för Sveriges Ungdomsmottagningar (2015) och i intervjuerna. Detta 

stöd syftar dels till att främja hälsa genom att hjälpa ungdomen att fatta ansvarsfulla 

och hälsosamma beslut, men även till att bidra med stöd i vuxenblivandet, en process 

där sexualitet och identitetsutveckling ses som sammankopplat (FSUMs handbok, 

2015, s.10). I handboken presenteras ett antal ställningstaganden som ska vara 

vägledande för ungdomsmottagningars arbete och gemensamma ideologi, dessa kan 

därför sägas representera den värdegrund som mottagningarnas arbete baseras på. Ett 

av ställningstagandena är att personalen på ungdomsmottagningar ska bidra till att 

ungdomar ska ta så få hälsorisker som möjligt, något jag tolkar som ett slags 

preventivt arbete. Detta preventiva arbete handlar inte endast om att kultivera den 

hälsosamma kroppen genom en hälsosam livsstil utan även som att 

ungdomsmottagningens besökare ska bildas att fatta hälsosamma beslut kring hur att 

utöva sociala praktiker och organisera sociala relationer (ibid). Med detta i beaktning 

är det intressant att drygt 80 % av ungdomsmottagningarnas besökare är unga 

kvinnor, och denna besöksstatistik väcker funderingar kring vilka ungdomar som 

preventiva åtgärder riktas mot och vad preventiva åtgärder anses vara. Tydligt är att 

kön är en avgörande faktor i ungdomsmottagningarnas förebyggande insatser och i 

samtalen med denna studies informanter kopplas preventivt arbete samman med 
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förmedlingen av preventivmedel. Detta arbete riktar sig främst till unga kvinnor 

menar barnmorskorna. 

Barnmorskan Anneli berättar att det till stor del var ungdomsmottagningens 

fokus på preventivt arbete som fick henne att söka sig dit. Innan hon kom till 

ungdomsmottagningen arbetade Anneli precis som flera andra informanter på 

förlossningsavdelning, och enligt Anneli var det förutom ungdomsmottagningens 

mera regelbundna arbetstider det preventiva arbetet som lockade henne att byta 

arbetsplats. Jag frågar Anneli om det finns mönster i ungdomsmottagningens besökare 

och vad besökarna främst brukar komma till ungdomsmottagningen för och Anneli 

svarar att ”Ja men det är ju preventivmedel. Att man vill skaffa det eller förnya ett 

recept.”. Anneli menar dock att ungdomsmottagningar inte enbart arbetar preventivt 

och förklarar att ”en ungdomsmottagning är ju lika mycket kuratorer som 

barnmorskor, det måste man komma ihåg, annars är det ingen ungdomsmottagning. 

Då är det en preventivmedelsmottagning. Men det här är en ungdomsmottagning så 

grundsynen är ett holistiskt synsätt på ungdomen.”. Barnmorskan Daniel bekräftar 

bilden och berättar  

Ja, här på en ungdomsmottagning jobbar man ju med sexuell hälsa och psykisk 

ohälsa (…) jag har mycket med preventivmedel, p-piller, spiraler och sådär, 

testa sig för olika könssjukdomar, gravtest dagen efter-piller undersökningar att 

göra. Alltså kroppsliga frågor men som gärna går in på själen också.  

Även om detta holistiska synsätt präglar ungdomsmottagningarnas sätt att arbeta 

består alltså drygt 80 % av ungdomsmottagningarnas besökare av unga kvinnor och 

de frågor som är vanligast förekommande enligt informanterna kretsar kring 

preventivmedel och den egna kroppen. Detta innebär att trots 

ungdomsmottagningarnas målsättning att arbeta holistiskt och inkluderande förmedlas 

i praktiken att användandet av preventivmedel är avgörande för ungdomars hälsa, 

samt att preventivmedelsanvändning och kroppslig reglering till stor del är en 

kvinnofråga. Att det är primärt unga kvinnor som besöker ungdomsmottagningar 

landet runt, samt att hormonella preventivmedel (vilket är de vanligast 

rekommenderade preventivmetoderna enligt denna studies material) är utformade att 

reglera den kvinnliga kroppen, kan därför sägas illustrera den omsättning av diskurs i 

sociala praktiker jag intresserar mig för i denna studie.   
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Trots att ungdomar generellt ses som en grupp som behöver stöd i sitt 

vuxenblivande och att fatta hälsosamma beslut så riktar sig enligt denna studies 

material en stor del av ungdomsmottagningarnas arbete till unga kvinnor. Att 

preventivmedelsförmedling utgör en primär arbetsuppgift styrks av studiens samtliga 

informanter, och att preventivmedelsförskrivningen betraktas som en naturlig del i att 

bilda ungdomar att fatta hälsosamma beslut kan därför förstås på flera 

sammanlänkade vis. Bland annat kan den kvinnliga kroppen och fertiliteten hävdas 

förstås som riskfylld och i behov av reglering (detta kommer diskuteras närmare i 

kapitlet ”Biomaktens olika verktyg”), och det kan också hävdas vara sammankopplat 

med en syn på kvinnor som med specifikt behov av stöd. Detta synsätt behandlar 

Maria Bäckman i avhandlingen Kön och känsla (2003) där Bäckman beskriver hur 

sexualkunskap till stor del riktat sig till unga kvinnor då dessa anses behöva skyddas i 

större utsträckning, både från eventuella konsekvenser av dåliga eller ohälsosamma 

val men även från unga män. Enligt Bäckman har sexualundervisningen och andra 

insatser utformats efter premissen att kvinnors sexualitet, sexuella praktiker och 

kroppslighet går att reglera och styra medan män har förståtts som med svårtyglade 

drifter som riskerar att ”väckas” i samband med exempelvis sexualundervisning. I den 

sexualundervisning som erbjuds i skolor runtom i Sverige idag lever enligt Bäckman 

många utav folkhemmets idéer om kön och sexualitet kvar, bland annat denna om att 

kvinnor är i större behov av skydd än unga män. Enligt Bäckman kan detta synsätt 

ligga till grund för utpekandet av unga kvinnor som målgrupp för statliga insatser, 

exempelvis sexualundervisning men också ungdomsmottagningars arbete med 

förmedling av hormonella preventivmedel (Bäckman, 2003, s.53).  

Denna könade sexualitetsförståelse där män beskrivs som med svårtyglad drift 

och kvinnor som i behov av skydd återfinns även i Sandströms avhandling Den 

välplanerade sexualiteten (2001). I avhandlingen beskriver Sandström hur 

sexualpolitiska texter från 1970-talet förknippar kvinnlig sexualitet med reproduktion, 

medan manlig sexualitet endast ses som sammankopplat med lust (Sandström, 2001, 

s.121). Detta synsätt, där kvinnlig och manlig sexualitet förstås som med olika syften, 

användes enligt Sandström som fundament för den statligt stödda 

sexualundervisningen och gav denna legitimitet. Denna förståelse för kvinnan som 

med stark koppling till reproduktion som Sandström beskriver återkommer alltså i 

denna studies material där kvinnokroppen konstrueras som i behov av reglering för att 

förhindra oönskad graviditet. Den manliga kroppen å andra sidan förknippas inte med 
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reproduktion och risk i samma utsträckning och ses därför inte som i behov av 

hormonell reglering.  

I artikeln ”Foucauldian feminism: the Implications of Governmentality” 

(2002) undersöker Macleod och Durrheim med Foucaults begrepp governmentality 

som teoretisk utgångspunkt ”uppdelningen av det unga kvinnliga subjektet i 

reproduktiva organ” samt hur denna process legitimerar statliga ingripanden i unga 

kvinnors kroppar, sexualitet och sexuella praktiker (Macleod & Durrheim, 2002, 

s.50). Enligt Reed & Saukko råder en fixering kring den kvinnliga kroppen och dess 

reproduktiva organ som närmast framställer denna som patologisk om denna inte 

kontrolleras genom användandet av specifika bioteknologier såsom hormonella 

preventivmedel (Reed & Saukko, 2010, s.121) och denna fokusering på den kvinnliga 

kroppen och subjektet diskuteras även av denna studies informanter, exempelvis 

Barnmorskorna Caroline och Daniel. Barnmorskan Caroline berättar att 

preventivmedel och förmedlingen av dessa primärt riktar sig till kvinnor och 

barnmorskan Daniel förklarar att detta också speglas i besöken på 

ungdomsmottagningen. Daniel menar att ”Man kommer hit för preventivmedel, dagen 

efter-piller, gravtest och så, så många frågor är ju mer förknippade med den som är 

tjej. Född tjej.”. Gunn och Vavrus skriver att hormonella preventivmedel har 

framställts i syfte att reglera den kvinnliga kroppen (Reed & Saukko, 2015, s.113), 

vilket kan hävdas resultera i att den manliga kroppen i större utsträckning ses som 

”neutral” och därför inte i behov av kroppslig reglering. Enligt barnmorskan Lena är 

det att det är ”kvinnan som blir gravid” som bidragit till denna syn på kvinnan som 

utsatt och i behov av skydd vilket i förlängningen resulterat i att kvinnor tillskrivits 

specifikt ansvar att reglera den egna fertiliteten genom att använda hormonella 

preventivmedel.  

Att kvinnan kulturellt skapas som definierad av och ”fast” i sin kropp är något 

som Simone de Beauvoir beskriver i Det andra könet (2002). Beauvoir menar att 

kvinnan förstås som fast i sin kroppslighet, som ”kött” och som ett ”ting”, vilket 

Beauvoir beskriver som en primär anledning till kvinnors underordning i en patriarkal 

samhällsstruktur (Beauvoir, 2002, s.364). Med detta synsätt blir den kvinnliga 

kroppen ett hinder att övervinna i syfte att uppnå jämställdhet, dock framträder denna 

jämställdhet som villkorad och nåbar genom kontrollen av den kroppslighet som inom 

denna diskurs beskrivs som utmärkande för kvinnlig subjektivitet. Johanna Oksala 
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skriver att ”(…) in our culture, female identities are fleshy identities. They are 

integrally linked to embodiement that male identities are not.” (Oksala, 2016, s.24).  

Att kvinnor förstås som fast i sin kroppslighet i högre utsträckning än män och 

att detta synsätt kritiseras, innebär å andra sidan inte att kroppar inte formas av 

normer, sociala praktiker och erfarenhet. Det är inte endast på ett ”idé-plan” som 

gruppen kvinnor påverkas och kroppar och subjekt formas av risken att bli gravid 

eller de praktiker med vilka kvinnor frigör sig från denna risk. Görandet och 

formandet av den kvinnliga kroppen och subjektet kommer jag dock att återkomma 

till, bland annat i kapitlet ”Pojkar som utvecklingsområde och ansvarsfulla tjejer”. 

 

7.1.2 Styrning genom omvårdnad 

Med begreppet governmentality åsyftas hur vissa livsval konstrueras som mer 

attraktiva än andra samt hur staten genom begränsandet av och tillgängliggörandet av 

specifika valmöjligheter styr individuella subjekt såväl som populationer att agera i 

enlighet med statliga och institutionella målsättningar (Foucault, 1982, s.221). I denna 

studies material lyfts exempelvis vikten av att skydda unga kvinnor från oönskade 

graviditeter fram, detta både i FSUMs handbok men även i intervjuerna. I handboken 

beskrivs att ungdomen har rätt att fatta egna beslut och att ungdomsmottagningar ska 

arbeta på uppdrag av den unge (FSUMs Handbok, 2015, s.12), samtidigt framhärdas i 

policyn att ungdomen kan behöva stöd att fatta hälsosamma beslut och att det ingår i 

ungdomsmottagningarnas uppdrag att se till att så sker. Detta innebär att trots 

ungdomars behov av integritet och självbestämmande finns det enligt FSUMs 

handbok ibland skäl för ungdomsmottagningarnas personal att på olika vis leda 

ungdomen till att fatta det beslut som ungdomsmottagningen anser vara säkert och 

hälsosamt. För att kunna motivera ungdomen att exempelvis använda en specifik 

preventivmetod krävs enligt både handboken och denna studies informanter ”stabila 

och trygga relationer” mellan personalen på mottagningen och mottagningens 

besökare (FSUMs handbok, 2015, s.15). Denna trygghet skapas delvis genom 

personalens professionalism och medicinska kunskap men även genom ungdomens 

egen känsla av självbestämmanderätt (FSUMs handbok, 2015, s.24). I handboken står 

det att ”Känslan av att ha fattat ett eget beslut och tryggheten i att ha fått god 

medicinsk och annan rådgivning, är sannolikt de viktigaste förutsättningarna för att 

ungdomen börjar med och fortsätter med sitt preventivmedel” [sic] (ibid) vilket dels 
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synliggör förväntningar på att ungdomar använder specifika preventivmedel och i 

detta fall förespråkas långtidsverkande preparat (exempelvis p-ring eller 

hormonspiral, det vill säga preparat som inte behöver administreras dagligen), men 

också att de upplever detta användande av hormonella preventivmedel som frivilligt.  

 Nick J. Fox skriver i Beyond Health (1999) att  

Within the social sciences, ’care’ is paradoxical. On the one hand, it is based on 

intimate and human relations which value giving, love and concern. On the 

other, it is a set of practices – and theories about those practices – which are 

codified by the ’caring professions’ as an occupation and the basis for 

disciplinary power and authority. (Fox, 1999, s.77) 

Att informanterna i denna studie drivs av omtanke för ungdomar och värdesätter deras 

självbestämmande råder det inga tvivel om. Tidigare och följande resonemang kring 

makt och styrning är inte ämnade att beskriva maktrelationer som enbart 

förtryckande, snarare är mitt syfte att nyansera hur omtanke/omvårdnad, kunskap och 

det ”sanningsanspråk” (Lennerhed, 2002, s.18) som barnmorskor och annan 

vårdpersonal besitter innebär en auktoritetsposition vilken kan påverka 

ungdomsmottagningarnas besökare och deras beslutsfattning. Fox beskriver ”the vigil 

of care”, det vill säga omvårdnadens vakande/övervakande inslag. Enligt Fox påvisar 

detta omvårdnadens koppling till makt som i enlighet med Foucaults teoretiska 

ramverk är nära sammankopplat med kunskap (Fox, 1999, s.77). Fox menar att denna 

styrande omvårdnad bör förstås inom olika domäner. Fox använder begreppet ”care-

as-discipline” för att beskriva den språkliga domän vilken genererar och organiserar 

den diskurs där omvårdnad, kunskap och hälsa vävs samman. Begreppet ”vigil of 

care” åsyftar den domän där diskurser omsätts i sociala praktiker vilket sker i mötet 

mellan ”the carer and the cared-for” (Fox, 1999, s.78-79) det vill säga diskursens 

materialisering i maktrelationer mellan vårdgivaren och patienten där vårdgivaren styr 

och övervakar patienten genom omvårdnad. Den diskursiva (språkliga) domänen och 

omsättningen i sociala praktiker kan här förstås som ömsesidigt beroende och 

samskapande processer eftersom de sociala praktikerna erhåller legitimitet genom 

diskursen. Samtidigt stöttas och reproduceras diskursen genom de omvårdande 

praktikerna vilka baseras på rådande kunskapsregimer och medicinska rön.  

Eftersom en teoretisk utgångspunkt i detta arbete är att diskurser strider om 

legitimitet och att tas för kunskap inom etablerade sanningsregimer är det intressant 
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att titta närmare på den kunskap som förmedlas genom FSUMs handbok och hur 

denna strukturerar barnmorskornas syn på det egna arbetet och ungdomarnas behov. I 

introduktionen till handboken står det att ”På ungdomsmottagningarna runtom i 

Sverige finns mångårig erfarenhet som är viktig att bevara, förmedla och utveckla” 

och vidare beskrivs ”varför ungdomsmottagningarnas sätt att arbeta är verkningsfullt 

och effektivt” (FSUMs handbok, 2015, s.3), påståenden som stöttar bilden av att den 

arbetsgrupp som tagit fram handboken besitter kunskap och därmed också sanningen 

om ungdomars specifika behov. Samtidigt beskriver samtliga informanter att 

drivkraften till att arbeta med ungdomar ligger i ett genuint engagemang för 

ungdomars välmående och utveckling. När jag frågar Barnmorskan Lena om vad som 

är roligast med att arbeta på ungdomsmottagning förklarar hon det som givande att i 

sitt arbete ha möjligheten att kunna hjälpa och stötta en ungdom som kommer till 

mottagningen och är ledsen eller rädd och att sedan se hur det blir bättre. ”Man blir 

lite sorgsen när det trillar tillbaka och de mår dåligt igen, men man kan ändå tänka då 

att ’du mådde ju faktiskt bra där, det kommer bli bra igen’, och stötta dem i det.” 

förklarar Lena. Att den diskursiva förståelsen för ungdomen inbegriper idéer om 

specifika behov av stöd och vägledning materialiserar sig här inte bara i sociala 

praktiker utan också i barnmorskan Lenas känslor och upplevelser.  

Jag tycker och upplever att det är jätteroligt att få vara med dessa unga 

människor (…) att få vara med dem i deras vuxenblivande från att de är 13-14 

år när de kommer, och jag har ju träffat de här ungdomarna tills de har klivit ut 

23 år gamla. Jag har även träffat dem under tiden de har fått barn. Ja men den 

här tiden. Man är en liten del av deras tid, deras utveckling då de blir vuxna. Det 

tycker jag är helt fantastiskt.  

I enlighet med Oksalas beskrivning av hur erfarenhet bör förstås som konstituerande 

av subjektet kan detta tolkas som att Lenas upplevelser utgör en diskursiv effekt vilka 

i sin tur formar Lena (Oksala, 2016, s.30). Erfarenheten av att agera stöd åt ungdomar 

om denna förstås som diskurs och konstituerande innebär inte att Lena ”skapas” 

genom erfarenheten, dock tillskriver den henne specifik mening, både som 

person/subjekt men också hennes yrkesroll där barnmorskan konstitueras som 

omhändertagande och stöttande och ungdomen som i behov av guidning (ibid). Jag 

tolkar dessa processer som samskapande och ömsesidigt beroende där ungdomar 

förstås som i behov av stöd och barnmorskor som omhändertagande vilket omsätts i 
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sociala praktiker och möten som reproducerar diskursen. Det finns dock utrymme i 

detta reproducerande av diskurs och social praktik att omförhandla och förskjuta 

mening (Butler, 1990, 418-419), dock innebär detta inte nödvändigtvis att diskursen 

förkastas, den kan också transformeras och anpassa sig till meningsförskjutningen och 

därmed fortsätta framstå som ”naturlig” inom de sanningsregimer som råder.  

 Disciplin refererar både till en samling praktiker genom vilka individer blir till 

”subjects of power” men också till en specifik yrkesgrupp eller ett akademiskt 

ämnesområde, det vill säga ett kunskapsfält baserat på en gemensam kunskapssyn 

(även om denna också förhandlas med och förändras). Gemensamt för båda dessa 

betydelser är ”the discourses by which knowledge both inform social practice and 

supplies the authority for a group’s claim to status and control.” (Fox, 1999, s.80-81). 

Fox skriver vidare ”The association of power with knowledge suggests that in the 

context of care, the professionalization of caring (creating a discipline) cannot but 

lead to a disciplining of care’s clients.” (Fox, 1999, s.81). Båda betydelserna av 

disciplin är relevanta i denna studie, dels eftersom jag valt att intervjua barnmorskor, 

en specifik yrkeskår (en disciplin) som ofta beskrivs, och förstår sig själva, som 

omvårdande. Den andra betydelsen, disciplin som en samling praktiker genom vilka 

en individ blir till ”subject of power”, synliggör användandet av hormonella 

preventivmedel genom vilka individen utövar disciplin, och på så vis också ”tar 

kontroll”, över kroppsliga funktioner och den egna subjektskonstruktionen. Enligt 

Foucault är disciplin essentiellt för biomakt då denna reglerar individuella kroppar i 

syfte att åstadkomma en hälsosam befolkning. Förmedlingen av hormonella 

preventivmedel kan förstås som ett sätt att göra unga kvinnor ansvariga för kroppslig 

reglering bland annat i syfte att förhindra oönskade graviditeter, samtidigt som dessa 

praktiker sker inom en kontext där omvårdnad strukturerar förståelsen för dessa 

praktiker (självreglering) som i individens intresse.  

 Att ha kunskap (makt) inger också förtroende och enligt denna studies 

informanter är förtroende i mötet med ungdomar viktigt för att dessa ska vilja söka sig 

till ungdomsmottagningen för stöd och råd men också för att hjälpa ungdomen i val 

av preventivmetod. Barnmorskan Daniel menar att han fungerar lite som ”en slags 

coach att hitta rätt i träsket” bland utbudet av preventivmedel och att det är i samtalen 

med ungdomar som barnmorskor förmedlar de alternativ de anser passande för 

individen. Eftersom det är upp till ungdomen att välja behövs, enligt Daniel (och 
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flera) informanter, att ungdomen har förtroende för barnmorskans kompetens och 

välvilja. Daniel berättar  

För allting handlar om att få med sig ungdomen på att ’jag vill det här’, för även 

om jag vet att vissa saker (preventivmedel) är säkra och jag kanske tänker att 

när du berättar att det är mycket problem med mensen så tänker jag att ’det här 

alternativet kanske skulle vara bra’. Men tycker inte patienten det då är det 

liksom ingen idé att jag säger det här för då kommer patienten inte att vilja ha 

det.  

Enligt barnmorskan Daniel är det egna valet viktigt för patientens känsla av 

självbestämmande och även barnmorskan Caroline betonar vikten av att ungdomar 

”ska kunna komma hit och känna att de är här på sina villkor”, barnmorskans roll blir 

därmed inte att bestämma åt patienten men att genom information och vägledning få 

patienten att fatta informerade beslut. Eftersom hormonella långtidsverkande 

preventivmedel bedöms som säkrare än exempelvis kondom brukar dessa 

rekommenderas. Fördelen enligt FSUMs handbok (2015) och denna studies 

informanter är att dessa erbjuder ett konsekvent skydd och inte ”glöms bort”. Att 

använda kondom eller P-piller betraktas som mer riskfyllt då detta ställer högre krav 

på användaren att vara konsekvent och förberedd, något som de menar kan vara svårt 

för ungdomar då dessa förknippas med en oregelbunden livsstil och ibland även med 

bristande konsekvensanalys. Enligt barnmorskan Caroline består barnmorskans roll av 

att förmedla kunskap och fakta för att bilda ungdomar att fatta säkrare och 

hälsosamma beslut, en målsättning som också återfinns i FSUMs handbok (FSUMs 

handbok, 2015, s.11 och 15). Detta kan också förstås i bemärkelsen styrning genom 

omvårdnad då ungdomar ibland enligt Caroline efterfrågar preventivmetoder som inte 

bedöms som säkra, exempelvis Natural Cycles, en metod som varit omskriven i media 

det senaste året men också visat sig leda till oönskade graviditeter i större utsträckning 

än andra metoder. Caroline berättar  

Ja det var en period när det skrevs så himla mycket om Natural Cycles, det var 

bloggare som bloggade om det och så. Då märkte vi av en ökning av personer 

som kom och frågade efter det. Och där har vi en otroligt viktig roll att komma 

med fakta, för mycket av det som bloggas om och som skrivs i media är ju 

faktiskt inte helt korrekt. Då gäller det ju att, det ser jag som en otroligt viktig 

uppgift, att faktiskt ge fakta härifrån som ungdomar sedan kan ta ställning till 
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(…) Vi kan aldrig pracka på någon någonting men vi måste ju kunna säga att, ja, 

hur det fungerar så att de sedan kan ta ställning.  

 

7.1.3 Stöd och styrning genom förmedlingen av kunskap 

Tydligt i denna studies material är hur användandet av vissa långtidsverkande 

hormonella preventivmedel framställs som önskvärda för unga kvinnor, vilket kan 

förstås i enlighet med Foucaults governmentality-begrepp (Foucault, 1982, s.221) där 

konstruktionen av specifika val som mer önskvärda utgör en form av styrning av 

subjektet. Enligt Foucault bör makt inte enbart förstås som förtryckande, men som 

produktiv, då den genererar (och understöds av) normer, kunskap, diskurs och 

relationer (Foucault, 1980, s.119). Den styrning som Foucaults governmentality-

begrepp beskriver, vilket i denna studie framträder som en del i utövandet av biomakt 

i syfte att generera en produktiv och hälsosam population, synliggörs genom statliga 

insatser och program förespråkar disciplinering av specifika grupper. I denna studies 

material är det unga kvinnor och tjejer som på olika vis förväntas reglera kropp och 

fertilitet genom användandet av hormonella preventivmedel. För att åstadkomma 

detta menar Foucault att ”(…) a real and effective ’incorporation’ of power was 

necessary, in the sense that power would be able to gain access to the bodies of 

individuals, to their acts, attitudes and modes of everyday behaviour” (Foucault, 1988, 

s.125). Detta synliggörs i ungdomsmottagningarnas arbete där syftet är att genom 

kunskapsförmedling och information kring bland annat sexualitet och sexuella 

praktiker generera hälsosamma individer såväl som en hälsosam befolkning (FSUMs 

handbok, 2015, s.11). Samtidigt utgör barnmorskans status som kunskapsbärare en 

auktoritet vilken förmedlar vilka val som är bättre än andra till ungdomen, och där 

konsekvent kroppslig reglering framställs som ”säkrast” (FSUMs handbok, 2015, 

s.24). Denna kunskapsförmedling innebär ofta ett förespråkande av hormonella 

preventivmetoder ämnade att reglera den kvinnliga kroppen, men även att skapa en 

villighet hos individen att utöva disciplin och reglering av inte bara den egna kroppen 

utan också över beteenden och värderingar.  

Trots att barnmorskan i detta sammanhang ses som kunskapsbärare arbetar de 

på uppdrag av ungdomen. Ungdomen har både agens och möjlighet att fatta egna 

beslut även om valmöjligheterna kring exempelvis preventivmetod kan vara 

begränsade. Dock är det viktigt att betona att vissa val konstrueras som bättre och mer 
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respektabla än andra, till exempel användandet av långtidsverkande hormonella 

preparat framför andra preventivmetoder, exempelvis kondom, pessar och P-piller 

(FSUMs handbok, 2015, s.24), vilket gör att handlingsutrymmet att välja utanför det 

som förmedlas som önskvärt är begränsat. Att handla utanför förmedlade normer och 

sociala förväntningar kan också uppfattas som begränsande i sig då detta riskerar att 

synliggöras som avvikande men också att resultera i att ungdomen bedöms som 

oförmögen att handla i sitt eget intresse. Enligt FSUMs handbok är det en individuell 

mognadsbedömning som ska ligga till grund för huruvida ungdomen anses vara 

kapabel att fatta egna beslut angående den egna hälsan, och det är vårdgivarens 

uppgift, i detta fall barnmorskan, att avgöra om ungdomen förstår konsekvenserna av 

sitt beslut (FSUMs handbok, 2015, s.22). Detta väcker intressanta frågeställningar 

kring vem som bedöms vara en kompetent beslutsfattare samt hur sociala kategorier 

såsom ålder, kön, sexualitet, ras och funktion inverkar på denna bedömning. Att 

kvinnor i större utsträckning än män ses som i behov av skydd kan exempelvis 

påverka tillgången till fri beslutsfattning vad gäller exempelvis preventivmetod. Det 

vore här intressant att vidare undersöka hur kategorier som klass, ras, ålder, funktion 

och sexualitet påverkar bedömningen av kvinnans förmåga att se till sitt eget, och 

befolkningens, bästa, dock diskuteras sociala kategoriers samverkan inte nämnvärt i 

mitt material vilket primärt behandlar ”skillnader mellan killar och tjejer” samt idéer 

om dessa gruppers olika behov.  

 I avhandlingen Kön och känsla (2003) beskriver Bäckman folkhemmets vision 

om hur att åstadkomma en hälsosam befolkning och påtalar att denna vision inbegrep 

idéer om vilka kroppar och subjekt som bör reproducera sig och vilka som ansågs 

vara mindre lämpliga för detta ändamål. Att skaffa barn och på så vis säkerställa 

kommande generationer förstods till viss del som en medborgerlig skyldighet, dock 

skulle denna reproduktion vara ”lagom” och kontrollerad. Bäckman beskriver vidare 

att det under denna tid ansågs mindre kontroversiellt att förespråka användandet av 

preventivmedel då dessa kunde bidra till att skapa en frisk och produktiv befolkning 

genom att säkerställa att fel kvinnor inte fick barn (Bäckman, 2003, s.54). 

Användandet av preventivmedel har förknippats med att ”skydda sig”, och att skydda 

kvinnan från den egna kroppens funktioner framställs idag som viktig målsättning, 

dock ingår statliga program, exempelvis ungdomsmottagningar och 

sexualundervisning i skolor, också i en vision att skydda staten från ”höga aborttal” 
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eller ett växande antal tonårsföräldrar då dessa förstås som potentiella problem ur 

ekonomiska och demografiska perspektiv (Macleod & Durrheim, 2002, s.46).  

   

7.2 Pojkar som utvecklingsområde och ansvarsfulla tjejer 

I detta kapitel kommer jag att diskutera hur idéer om kön organiserar 

ungdomsmottagningarnas arbete men också unga kvinnors livsvillkor. Jag kommer 

även beskriva hur unga män faller bort i mitt material men också i statliga insatser att 

förebygga oönskade graviditeter samt spridningen av könssjukdomar. Detta kapitel 

behandlar även kvinnan som ansvarig för den egna, och andras, hälsa.  

 

7.2.1 ”Vi har jättestor tillgänglighet för killar” 

I Handbok för Sveriges Ungdomsmottagningar (2015) beskrivs ”pojkars plats på 

ungdomsmottagningarna” som en hjärtefråga och ett utvecklingsområde (FSUMs 

handbok, 2015, s.10). Enligt samtliga informanter i denna studie utgör pojkar något 

mindre än 20 % av besöken på ungdomsmottagningar landet runt, och detta förklaras 

delvis av att den sexuella debuten tenderar att infalla tidigare hos flickor och att de 

därför uppsöker ungdomsmottagningar tidigare än pojkar. Jag frågar barnmorskan 

Anneli hur besöksfördelningen ser ut på den mottagning där hon arbetar och Anneli 

svarar att av mottagningens besökare är ”16-17 % killar. Ja, du ser.”. När jag frågar 

vad hon tror att det beror på, att killar utgör en betydligt mindre del av besöken än 

tjejer, svarar hon att ”Det har man pratat om så länge jag har arbetat på 

ungdomsmottagning, att hur ska vi öka tillgängligheten. Vi har jättestor tillgänglighet 

för killar. De har till och med fler drop in-tider än tjejer trots att vi har den procenten 

besök som vi har.”. Anneli förklarar vidare att ”Vad man tror är att det är nog det 

behovet som finns hos killar och det kanske inte är så konstigt för tjejer har ju så 

många fler typer av preventivmedel (…), kan ha problem med mens, eller behöva 

akut-p-piller. Det är ju kvinnan eller tjejen som måste ta det.”.  

Barnmorskan Caroline bekräftar att det är ojämn fördelning mellan killar och 

tjejer i besöksstatistiken och säger att ”Det är ganska stor skillnad. Och egentligen är 

det kanske inte så konstigt eftersom när det handlar om preventivmedel vilket många 

söker för, så är det väldigt riktat mot kvinnor och tjejer”. Även barnmorskan Therese 

instämmer i denna beskrivning och säger att ”vi kan aldrig sträva efter att ha 50-50, 

det är inte realistiskt, för att väldigt många av våra besök handlar ju om 

preventivmedel för tjejer”. Här förklaras att unga tjejer och kvinnor i större 
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utsträckning söker sig till ungdomsmottagningen med att preventivmedelsutbudet till 

stor del är riktat till kvinnor men även kroppsliga funktioner såsom menstruation 

förstås som något potentiellt problematiskt. Barnmorskan Anneli säger att  

(…) det är väl såhär det ser ut. Jag tror inte att vi kommer få så många fler 

procent killar, hur tillgängliga vi än är, och hur vi än går ut (med information). Vi 

har ju en gynekolog varannan vecka och en venereolog varannan vecka, exakt 

lika många timmar! Så där är det också jämlikt om man säger så. Så jag tror nog 

att killar har liksom inte så mycket mer att komma för till oss barnmorskor. 

Av de killar som besöker ungdomsmottagningen menar barnmorskan Anneli att de 

flesta kommer för att testa sig för könssjukdomar, samt att andelen killar som besöker 

kuratorerna är något större än hos barnmorskorna. Anneli resonerar att detta beror på 

att tiderna förändras och att det blivit mer acceptabelt för unga killar att prata om 

psykisk ohälsa än tidigare. Även barnmorskan Lena menar att tjejer tenderar att 

komma tidigare till ungdomsmottagningen än killar och detta beror enligt Lena dels 

på menstruationen och eventuella problem med denna. Enligt Lena är problem med 

menstruationen en ”ingångsport” till att besöka ungdomsmottagningen vilket sedan 

leder vidare till samtal om bland annat preventivmedel, kropp och sexualitet/sexuella 

praktiker. Jag frågar Lena om varför hon tror att tjejer och unga kvinnor sedan 

fortsätter besöka ungdomsmottagningen i större utsträckning än unga män varpå Lena 

svarar ”Jag tror mycket på att tjejer har mer funderingar. De känner sig mer bekväma 

med att prata om saker och de kommer ofta två-tre stycken första gångerna. Då sitter 

de här nere och sedan vill de tjattra på och fråga massor med saker”. Jag frågar vidare 

om det kan vara så att unga kvinnor i högre utsträckning har lättare för att formulera 

sina behov och barnmorskan Lena instämmer att så är fallet. Lena menar att ”De 

(unga män) har mycket svårare många gånger att sätta ord på saker och ting än vad 

tjejerna har (…) Däremot tjejer, de är lite mer spontana och de tar tag i saker”. Även 

barnmorskan Daniel har liknande tankar. Daniel förklarar att  

Många gånger är det ju att män generellt inte pratar så mycket med varandra 

eller har inte något forum att prata ut i om det här. Många tjejer är ju så 

etablerade med detta, de vet precis vad en barnmorska är, vad vi gör, de vet 

precis hur systemet fungerar. 

Att tjejer och unga kvinnor har mer funderingar kring kroppsliga funktioner, sexuella 

praktiker och hur att skydda sig kan tolkas som en konsekvens av att preventivmedel 
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men även sexualundervisning i större utsträckning riktar sig till unga kvinnor och 

beskriver den kvinnliga kroppen som ”den som blir gravid” vilket påtalades i 

föregående kapitel. Att graviditeten lokaliseras i den kvinnliga kroppen är i och för 

sig inte märkligt i sig, dock inkluderar denna beskrivning av kvinnokroppen som ”den 

som blir gravid” inte det bidrag från en annan individ som behövs i processen vilket 

skapar risken för oönskad graviditet som ett uteslutande kvinnligt/individuellt 

problem. Detta kan även anses gå i linje med Bäckmans redogörelser för hur 

sexualundervisning riktas till unga kvinnor i syfte att skydda dem från unga mäns lust 

och drifter (Bäckman, 2003, s.53). Detta belyser en diskursiv konstruktion där 

kvinnokroppen ses som sammankopplad med fertilitet och risk för graviditet, ett 

antagande som naturaliseras, utövas och förkroppsligas bland annat genom utövandet 

av de reglerande praktiker som förespråkas. Att den kvinnliga kroppen pekas ut som i 

behov av reglering strukturerar på detta vis unga kvinnors livsvillkor vilket framträder 

i denna studie då kvinnor tilldelas specifikt ansvar att hantera risken för oönskade 

graviditeter. Detta tillskrivande av ansvar synliggörs i sin tur genom de riktade 

insatser vilka vänder sig till just unga kvinnor. Användandet av hormonella 

preventivmetoder kan också förstås som en del i ett normativt utövande av kön, en 

performativ process, vilken inbegriper ett medicinskt utformande av kroppen och 

kroppsliga funktioner (Preciado, 2013, s.167 och 217-219). Citatet ovan från 

barnmorskan Daniel belyser även att unga kvinnor i stor utsträckning sätter sig in i 

och kan prata om sina behov på ett vis som unga män enligt Daniel inte gör. Att unga 

kvinnor här anses ha mer kunskap än unga män resulterar dock inte i att de bildande 

insatserna riktas mot unga män i syfte att gynna deras hälsa och hjälpa dem att fatta 

hälsofrämjande beslut. Detta kan tolkas som att unga mäns okunskap inte förstås som 

lika riskfylld vilket ytterligare belyser hur unga kvinnor dels förstås som i behov av 

skydd men också som med specifikt ansvar att värna om den egna (och eventuella 

partners) sexuella hälsa.  

 

7.2.2 Preventivmedelscykeln och den unga kvinnan som ”naturlig” vårdtagare  

Flertalet informanter i denna studie beskriver att unga kvinnors besök på grund av 

utformandet av hormonella preventivmedel och förskrivningen av dessa är mer 

regelbundna vilket underlättar den övervakande omvårdnad, ”the vigil of care”, som 

Fox beskriver (Fox, 1999, s.78-79), det vill säga omsättningen av diskurs i sociala 

praktiker i form av en mer regelbunden övervakning av det kvinnliga subjektet och 
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den kvinnliga kroppen. Barnmorskan Lena förklarar att tjejer oftare besöker 

ungdomsmottagningen och att detta bland annat beror på just 

preventivmedelsanvändningen. ”Går de till exempel på P-piller, ja då kommer de i 

alla fall minst en gång om året” berättar Lena. Recept på P-piller förskrivs enligt Lena 

ett år i taget, om ungdomen vill fortsätta eller byta preventivmetod behövs därför ett 

nytt besök på ungdomsmottagningen. Killar å andra sidan menar Lena ”De kan dyka 

upp och liksom ’jag vill ha några kondomer’. Ja men då hinner man ändå säga sådär 

’Hur är det?’ (…) Man måste verkligen fånga den där killen”. Att tjejer återkommer 

till ungdomsmottagningarna mera regelbundet kan alltså enligt Lena delvis förklaras 

med att hormonella preventivmedel skrivs ut för en begränsad tid och därför behöver 

förnyas, och denna utformning av preventivmedelsförskrivning skapar enligt 

barnmorskan Lena möjligheten att ha en mera regelbunden uppsikt över tjejernas 

mående och behov. Unga män å andra sidan, behöver enligt Lena fångas upp, de har 

inte samma anledning att besöka ungdomsmottagningen regelbundet vilket försvårar 

den regelbundna omvårdande övervakningen som Fox beskriver. 

Barnmorskorna Caroline och Anneli berättar båda att unga killar främst 

besöker ungdomsmottagningar för provtagning för könssjukdomar men även för att 

hämta kondomer eller för att prata med någon som psykologiska eller psykosociala 

besvär, ”Så egentligen (är det) precis samma som tjejer förutom just 

preventivmedelsspektrat.” säger Caroline. I detta uttalande tydliggörs att kondomer 

och frågor gällande könssjukdomar inte inbegrips i det ”preventivmedelsspektrum” 

som Caroline, men även flera informanter och Handbok för Sveriges 

Ungdomsmottagningar (2015) förhåller sig till. Inom diskurser kring sexuell och 

reproduktiv hälsa åsyftar preventivmedel och preventivmetoder förhindrandet av 

oönskad graviditet, inte förhindrandet av spridning av könssjukdomar. Trots att 

förhindrandet av spridningen av könssjukdomar är en viktig aspekt i främjandet av 

sexuell och reproduktiv hälsa anses kondomer vara en av de mindre säkra 

preventivmetoderna varpå unga kvinnor rekommenderas att använda sig av 

långtidsverkande hormonella preventivmetoder utöver kondomanvändning vid 

tillfälliga förbindelser (FSUMs handbok, 2015, s.24). Att preventivmedel på så vis 

syftar till att reglera den kvinnliga kroppen synliggörs i de uttalanden där 

preventivmedel inte ses som en fråga för unga män att ta ställning till i deras besök på 

ungdomsmottagningarna, men även i FSUMs handbok där de preventivmedel som i 



39 
 

högre utsträckning rekommenderas är just långtidsverkande hormonella metoder 

(ibid).  

Barnmorskan Helene menar dock att det inte är endast 

preventivmedelsförskrivningen som gör att tjejer och unga kvinnor i större 

utsträckning söker sig till ungdomsmottagningen. Enligt Helene följer detta ett större 

samhällsmönster där män inte uppsöker vården i samma utsträckning som kvinnor 

och att detta gäller i alla åldrar i livet. Helene säger vidare 

Och sedan så är det många killar som kanske inte går och testar sig fast man 

kanske behöver, just för att man går lite på att tjejen har testat sig. Tjejen har 

behövt gå till, nu är det ju väldigt heteronormativt men ja om vi tänker så, då har 

tjejen behövt gå till ungdomsmottagningen för att skaffa preventivmedel och då 

är vi proaktiva med test (för könssjukdomar). Och då tar hon det och då drar han 

slutsatsen att ’ja men om hon inte har klamydia så har jag inte heller klamydia’. 

Så kommer han undan lite enkelt då. Det är också lathet tänker jag, att man inte 

tar ansvar för sin sexualitet. Tjejer tar mycket större ansvar för bådas, eller allas, 

sexuella hälsa.  

Denna proaktivitet som Helene beskriver där unga kvinnor som besöker 

ungdomsmottagningen får testa sig för könssjukdomar trots att detta måhända inte var 

syftet med besöket bidrar här till att unga killar inte upplever att de behöver uppsöka 

en ungdomsmottagning för att testa sig för eventuella könssjukdomar. På detta vis 

menar Helene att ansvaret för både den egna men även den gemensamma samt 

partnerns sexuella hälsa tas av den unga kvinnan i en heteronormativ parrelation. Att 

unga kvinnor tar ansvar för att skydda sig mot oönskade graviditeter genom kroppslig 

reglering och därför besöker ungdomsmottagningen mer eller mindre regelbundet 

underlättar alltså för andra hälsofrämjande och proaktiva insatser att riktas mot tjejer 

och unga kvinnor då det är dessa som enligt informanterna i denna studie ”dyker 

upp”.   

Barnmorskan Lena beskriver att det råder en ojämn ansvarsfördelning i 

heteronormativa parrelationer vad gäller kroppslig reglering och att ta ansvar för att 

sexuella praktiker inte ska resultera i oönskad graviditet. Hon betonar att det bland 

annat är tanken att det är ”tjejen som blir gravid” som har resulterat i denna sneda 

ansvarsfördelning och säger ”Det är ju det vi pratar väldigt mycket om med killarna 

när de är här (…) att det behövs två för att man ska bli gravid”. Enligt Lena är det 

viktigt att killar får veta att de har lika stort ansvar i att se till att sexuellt umgänge 
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inte riskerar att resultera i spridning av könssjukdomar eller oönskad graviditet och att 

det borde ligga i unga mäns egenintresse att ta detta ansvar. Barnmorskan Lena menar 

dock att det är betydligt vanligare att unga män förlitar sig på att deras partner ”tar 

hand om” både den egna och den gemensamma sexuella hälsan. Detta ansvarstagande 

och att ses som den riskfyllda, den som blir gravid, menar Lena dels genererar olika 

sociala praktiker hos killar och tjejer men även olika känslor. Att kvinnan beskrivs 

som i riskzonen för graviditet och i behov av kroppslig reglering kan enligt Lena 

orsaka stress och oro hos tjejer vilken bland annat bemöts genom disciplinering av 

den egna kroppen, hormonell reglering och besök hos ungdomsmottagningen för att 

få stöd och hjälp. Enligt Lena är det unga kvinnor vars livsvillkor struktureras av 

dessa känslor medan unga män ”De tänker inte den biten. Det är ju kvinnan som 

kommer hit, tjejen som kommer hit och är jätteorolig och vill ha ett dagen efter-piller. 

Hur ofta är killen orolig för det? Nej”.  

Barnmorskan Helene förklarar att kvinnor generellt är bättre än män på att 

uppsöka vård och att detta gäller i alla åldrar, inte bara för ungdomar. Förutom att det 

beskrivs som mer naturligt för kvinnor att söka vård, dels för att de enligt 

informanterna är bättre på att prata om sina behov, men också för att de oroar sig för 

att inte vara ”normala” samt tar initiativ för att förekomma eller hantera kroppsliga 

problem, beskrivs unga män som hämmade av en maskulinitetsroll som inte 

förknippas med att prata om funderingar och problem. Barnmorskan Therese säger 

”Jag tänker också att det anses på något vis mer ok för tjejer att både söka vård och att 

prata om sina problem, det är inte riktigt ”manligt” att gå i samtal hos en kurator. 

Alltså det är inte riktigt lika ”ok”, medan tjejer är med uppfostrade i att prata och älta 

och så”. Barnmorskan Therese (och flera informanter) menar dels att tjejer sig i större 

utsträckning fått lära sig att det är ok att uppsöka vård, men också hur att 

kommunicera sitt behov eller sina funderingar. Att ungdomsmottagningarnas arbete 

till stor del riktar sig till tjejer och unga kvinnor kan därför påstås reflektera det 

behovet men också understödja och reproducera bilden av att unga kvinnor är i större 

behov av stöd än unga män. Detta synsätt underlättar för unga kvinnor att besöka 

ungdomsmottagningen medan unga män inte beskrivs som lika ”naturligt 

hemmahörande” där, något som påtalas och problematiseras av studiens informanter. 

Detta innebär att den övervakande omvårdnad som Fox beskriver i detta fall i större 

utsträckning handlar om övervakning av det kvinnliga subjektet. Samtidigt kan unga 

kvinnors besök på ungdomsmottagningen tolkas som en del i ett normativt utövande 
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av kvinnlighet/femininitet i enlighet med Preciados beskrivning där kvinnan skapas 

som naturlig patient och naturligt ”object of intervention” genom 

ungdomsmottagningens riktade insatser (Preciado, 2013, s.167-168).  

 

7.2.3 Den unga kvinnans roll i det statliga hälsoprojektet 

Enligt FSUMs handbok utgör en målsättning för ungdomsmottagningarnas arbete att 

bidra till och främja SRHR, vilket står för sexuell och reproduktiv hälsa. SRHR 

innebär enligt barnmorskan Helene ”att man ska kunna välja när man får sina barn” 

men också ”att man ska ha tillgång till kunskap också, alltså sexualupplysning så att 

man vet hur man skyddar sig både mot könssjukdomar och mot oönskade graviditeter, 

kunskap om hur kroppen fungerar, hur ens sexualitet fungerar”. Barnmorskan Therese 

bekräftar Helenes beskrivning och säger  

Alltså där kommer ju preventivmedlet in som en jättestor bit, att man som tjej 

ska kunna bestämma själv när man ska reproducera sig eller vad man ska säga. 

Också som man, men nu finns det ju inga manliga preventivmedel, det finns bara 

kondom. 

Att sexualupplysning, men även utbudet av preventivmedel, i större utsträckning 

riktar sig till unga kvinnor kan på detta vis förstås som att kvinnor anses vara i större 

behov av hälsofrämjande insatser. Samtidigt utgör unga kvinnor majoriteten av 

ungdomsmottagningarnas besökare och tar på så vis ansvar för att upplysa sig kring 

sexuell och reproduktiv hälsa, men även för utövandet av den reglering som anses 

hälsofrämjande och förespråkas, något som diskuterats i tidigare kapitel. Dessutom 

beskrivs det ”preventivmedelsspektra” som barnmorskan Caroline diskuterade, vilket 

syftar till att skydda mot oönskad graviditet, som en kvinnofråga. De statliga initiativ 

ämnade att främja sexuell och reproduktiv hälsa kan därför hävdas ha kommit att peka 

ut den kvinnliga kroppen och individen som i behov av specifikt skydd och specifik 

reglering medan den manliga kroppen förstås som neutral. Denna förmodade 

neutralitet kan också hävdas resultera i att unga män i högre utsträckning ”slipper 

undan” från beslut om preventivmetoder, kroppslig reglering och ansvar kring hälsa 

och reproduktion.  

 Lupton menar att hälsofrämjande insatser bör förstås i enlighet med Foucaults 

beskrivning av governmentality då de är riktade mot befolkningen och beskriver 

individer och grupper som ”problem” vilka ska lösas genom styrning från experter 
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inom området (Lupton, 1995, s.48-49). Syftet är produktivt menar Lupton, att uppnå 

en hälsosam population, och styrningen finner stöd i komplexa kunskapsnätverk 

bestående av bland annat experter/professionella yrkesutövande, rådande medicinska 

rön, vårdinstitutioner och utvecklandet av tekniker som syftar till att skapa hälsa. Det 

preventiva arbete som barnmorskan Anneli beskrev i kapitlet ”Unga kvinnors behov 

av stöd” riktar sig specifikt till den kvinnliga befolkningen och konstruerar därmed 

kvinnokroppen som problematisk och riskfylld om denna inte regleras genom 

användandet av hormonella preventivmedel. Att de långtidsverkande hormonella 

preparaten förespråkas framför hormonfria metoder bidrar även detta till synen på den 

kvinnliga kroppen som i behov av hormonell reglering. Dessa preparat används inte 

endast i samband med sexuella praktiker som kan leda till graviditet, istället finns de 

konstant på plats i individens kropp och påverkar förutom fertilitet och menstruation i 

vissa fall även individens utseende genom att exempelvis producera acne-fri hud och 

större bröst (Preciado, 2013, s.218-219). Förmedlandet av hormonella preventivmedel 

utgör på detta vis en del i ett hälsofrämjande projekt vilket beskriver den kvinnliga 

kroppen som ett problem att åtgärda och detta hälsoprojekt understöds dels av 

yrkesprofessionella, men även de tekniker som utvecklas för kroppslig reglering, 

policy-program för hur dessa ska förmedlas, samt ungdomsmottagningen som 

institution. Vidare kan dessa preparat förstås som producerande av femininitet på ytan 

av kroppar just genom att generera exempelvis större bröst. Preciado menar att 

hormonella preventivmedel kommit att utgöra en del i en kosmetisk produktion av 

femininitet vilken iscensätts som naturlig, en form av ”bio-drag” där subjekt på 

medicinsk väg åstadkommer en hyperbol, ”förbättrad” femininitet (ibid).  

 Lupton beskriver att begreppet prevention i relation till hälsofrämjande arbete 

bör förstås som elastiskt då detta kan innebära olika slags åtgärder som också 

konstrueras som olika önskvärda. Lupton menar att det finns en ”handlings-hierarki” i 

det preventiva arbetet där ”(…) self-care and responsibility are at the top, as the most 

desirable strategies for improving the public’s health” (Lupton, 1995, s.53). I detta 

sammanhang kan unga kvinnors användande av hormonella preventivmedel förstås 

som en handling av ”self-care” genom vilken unga kvinnor, både individer men också 

som grupp, tar ansvar för egen och andras sexuella hälsa samt förhindrandet av 

oönskade graviditeter, men även om yta och utseende. Detta reproducerar bilden av 

att hormonell reglering, men också preventivmedel generellt, är en kvinnofråga som 

kvinnor förväntas ta ansvar för och ställning till. Att ta hand om sig själv är dessutom 
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förknippat både med ansvarstagande, respektabilitet och moral men också med 

liberala ideal där hälsa uppnås genom självreglering och specifik livsstil (Skeggs, 

2000, s.133-136), detta kommer jag dock utveckla närmare i kapitlet ”Frihet att välja 

vad?” nedan.  

 Barnmorskan Daniel menar att synen på kvinnan som den naturliga besökaren 

på ungdomsmottagningen också till viss del reflekteras i attityder inom yrkeskåren. 

Daniel förklarar 

Sen försöker vi vara ute och locka fler killar, men en grej är just att alla vi 

barnmorskor har utbildat oss till att undersöka killar och kanske liksom mera, bli 

mer bekväma, för det har uppstått motstånd bitvis i vissa barnmorske-led, att vi 

har inte killar, vi är en skola med inriktning på graviditet och förlossning, det är 

kvinnan och hej och hå. Det är inte mannen, vi kan ingenting om honom. Det är 

inte så vanligt men det finns. 

Dessa attityder som barnmorskan Daniel beskriver kan hävdas spegla hur framväxten 

av gynekologin som medicinskt fält och kunskapsområde definierat kvinnan som en 

särskild patientgrupp med särskilda behov. Karin Johannisson beskriver i Den mörka 

kontinenten (1994) en kulturellt konstruerad kvinnopatologi, och menar att denna kan 

härledas ur hur kvinnors ohälsa historiskt sett kopplats till hennes reproduktiva organ. 

Någon motsvarighet finns inte för den manliga kroppen menar Johannisson, och detta 

har bidragit till dels en binär könsindelning men också synen på könsskillnad som 

essentiell (Johannisson, 1994, s.173 och 182). Att kvinnor använder sig av hormonella 

preventivmedel i syfte att reglera den egna kroppen kan i detta sammanhang ses som 

en del i utövandet av hälsa, kön och sexualitet. Om den kvinnliga kroppen förstås som 

riskfylld på grund av hennes reproduktiva organ utgör användandet av hormonella 

preventivmedel en del i ett hälsosamt femininitetsutövande samtidigt som dessa 

preparat beskrivs som ämnade att skydda kvinnan mot oönskad graviditet i samband 

med sexuella praktiker.  

Folkhälsomyndigheten har enligt FSUMs handbok som nationell målsättning 

”att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (FSUMs handbok, 2015, s.13), dock framträder det i intervjuerna med 

denna studies informanter att villkoren för unga kvinnor och män är fundamentalt 

olika. Bland annat kan detta tolkas bero på att könen konstrueras som olika 

hälsosamma i sig, och att detta innebär att unga kvinnor till skillnad från unga män 
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uppmanas investera i reglerande praktiker för att hantera risken för ohälsa som 

konstrueras som inneboende i det kvinnliga subjektet. De olika villkor som råder 

mellan unga kvinnor och män kan också förstås som orsakade av sammankopplandet 

mellan kvinnlig hälsa och fertilitet, förmågan att få barn betraktas till stor del som ett 

tecken på normalitet och hälsa, dock bör denna förmåga kontrolleras för att inte anses 

riskfylld hos unga kvinnor. Unga mäns förmåga att bli föräldrar betraktas inte som 

riskfyllt i sig, detta innebär att talet om ”hälsa på lika villkor” osynliggör den ojämna 

ansvarsfördelning och tillgång till hälsa som förmedlandet och användandet av 

hormonella preventivmedel och regleringsmetoder både baseras på och resulterar i.  

 Barnmorskan Therese poängterar att ”Det man gör ofta det blir man bäst på”, 

detta kan appliceras på att ungdomsmottagningar och dess anställda främst möter 

unga kvinnor och på så vis kommit att betraktas mer som ”tjejmottagningar”, detta 

trots ansträngningar att attrahera unga män som besökare. Den ojämna tillgång till 

hälsa som beskrivits ovan samt den ojämna besöksfördelningen baserat på kön kan 

förstås som en självgenererande och samskapande process. Kvinnokroppen och det 

kvinnliga subjektet pekas i denna studies material ut som i behov av specifikt stöd 

varpå statliga policys och hälsofrämjande insatser i större utsträckning riktas till den 

kvinnliga populationen. Eftersom kvinnor också i större utsträckning tar ansvar för 

den egna och andras hälsa genom kroppslig reglering upprätthålls bilden av den 

kvinnliga kroppen som i behov av kontroll varpå de statliga insatserna erhåller 

legitimitet. Detta synliggör hur den diskursiva konstruktionen av det kvinnliga 

subjektet omsätts i sociala praktiker vilka syftar till att kontrollera och reglera den 

kvinnliga kroppen men också hur sociala praktiker genererar och upprätthåller 

diskurs, en samskapande process där diskurs och social praktik formar och formas av 

varandra.  

 

7.3 Den omtvistade/ohälsosamma menstruationen 

I detta kapitel kommer jag att närmare analysera menstruationens roll i rådande 

uppfattningar om kvinnors tillgång till hälsa, jämställdhet och ”frihet”. Jag kommer 

även att diskutera hur reglering av menstruation och kropp förstås som önskvärt och 

som en ”naturlig” del i ett samtida kvinnligt frigörelseprojekt. 

Barnmorskan Lena berättar att just menstruationen upplevs som ett hinder för 

unga kvinnor att leva ett ”normalt liv”. Enligt Lena vill allt färre unga kvinnor ha 

mens och idag utlovar vissa preventivmedel för kvinnor chansen att bli blödningsfri, 
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något som beskrivs av både läkemedelsföretag (Reed & Saukko, 2010, s.112-113), 

men även i intervjuer med informanter, som frigörande och önskvärt. Att ha 

menstruation är enligt flera av informanterna i denna studie inte nödvändigt och även 

om det länge förståtts som ett sundhetstecken och ett bevis på hälsa och fertilitet så 

har menstruation alltmer kommit att betraktas som en källa till ohälsa, smärta och 

nedstämdhet. Barnmorskan Lena berättar att ”De flesta vill inte ha mer mens än vad 

de har. De vill gärna bli utan den idag.”. Lena beskriver vidare att  

En del av våra unga tjejer har ju väldigt jobbiga menstruationer. Smärtsamma 

menstruationer, de blöder väldigt mycket, en del så att de är hemma från 

skolan ett par dagar varje månad på grund av mensen. De mår dåligt, kräks, 

ligger bara i sängen. En del har ju väldigt mycket med känslo… PMS och så 

vidare runt mensen så för att stabilisera det här och minska de här besvären så 

är det ju en fördel för då mår de mycket bättre.  

Dock är det enligt barnmorskan Lena, men även fler av mina informanter, inte endast 

unga kvinnor med menstruationsbesvär som vill bli av med sin menstruation, snarare 

har menstruationen i sig kommit att förstås som ett gissel i unga kvinnors vardag. 

Enligt Lena är det bland annat på grund av detta som alltfler unga kvinnor använder 

hormonspiral, att vara helt blödningsfri uppfattar Lenas besökare som både skönt och 

befriande. ”De är trygga, nöjda, behöver inte hålla på att komma ihåg piller hit och 

dit. De kan resa och sova borta och allt det där.” berättar Lena. Det finns alltså enligt 

både läkemedelsföretagen som framställer dessa preventivmedel men även vissa av 

studiens informanter positiva aspekter med att inte menstruera, dels förstås det i detta 

sammanhang som potentiellt hälsofrämjande men även som ett sätt att uppnå 

jämställdhet då unga kvinnor genom användandet av dessa preparat ges möjlighet att 

leva lika spontant och ohämmat som unga män. Menstruation kan i detta sammanhang 

påstås ha blivit en ny symbol för den kvinnliga kroppslighetens specificitet, något 

som kan liknas vid hur moderskapet av bland andra Eva Moberg har förklarats utgöra 

en del i kvinnans underordning (Esseveld & Larsson, 1996, s.164-165). Hormonella 

preventivmedel lanserades i väst som en lösning på kvinnans underordning. Dock 

synliggörs i barnmorskan Lenas uttalande, men även i den postfeministiska diskurs 

som Reed och Saukko beskriver, hur den kvinnliga kroppens specificitet inte 

överkommits, den har förskjutits. Istället för risken för graviditet är det nu 

menstruationen som ska kontrolleras och övervinnas. 
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 I Governing the Female Body: Gender, Health and Networks of Power (2010) 

beskrivs hur modern medicinsk och postfeministisk diskurs konstruerar 

menstruationen som dels icke-önskvärt men även som hotfullt, både för individen 

som har den men även för individens omgivning. Denna tanke är dock inte ny, 

Beauvoir beskrev redan 1949 menstruationen som något som drabbar kvinnan och 

som dels en källa till skam men också som något som knyter kvinnan till hennes 

kroppslighet och till immanensen (Beauvoir, 2002, s.366-368). Att reglera sin 

menstruation genom användandet av hormonella preparat framställs i denna diskurs 

som både hälsosamt men även som en del i kvinnans sociala ansvar. Kvinnan 

förväntas alltså att både värna om sig själv men även sina närstående genom att undgå 

eller åtminstone begränsa sin menstruation genom självmedicinering (Reed & 

Saukko, 2010, s.113). Kvinnokroppen förstås inom modern medicin (vilken präglas 

av en neoliberal och postfeministisk syn på kön och kropp) som ett pågående projekt 

vilket bör investeras i och optimeras genom användandet av specifika biomedicinska 

tekniker, däribland hormonella preventivmedel. I kapitlet ”Regulation through 

Postfeminist Pharmacy, Promotional Discourse and Menstruation” i Governing the 

Female Body - Gender, Health and Networks of Power (2010) utgår kapitelförfattarna 

Joshua Gunn och Mary Douglas Vavrus från Foucaults apparatus-begrepp vilket de 

beskriver som 

It is at once an abstraction and a concrete composition of elements that work 

together towards two ends simultaneously: it ’identifies a population in need of 

calibration at the same time as it mobilizes that population to perform its own 

transformation. (Reed & Saukko, 2010, s.116).  

Baserat på denna beskrivning av apparatus artikulerar Gunn och Vavrus vad de kallar 

för ”gyniatric apparatus”, vilket likt apparatus kan förstås som ett nätverk bestående 

av element, till exempel diskurs, maktrelationer, institutioner och medicinsk och 

social praktik. Syftet med begreppet ”gyniatric apparatus” är att påvisa att det är 

specifikt den kvinnliga kroppen som i en postfeministisk och medicinsk diskurs och 

praktik pekas ut som riskfylld, men också att det är just genom medicinsk kontroll av 

och genom hormoner som kvinnor enligt samma diskurs förväntas reglera kropp, 

menstruation och fertilitet (Reed & Saukko, 2010, s.113). Detta kan till viss del liknas 

vid skapandet av den ”gynekologiska kultur” som Ulrika Nilsson beskriver i 

avhandlingen Kampen om kvinnan – Professionalisering och konstruktioner av kön i 



47 
 

svensk gynekologi 1860-1925 (2003). Denna gynekologiska kultur baseras på, och 

upprätthåller, normer kring binära kön, manlighet och kvinnlighet. Genom att 

använda begreppet kultur (snarare än diskurs) vill Nilsson i detta sammanhang belysa 

kopplingen mellan gynekologisk praktik och teori (Nilsson, 2003, s.9) men också de 

föreställningar, begrepp och teorier som gynekologin och gynekologens 

professionalisering baserades på under den undersökta perioden. Dessa 

föreställningar, begrepp och teorier men även institutioner, ideologi och samtida 

sexualupplysning är alla element i det som Gunn och Vavrus beskriver som ”gyniatric 

apparatus”. I denna studie vill jag framförallt lyfta fram hur policy (FSUMs handbok), 

sociala praktiker (förmedlingen av hormonella preventivmedel till unga kvinnor), och 

tekniker/teknologier såsom disciplineringen av kroppar genom användandet av 

specifika biomedicinska tekniker utgör delar i en ”gyniatric apparatus”. Denna 

apparatus konstruerar kvinnan som i behov av medicinsk reglering och kontroll, och 

samtidigt genom styrning i form av professionellt stöd till unga kvinnor att fatta ”rätt 

beslut”, formar den en kvinnlig population vilken relativt självständigt skapar sin 

egen transformation (Reed & Saukko, 2010, s.116). Gunn och Vavrus menar vidare 

att detta regleringsprojekt använder sig av en postfeministisk retorik där ”self-

empowerment” och kvinnlig emancipation utgör målsättningen, detta för att skapa en 

villighet att följa de normer kring hormonell reglering som genereras genom och 

upprätthåller ”gyniatric apparatus” (Reed & Saukko, 2010, s.113-114). 

 Att menstruation av exempelvis läkemedelsföretag beskrivs som sjukligt och 

ett hinder i det vardagliga livet i syfte att marknadsföra hormonella preventivmedel 

och läkemedel är inte ett nytt fenomen, dock menar Gunn och Vavrus att 

framställningen av denna medicinska reglering som en del i ett feministiskt projekt är 

spektakulär (Reed & Saukko, 2010, s.112-113). Denna framställning pekar ut 

menstruationen som grund för att kvinnor och män inte har samma livsvillkor, vilket 

alltså går att åtgärda genom konsumtion och reglerande praktiker. Detta indikerar att 

denna diskursiva formation även uppfyller kapitalistiska och liberala ideal och 

målsättningar. Även i mitt material framträder att menstruation förstås som något som 

hindrar individen från att leva ”normalt”, att genom hormonella preventivmedel 

undgå denna beskrivs därför av studiens informanter som önskvärt. 

 Att på olika vis inverka på kroppen har enligt Deborah Lupton kommit att ses 

som en naturlig del i strävan efter att uppnå hälsa. Enligt Lupton är ”the contemporary 

ideal body is that of the civilized body, subject to highly conscious and rational 
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control” (Lupton, 1995, s.70). Vidare menar Lupton att utvecklingen av biomedicin 

har bidragit till en syn på kroppslighet som ”subject to the will of humans”, det vill 

säga något som kan men också bör regleras, bemästras och överkommas. Denna syn, 

att människan kan (och bör) kontrollera och transformera kropp och kroppslighet kan 

ses som sammanlänkat med förståelsen för kön som något en utövar (Butler, 1988, 

s.524-526), bland annat genom kontroll och reglering av kroppar. Att förväntningar 

på kroppslig reglering varierar exempelvis baserat på kön (men även baserat på andra 

sociala kategorier) är påtagligt i mitt material där både menstruation och (kvinnlig) 

fertilitet framställs som i behov av hormonell reglering och kontroll.  

I denna studies material är det specifikt den kvinnliga kroppen som 

konstrueras som avvikande och riskfylld, bland annat synliggörs detta i ett stycke i 

FSUMs handbok där ungdomar beskrivs som med ”hög fertilitet” och därför i behov 

av högeffektiva preventivmedel (FSUMs handbok, 2015, s.24). Högeffektiva 

preventivmedel innebär enligt FSUMs handbok långtidsverkande preventivmedel i 

form av implantat, det vill säga exempelvis p-stav och spiral. Dessa preventivmetoder 

är ämnade att reglera den kvinnliga kroppen, någon motsvarighet för män finns ännu 

inte tillgängliga på marknaden. Att FSUMs handbok talar om kvinnokroppens 

funktioner blir än mer tydligt när det i ett senare kapitel framträder att det är ”kvinnan 

som blir gravid” (FSUMs handbok, 2015, s.25), vilket reproducerar en 

heteronormativ och binär förståelse av kön men även synen på kvinnan som i behov 

av skydd genom specifika biomedicinska ingrepp i den egna kroppens konstitution 

och funktion.   

   

7.4 Biomaktens olika verktyg 

I detta kapitel kommer jag att analysera några av de exempel på hur biomakt opererar 

som framkommer i mitt material. Jag kommer bland annat att diskutera hur risk-

diskurser används för att skapa medgörliga subjekt men också hur normer och sociala 

förväntningar styr individer och grupper i beslutsfattning och subjektskonstruktion.  

 

7.4.1 Risk och moral 

Lupton menar att risk är en central kulturell konstruktion i det moderna samhället och 

att risk-diskursen är dominerande i samhällsorganisering men också statliga 

hälsoprogram och insatser riktade mot befolkningen (Lupton, 1995, s.77). Att risk för 

graviditet men även menstruationen i sig framställs som hotfullt och något som 
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händer kvinnan kan förklaras i enlighet med Luptons beskrivning av 

hälsoteknologier. Lupton menar att ohälsa förstås som ”brist på kontroll”, kontrollen 

över kroppen är alltså en central aspekt i att göra hälsa, men också moral (Lupton, 

1995, s.75). Lupton diskuterar dock inte hur den förespråkade kontrollen över kroppar 

och subjekt varierar, exempelvis baserat på kön men även andra sociala kategorier. 

Att den kontroll av kroppsliga funktioner som förespråkas när det gäller sexuell och 

reproduktiv hälsa tillfaller fertila kvinnor (alltså kvinnor inom ett visst åldersspann) i 

en heteronormativ diskurs framgår tydligt i mitt material som primärt fokuserar på 

”risken att bli gravid” utifrån heteronormativa antaganden. Risken för sexuellt 

överförbara sjukdomar diskuteras marginellt trots att det är en viktig del i 

ungdomsmottagningars arbete, dock är det tydligt att den diskurs som materialiseras 

är kvinnokroppen som riskfylld och i behov av skydd genom hormonell reglering och 

kontroll genom användandet av, men också en utbredd villighet och förmodad 

nödvändighet att använda de förespråkade preparaten. Förespråkandet av hälsa, eller 

”health promotional discourse” vilket både Lupton men även Gunn och Vavrus 

diskuterar, konstruerar ohälsa som brist på självreglering, kontroll och disciplin, en 

svaghet som även kopplas till brist på moral. Att underlåta att ta hand om sig själv 

genom reglerande praktiker förstås i denna diskurs som omoraliskt och denna diskurs 

konstruerar marginaliserade grupper som ”den andre” baserat på att dessa förstås som 

ohälsosamma ”by choice” (ibid). Luptons diskussion kring hälsoteknologier synliggör 

hur ohälsa förstås som omoraliskt och resultatet av brist på kontroll, och detta 

sammankopplande av moral och patologi utgör incitament för individen att utöva 

självreglering för att inte ses som omoralisk och ohälsosam. 

 ”Risk” och ”den riskfyllda kroppen” är en diskurs som genomsyrar 

ungdomsmottagningarnas arbete och en stor del av insatserna går ut på att på olika vis 

hantera den risk som konstrueras som en del i objektet ung kvinna, där kroppsliga 

funktioner bör regleras i syfte att främja unga individers hälsa. Riskdiskursen är en 

kulturell konstruktion vilken är central i organiseringen av kroppar och sociala 

praktiker i enlighet med biopolitiska och ekonomiska syften (Lupton, 1995, s.77). 

Unga mäns kroppar ryms inte i denna diskurs vilket underhåller en binär 

könsindelning då den manliga kroppen till skillnad från den kvinnliga inte förstås som 

något som bör kontrolleras för att anses vara hälsosam eller ”riskfri”. Enligt Lupton 

består riskdiskursen av två perspektiv, det ena beskriver risk som ett externt hot, något 

som är svårt att kontrollera eller värja sig mot. Det andra beskriver risk som något 
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inneboende i kroppen, en inre egenskap, vilken riskerar att ”bryta ut” om individen 

inte utövar kontroll över den egna kroppen genom reglerande praktiker. Detta 

riskperspektiv används dels för att legitimera statliga hälsofrämjande insatser, 

exempelvis ska skolgymnastik och näringsriktig skolkost förebygga sjukdom genom 

kultiveringen av hälsosamma kroppar och hälsosam livsstil.  

Porträtteringen av risk som ett inneboende hot används även frekvent i 

kapitalistiska syften för att uppmuntra till konsumtion där olika slags produkter 

marknadsförs som just hälsosamma och som en nödvändighet för individens 

möjlighet att leva hälsosamt. I denna riskdiskurs synliggörs kopplingen mellan hälsa 

och ansvar i konstruktionen av det kvinnliga subjektet, det anses omoraliskt att inte 

hänge sig åt de praktiker och den konsumtion som beskrivs som hälsosam och det är 

individens ansvar att kontrollera den risk som kroppen och dess funktioner utgör. Att 

kroppen ses som riskfylld och i behov av reglering syns tydligt i FSUMs handboks 

beskrivning av ungdomars behov av högeffektiva preventivmedel som en konsekvens 

av deras höga fertilitet (FSUMs handbok, 2015, s.24). Risken för graviditet placeras i 

den kvinnliga kroppen FSUMs handbok, 2015, s.25), ett inneboende problem, och 

långtidsverkande hormonella preventivmedel beskrivs som lösningen.  

I och med att själva syftet med preventivmedel är att förhindra oönskade 

graviditeter, att förebygga snarare än att ”bota”, passar de väl in i Luptons beskrivning 

av riskdiskursens andra perspektiv där risk beskrivs som inneboende i den egna 

kroppen (Lupton, 1995, s.77). Detta illustreras genom att specifikt ansvar för 

kroppslig kontroll tilldelas individen, i detta fall den unga kvinnan. Lupton hävdar att 

”In the case of internally imposed risk, biomedicine and epidemiology, as ”objective” 

bodies of knowledge, make judgements on what behaviours are considered risky and 

which individuals are deemed to be at risk” (Lupton, 1995, s.81) och i denna studies 

material är det gruppen unga kvinnor, det vill säga tjejer och unga kvinnor mellan 12-

23 års ålder vilka tillhör det åldersspann som får besöka ungdomsmottagningarna, 

som enhetligt bedöms som ”at risk”. Praktiserandet av kroppslig reglering genom 

användandet av hormonella preventivmedel beskrivs därför som nödvändigt för att 

unga kvinnor och tjejer ska förstås som ansvarstagande och som vägen till en 

hälsosam sexualitet och subjektivitet.  

Killar och unga män beskrivs inte som riskfyllda i sig, däremot kan de syssla 

med riskfyllda praktiker genom att inte använda kondom och på så vis inte skydda sig 

mot könssjukdomar. Risken för att få en könssjukdom är dock ett externt hot, detta 
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innebär att unga män inte förväntas praktisera samma förebyggande hälsoteknologier 

vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom det inte är den egna kroppen som 

förstås som riskfylld krävs ingen kontinuerlig kroppslig reglering av den manliga 

kroppen och dess funktioner. Denna diskursiva konstruktion av binära kön där den 

kvinnliga kroppen ses som riskfylld och den manliga som neutral uttrycker sig i och 

upprätthålls genom den ”gyniatric apparatus” och medikaliseringen av den kvinnliga 

kroppen som Gunn och Vavrus beskriver.  

Utövandet av biomakt genom denna apparatus uttrycker sig i könade normer 

kring kroppslig reglering vilka reproduceras och förmedlas genom 

ungdomsmottagningarnas arbete i syfte att kontrollera reproduktionen, en målsättning 

som ska uppnås genom disciplineringen av unga kvinnors attityd till och användande 

av hormonella preventivmedel. Det finns dock en viss diskrepans mellan FSUMs 

handbok och vissa informanters uttalanden i denna studie angående normer och 

förväntningar på kvinnors användande av hormonella preventivmedel. I policyn 

beskrivs de preventivmedel som finns tillgängliga på marknaden som önskvärda för 

unga kvinnor och bristen på alternativ, både för kvinnor men även för män, är inget 

som problematiseras i texten. Att unga kvinnor också riskerar att uppleva 

biverkningar av hormonella preparat lyfts inte heller fram, istället beskrivs det i 

policyn att det är viktigt att unga människor känner sig nöjda med sitt preventivmedel 

eftersom det ökar chansen att de kommer använda det långsiktigt och korrekt. Det 

perfekta alternativet för varje individ verkar alltså finnas tillgängligt enligt policyn, 

det handlar bara om att individen ska hitta rätt alternativ (FSUMs handbok, 2015, 

s.24). Själva användandet av preventivmedel sägs även kunna bidra till en positiv start 

på ungdomens sexualliv, detta genom att skapa känslan av trygghet och det är just 

risken för graviditet som lyfts fram som det överhängande hotet (ibid). Trygghet och 

att vara ansvarsfull genom att använda långsiktiga preventivmetoder vävs i texten 

samman med en hälsosam sexualitet och lust vilket dels skapar incitament att följa de 

normer som förmedlas kring användandet av hormonella preventivmedel men också 

konstruerar de subjekt som väljer bort hormonell reglering som utanför tryggheten 

och den respektable heteronormativa sexualiteten. Diskursen skapar på detta vis inte 

enbart reglerade kvinnliga kroppar, den (re)producerar även normer kring kön, 

sexualitet och ”trygga”/riskfria sexuella praktiker som ansvarsfullt, hälsosamt och 

moraliskt riktigt.  
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7.4.2 Normer, normkritik och (o)jämlikhet 

I intervjuer med studiens informanter problematiseras ovanstående diskurs då den 

enligt informanterna bidrar till att skapa ojämlikhet och ojämställdhet i 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i heteronormativa sexuella praktiker och 

relationer. Barnmorskan Helene påtalar exempelvis att de biverkningar som 

hormonella preventivmedel kan medföra, exempelvis en minskad sexlust, ofta inte 

framställs som särskilt problematisk eftersom det inte är en ”farlig biverkning” men 

att detta riskerar att befästa normer där manlig sexualitet och drift ses som naturligt 

och kvinnan som mer passiv men ändå tillgänglig. I FSUMs handbok står det  

Syftet med normkritik är att öka jämlikheten mellan människor i samhället. För 

ungdomsmottagningarna har jämlikhet alltid varit ett viktigt värde. Normkritik 

går ut på att ifrågasätta normer som bygger upp och upprätthåller sociala 

hierarkier. Exempel på sådana normer är kön, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, 

sexualitet och ålder. Arbetar man utifrån ett normkritiskt perspektiv, försöker 

man identifiera förtryckande normer, och montera ner privilegier knutna till 

dessa normer. (FSUMs handbok, 2015, s.15).  

Ett normkritiskt perspektiv kan enligt handboken användas för att göra 

ungdomsmottagningarnas verksamhet ”än mer jämlik och jämställd” (ibid), ett 

påstående som förutsätter att arbetet är just jämlikt och jämställt. Detta påstående är 

dock paradoxalt då det antyder att jämställdhetsarbete befinner sig på en skala där 

något kan förklaras som lite jämställt, mera jämställt och mycket jämställt, ett synsätt 

som inte återspeglas i informanternas utsagor. Barnmorskan Anneli menar 

exempelvis att ungdomsmottagningarnas arbete är jämställt då de erbjuder lika 

många drop in-tider för besök hos venereolog som hos gynekolog. Här mäts 

jämställdhet i antal timmar och tillgänglighet, dock kan en ifrågasätta huruvida detta 

verkligen är just jämställt då det råder betydligt större efterfrågan på tider hos 

gynekolog varpå tillgången blir mer begränsad för gruppen kvinnor trots att kvinnor i 

större utsträckning besöker mottagningen. Trots att ett normkritiskt arbete 

förespråkas i handboken diskuteras heller inte de sociala kategorier som citatet ovan 

menar kan bidra till ojämlikhet. I handboken påtalas en förståelse för att sociala 

kategorier såsom kön, hudfärg, etnicitet, funktionalitet, sexualitet och ålder görs 

inom sociala hierarkier där vissa positioner är knutna till betydligt fler privilegier än 

andra. Hur detta normkritiska perspektiv ska influera verksamheternas arbete runtom 
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i landet förblir dock osagt vilket har resulterat i att flertalet av de kategorier som 

nämnts ovan överhuvudtaget inte behandlas i denna studies material. De kategorier 

som tydligt omnämns och regleras av specifika normer och förväntningar är kön och 

ålder. Även om sexualitet diskuteras utgår den ofta från ett heteronormativt 

perspektiv vilket också inkluderar förväntningar på ansvarsfulla sexuella praktiker 

och kvinnlig kroppslig reglering.  

Barnmorskan Helene menar att det bland annat är ett intresse för hur normer 

organiserar kön och sexualitet som lockat henne att arbeta på ungdomsmottagning. 

Jag frågar Helene om vad hon tycker är roligast i hennes dagliga arbete och Helene 

svarar  

Nej men sedan så är jag ju också väldigt intresserad av sådana saker som vi har 

pratat om nu liksom, normer kring sexualitet och mäns och kvinnors 

livsutrymme och hur det liksom sipprar ner och tar sig uttryck i sexualiteten. 

Och även åt andra hållet.  

Jag tolkar Helenes uttalande som att normer, diskurs och social praktik i detta 

sammanhang utgör samskapande processer vilka upprätthåller en binär och 

heteronormativ könsindelning. Helene menar att de normer och sociala praktiker som 

reproducerar den diskursiva konstruktionen av den kvinnliga kroppen som i behov av 

reglering, men också som den med specifikt ansvar att förhindra oönskad graviditet, 

har reella konsekvenser för kvinnors livsvillkor och tillgång till jämställdhet. 

Eftersom ungdomsmottagningarnas arbete till stor del baseras på ungdomars 

förmodade behov och målsättningen att främja hälsa (FSUMs handbok, 2015, s.11) 

är verksamhetens insatser en del av den styrning genom omvårdnad som Fox 

diskuterar, en styrning som på grund av barnmorskornas kompetens ses som legitim. 

De folkbildande insatser som via ungdomsmottagningar riktas mot ungdomar baseras 

inte på en normkritisk förståelse av sociala kategorier, tvärtom upprätthålls köns- och 

sexualitetsspecifika normer i syfte att styra populationen att fatta hälsosamma och 

ansvarsfulla beslut.  

 Förutom att normer genereras genom politiska och statliga insatser riktade till 

unga kvinnor påvisas i intervjuer med informanterna i denna studie att ungdomar 

gärna lyssnar till sina vänner och använder samma preventivmetoder som väninnorna 

använder. I intervjuerna resonerar flera barnmorskor att detta kan ha att göra med att 

det skapas en känsla av trygghet att välja samma preventivmedel som närstående 
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väninnor, men också att unga kvinnor får pratar om både negativa och positiva 

upplevelser av preventivmetoder med sin umgängeskrets. Barnmorskan Lena berättar  

Vi har fler och fler unga tjejer som jag sätter spiral på, och det är fler och fler 

unga tjejer som kommer och säger att ”jag vill ha spiral”. Och det har att göra 

med att flera av deras väninnor har spiral och de är jättenöjda för många gånger 

blir man helt blödningsfri också av spiralen. 

Barnmorskan Helene menar likt barnmorskan Lena att kompisarnas val påverkar unga 

kvinnor i deras beslutsfattning. Jag frågar Helene om hon fått intrycket att unga 

kvinnor ofta rådfrågar vänner inför beslut om preventivmetod och Helene svarar ”Ja 

visst. Absolut.”. Helene förklarar vidare att ”Det är ju ganska vanligt. Och det där 

tycker ju läkemedelsföretagen är bra för lyckas de liksom sälja in en produkt i något 

gäng så… Det är samma sak med Natural Cycles, det är ju liksom snackisen.”. Lenas 

och Helenes uttalande påvisar att normer också genereras och förmedlas i den egna 

kompiskretsen och detta synliggör hur normer kring kroppslig reglering även 

förankras och varierar på lokal nivå samt att styrning genom råd och omtanke inte 

endast kommer från professionella barnmorskor och andra yrkesverksamma inom 

vården. Detta kan tolkas dels som att kvinnokollektivet tar ansvar för att upprätthålla 

förväntningar på egen och närståendes utövande av disciplinering och reglering, 

samtidigt kan det också tolkas som motstånd mot exempelvis normer kring 

användandet av hormonella preventivmedel.  

Natural Cycles är enligt studiens informanter inte en preventivmetod, snarare 

är det en avancerad fertilitetskalender. För att kartlägga ”fertila dagar” och när det är 

”säkert” att ha oskyddat samlag tar användaren av Natural Cycles tempen regelbundet 

och registrerar information i en app som sedan räknar ut om användaren är fertil och 

riskerar att bli gravid samma dag eller ej. Denna kartläggningsmetod som är relativt 

ny på marknaden har visat sig inte vara lika säker som hormonella preventivmedel då 

den enligt denna studies informanter är tämligen svåranvänd och behöver 

kompletteras med exempelvis kondom eller pessar vid fertila dagar. Trots att Natural 

Cycles visat sig leda till ett högre antal oönskade graviditeter än andra 

preventivmetoder har Natural Cycles på grund av exponering i bland annat sociala 

medier snabbt kommit att bli en efterfrågad metod. Barnmorskan Helene påpekar 

dock att detta främst gynnar företaget bakom produkten, inte unga kvinnor, detta 
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eftersom metoden inte visat sig effektiv och dessutom är dyrare än de flesta andra 

tillgängliga alternativ på marknaden.  

 Dessa ”trender” i val av preventivmetod är intressanta då de kan tolkas på 

flera vis, dels kan det förstås som ett motstånd mot statligt förmedlade normer och 

förväntningar samtidigt som det också kan hävdas vara en förskjutning av makt och 

utövningen av biomakt till kvinnokollektivet vilka själva tar ansvar för hormonell 

reglering och disciplinering. Att hormonspiralen blivit populär bland unga kvinnor är 

ett exempel på detta då spiralen är en metod som både förespråkas av 

ungdomsmottagningar och är populär hos ungdomsgruppen. Att Natural Cycles blivit 

populärt kan i sin tur förstås som dels ett kapitaliserande på den rådande 

hormonrädsla som studiens informanter beskriver men också som ett motstånd mot de 

diskurser och sociala praktiker vilka beskriver kvinnokroppen som i behov av 

hormonell reglering för att anses vara hälsosam och riskfri. Jag tolkar detta som en 

pågående diskursiv förhandling där konkurrerande normer och beskrivningar av 

kvinnokroppens egenskaper och funktion möts. Trots att detta kan ses som en 

förhandling eller konflikt framträder dock tydligt att både användandet av hormonella 

preventivmedel och motståndet mot hormonell reglering uppfyller kapitalistiska och 

neoliberala ideal där kvinnlig hälsa konsumeras, utövas och övervakas. Detta kan 

förstås i enlighet med Foucaults beskrivning av hur utövandet av (bio)makt inte 

nödvändigtvis inbegriper förbud, snarare menar Foucault att makten över 

befolkningen antagit diskreta och listiga former och på detta vis accepteras eller till 

och med passerar obemärkt (Foucault, 2002b, s.39). I förhandlingarna som beskrivs 

ovan osynliggörs de normer vilka ligger till grund för förespråkandet av kvinnlig 

reglering. Ifrågasättandet av hormonella preventivmetoder och en utspridd 

hormonrädsla beskrivs i detta fall ha resulterar i andra metoder för övervakning av 

den kvinnliga kroppen. Att den kvinnliga kroppen förstås som i behov av övervakning 

förblir dock en självklarhet i denna diskursiva förhandlingsprocess.  

 I FSUMs handbok förmedlas att ett normkritiskt perspektiv är viktigt i 

ungdomsmottagningars arbete, ett sociologiskt synsätt på sexualitet lyfts också fram 

som centralt och detta innebär enligt FSUMs handbok att sexualitet betraktas som 

inlärt och som något som utövas i sociala relationer (FSUMs handbok, 2015, s.13). 

Jag är benägen att hålla med om denna beskrivning, dock genererar detta nya frågor 

kring vad FSUMs handbok lär ut i form av normer och normalitet samt den binära 

könsindelning där män och kvinnor beskrivs som olika och som med olika behov 
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vilken ungdomsmottagningarnas verksamhet till stor del baseras på. Min tolkning är 

att FSUMs ansats till normkritik inte inkluderar en kritik av de normer som FSUM 

och ungdomsmottagningar landet runt är en del i att (re)producera, detta kan i sin tur 

anses bidra till att de olikheter som beskrivs i exempelvis policyprogrammet tillskrivs 

mening och naturaliseras. 

 Förutom att sexualitet utövas i sociala relationer kan (hetero)sexualitet 

produceras performativt genom användandet av hormonella preventivmetoder. 

Preciado menar att hormonella preventivmetoder förutom att producera den 

hälsosmma kvinnan även producerar den feminina heterosexualiserade kvinnan. 

Preciado betonar även att hormonella preparat marknadsförs bland annat genom att 

utlova specifika ”feminina attribut”, såsom större bröst, vilka materialiseras på 

kroppars yta genom användandet av hormonella preventivmedel. Samtidigt görs den 

kvinnliga kroppen tillgänglig för (hetero)sexuella praktiker vilket påvisar hur kön, 

sexualitet och femininitet samskapas. Kvinnan förstås enligt Preciado som just 

kvinnlig genom att göras tillgänglig och attraktiv för män (Preciado, 2013, s.52, s.211 

och 219). Detta påvisar hur normer kring femininitet, ansvar och hälsa kopplas 

samman i konstruktionen av det respektabla kvinnliga subjektet där ”Ansvarskänsla är 

ett av de främsta tecknen på respektabilitet” (Skeggs, 2000, s.92).  

Barnmorskan Helene menar att det finns biverkningar med hormonella 

preventivmedel men hävdar att hormonella preventivmedel också kan bidra till att 

lösa andra problem, exempelvis acne och menstruationssmärtor. Att kroppens yta och 

produktionen av (respektabel) heterosexuell femininitet vävs samman med hälsa 

genom ansvarsfullhet och hormonell reglering kan i denna studie anses beskriva den 

rådande konstruktionen av det hälsosamma kvinnliga subjektet. Denna studies 

material går därför i linje med tidigare forskning där det kvinnliga subjektet och 

konstruktionen av hälsa förstås som sammankopplat med ett kontinuerligt utövande 

av kontroll och reglering av fertilitet och kroppslighet samt skapandet av 

(heterosexuell) femininitet genom hormonell kroppslig reglering, ansvarstagande och 

respektabilitet.  

Att kvinnor förväntas reglera den egna fertiliteten, framställs ofta som i 

individens intresse. Bäckman påtalar dock att det som beskrivs som i individens 

intresse tenderar att gå hand i hand med samhälleliga intressen, behov och värderingar 

vilka till stor del formar förståelsen för vad som är hälsofrämjande och önskvärt och 

vad som anses sjukligt, avvikande eller riskfyllt (Bäckman, 2003). Enligt Bäckman 
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synliggörs statliga biopolitiska intressen i samtida sexualundervisning, och jag vill 

hävda att detta gäller även i denna studies undersökning av ungdomsmottagningars 

arbete kring förmedlandet av hormonella preventivmedel. Ungdomsmottagningarnas 

arbete kan hävdas bidra till samhällelig organiseringen av kroppar, reproduktion och 

familjebildning, biopolitiska processer vilka sätter reproduktion, hälsa och sexualitet i 

fokus (Bäckman, 2003, s.57). Här aktualiseras återigen kopplingen mellan rådande 

medicinska rön, idéer om hur att uppnå hälsa samt sexualmoral samt observationen att 

talet om 1900-talets sexuella frigörelse riskerar att osynliggöra hur nya, mer 

sofistikerade maktmekanismer introducerats i syfte att disciplinera och reglera 

befolkningen (ibid).  

 

8. Materialiseringsprocesser och avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer jag att föra en avslutande diskussion kring de teman som tagits 

upp tidigare samt återkoppla till de frågeställningar studien ämnat besvara.  

I denna studie har jag bland annat sökt att besvara vilka normer kring kön, hälsa 

och ansvar som konstrueras genom och ligger till grund för förespråkandet av 

hormonella preventivmedel till unga kvinnor men också vilken syn på frihet och 

jämställdhet som produceras genom detta förmedlande. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning kring konstruktionen av hälsa, kön och sexualitet har jag prövat en läsning 

där användandet av hormonella preventivmedel kan ses som en ”naturlig del” i 

formandet av det unga kvinnliga subjektet och relateras till det medborgerliga 

folkhälsoideal som utgör en grundsten i ungdomsmottagningarnas rikstäckande 

arbete. Mina forskningsfrågor har varit 

- Hur beskrivs och förmedlas hormonella preventivmedel i studiens material? 

- Vilka normer kring kön, hälsa och ansvar produceras genom förespråkandet av 

hormonella preventivmedel till unga kvinnor? 

- Vilken syn på frihet och jämställdhet produceras genom förespråkandet av 

hormonella preventivmedel? 

Att ungdomsmottagningars arbete producerar och förmedlar normer kring en 

heteronormativ, respektabel och (hormonellt) kontrollerad femininitet återfinns tydligt 

i studiens material. Detta väcker dock nya frågor kring vilka betydelser användandet 

av bioteknologier i syfte att reglera en riskfylld kroppslighet får för formandet av 

(kvinnlig) subjektivitet. Hormonella preventivmedel framställs och marknadsförs som 
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frigörande av det kvinnliga subjektet, samtidigt kan en hävda att detta konstanta 

skyddande, antingen ritualiserat i form av ett dagligt tablettintag eller genom 

långtidsverkande hormonella preventivmedel vilka implanteras i kroppen, också 

aktualiserar hotet och gör att risken för graviditet konstant formar kropp och 

subjektivitet. Genom den ”frigörande praktiken”, att använda hormonella 

preventivmedel i syfte att undvika oönskad graviditet, knyts risken till det kvinnliga 

subjektet som i en postfeministisk, neoliberal och kapitalistisk diskurs beskrivs som 

beroende av kroppslig reglering för att förstås som ansvarsfull och hälsosam. Att 

bemöta den diskursiva konstruktionen av det kvinnliga subjektet som riskfyllt och 

”den som blir gravid” genom att på biomedicinsk väg reglera fertilitet, men också lust 

och (hetero)sexualitet kan på så vis också förstås som en performativ process där kön 

men också riskdiskursen reproduceras genom att befästa synen på kvinnokroppen som 

den naturliga att ingripa i (Preciado, 2013, s.168). Att kvinnor utlovats sexuell 

frigörelse genom användandet av hormonella preventivmedel (vilka enligt en liberal 

frihetsdiskurs syftar till att möjliggöra sex på lika villkor) ter sig därför som något av 

en paradox. De preventivmedel som primärt rekommenderas i denna studies material 

är de långtidsverkande preparat som både marknadsförs, men också omtalas av mina 

informanter, som något användaren kan ”glömma bort”. Möjligheten att just glömma 

bort den pågående justeringen av den egna fertiliteten beskrivs som en målsättning då 

detta innebär att preventivmetoden blivit en sådan naturlig del i användarens liv och 

vardag att denna inte behöver medvetet administreras regelbundet. Att glömma bort 

innebär därför att preventivmetoden förstås som en naturlig del i utformandet av 

subjektet, samt en del i det performativa skapandet av kön och ”den ansvarsfulla 

kvinnan”. Samtidigt naturaliseras det hot som den kvinnliga fertiliteten beskrivs som, 

och de reglerande bioteknologiska regimerna framställs därmed som än mer 

önskvärda, en lösning på problemet som den kvinnliga kroppen utgör inom denna 

”gyniatric apparatus”. Kön, ansvar och hälsa, men också risk, samskapas och 

materialiseras här processuellt genom diskurs, institutioner, ideologi och praktiker 

vilka (re)producerar könsspecifika normer kring kvinnlig hormonell reglering.  

Hur ungdomsmottagningarnas praktiker i förmedlandet av hormonella 

preventivmedel till unga kvinnor påverkar unga kvinnors valmöjligheter, ageranden 

och attityder kan förklaras genom Butlers performativitetsteori. I denna kontext kan 

upprepningen i de sociala praktiker och statliga insatser vilka riktar sig till unga 

kvinnor ses som en performativ process vilken genom upprepning naturaliserar både 
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synen på den unga kvinnan som i behov av skydd, kvinnans tilldelade ”reproduktiva 

roll” men också de insatser som riktar sig till kvinnor baserat på ovanstående 

föreställningar (Butler, 1988). Sara Ahmed skriver  

When people stop treading the path may disappear. And when we see the line of 

the path before us, we tend to walk upon it, as a path that ‘clears’ the way. So we 

walk on the path as it is before us, but it is only before us as an effect of being 

walked upon. A paradox of the footprint emerges. Lines are both created by being 

followed and are followed by being created. The lines that direct us, as lines of 

thought as well as lines of motion, are in this way performative: they depend on 

the repetition of norms and conventions, of routes and paths taken, but they are 

also created as an effect of this repetition (Ahmed, 2006, s.16). 

Detta innebär att de normer som ligger till grund för, och genereras genom, 

förmedlandet av hormonella preparat inte är stabila utan upprätthålls och reproduceras 

genom de diskurser och sociala praktiker som är en del av ”gyniatric apparatus”. I 

upprepningen finns dock även potential för förskjutningen av mening, det vill säga en 

transformation av de normer vilka leder in subjekt på redan utstakade vägar. Trots 

denna potential ter sig de diskurser och praktiker vilka upprätthåller en binär 

könsindelning där kvinnan ses som i behov av kroppslig reglering i denna studies 

material som tämligen oförändrade. Kvinnors och mäns olika tilldelade roller i 

reproduktionen vilka Bäckman beskriver i sin avhandling återfinns även i denna 

studies material, både i FSUMs handbok och i intervjuer, även om dessa normer till 

viss del också problematiseras. Det som enligt denna studies material transformerats 

är inte de könade förväntningar vilka gör den kvinnliga kroppen till ”the natural 

object of intervention” (Preciado, 2013, s.168), men istället de metoder genom vilka 

den kvinnliga kroppen regleras och hur förmedlingen av dessa ”paketerar” preparaten 

som önskvärda, frigörande och en naturlig del i det hälsosamma kvinnliga subjektet. 

Här framträder hur det respektabla utövandet av kön (där användandet av hormonella 

preventivmedel kan hävdas ingå i ett normativt könsutövande) regleras genom diskurs 

och sociala praktiker. I detta arbete har jag satt studiens material i dialog med 

Preciado och Butler för att poängtera att det är görandet av kön som regleras inom 

tydliga ramar och att dessa performativa processer ses som centrala i konstruktionen 

av det hälsosamma kvinnliga subjektet. Idén om det kvinnliga subjektet (och i detta 

fall även ”den kvinnliga kroppen”) som en performativ process är dock inte ny. 
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Beauvoir skrev i Det andra könet (2002) att ”Kvinnan är inte en fixerad realitet utan 

ett vardande” (Beauvoir, 2002, s.68). Detta vardande, det performativa görandet av 

kön, har i denna studies material visat sig anta nya former genom förespråkandet av 

hormonella preventivmedel till unga kvinnor. Görandet i sig framstår dock i denna 

studie som alltjämt centralt för att konstruktionen (och utövandet) av kön och hälsa 

ska förstås som inom normen samt respektabelt och ”riskfritt”.  

 Butler betonar att maktstrukturer producerar de subjekt de syftar till att 

representera, en viktig poäng som kan förklara hur tjejer och unga kvinnor, samt deras 

valmöjligheter och livsutrymme, formas av och i relation till rådande diskurser och 

praktiker (Butler, 2006, s.2-3). Detta går i linje med Foucaults beskrivning av makt 

som produktiv. Skapandet av det hälsosamma kvinnliga subjektet bör i detta 

sammanhang förstås som en del i produktiva och performativa processer vilka 

struktureras genom en ”gyniatric apparatus” bestående av bland annat sociala 

relationer och praktiker, postfeministisk diskurs, marknadsföring, utvecklingen av 

bioteknologiska metoder, men också statliga institutioner där 

ungdomsmottagningarna spelar en avgörande roll i att ”visa vägen” för ett acceptabelt 

(och respektabelt) görande av kön och (hetero)sexualitet. Jag har påpekat tidigare i 

denna text att även andra sociala kategorier görs i relation till normer och 

förväntningar på hormonell kroppslig reglering. Kategorier som ras, etnicitet och 

klass finns inbäddade i exempelvis P-pillrets historia där läkemedelsföretag utförde P-

piller-tester på fattiga populationer i Puerto Rico innan produkterna bedömdes som 

säkra nog att lanseras till den vita medelklassen i USA som en del i vita kvinnors 

sexuella frigörelseprojekt (Preciado, 2013, s.165 och 177-185). Dessa preparat har 

dock inte enbart syftat till att frigöra det kvinnliga subjektet, det har också fyllt 

funktionen av att förhindra att oönskade populationer förökar sig. Preciado beskriver 

hur P-pillret också var en del i tidiga ”birth control programs” vars målsättning 

inkluderade att ”rensa upp” i Puerto Ricos slumområden genom att begränsa 

födelsetalen. Att tillgång till hormonella preventivmedel på detta vis varit tänkt att 

fylla samma funktion (förhindra oönskad graviditet) men i olika syften för olika 

kvinnor beskrivs även av Bäckman i hennes redogörelse för kvinnans roll i 

folkhemmets nationsbygge (Bäckman, 2003, s.54).  

 I denna studies material framträder kön och ålder som centrala kategorier i hur 

preventivmedel förmedlas, tjejer och unga kvinnor i fertil ålder beskrivs som en 

generell målgrupp för både hormonella preventivmedel men även 
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ungdomsmottagningarnas arbete i stort. Sexualitet borde måhända vara en kategori 

vilken spelar in, dock verkar betydelsen av hormonella preventivmedel ha förskjutits, 

det rör sig inte enbart om att åstadkomma en sexuell frigörelse för kvinnor i 

heteronormativa sexuella praktiker, istället påtalas hormonella preventivmetoder som 

fördelaktiga för kvinnor generellt då de löser andra kroppsliga problem utöver 

fertiliteten, exempelvis reglerar menstruation och förhindrar acne. Hur andra sociala 

kategorier påverkar utformandet av ungdomsmottagningarnas arbete och 

policyprogrammet kan denna studie därför inte erbjuda svar på. Dock framgår det i 

studiens material att hormonella preventivmetoder förstås som gynnsamma och 

hälsofrämjande för kvinnor i fertil ålder, oavsett sexuell orientering. Kroppslig 

reglering förespråkas alltså för gruppen kvinnor generellt, både i policymaterialet och 

i intervjuer med denna studies informanter.  

 Foucault menar att biomakten, det vill säga makten som söker att organisera 

populationers hälsa och reproduktion efter nationella och statliga intressen, inte 

utövas genom lagar, men genom normer och normerande praktiker. Dessa normer och 

normerande praktiker utgör en del av en mer sofistikerad styrningsapparat där 

individen disciplineras bland annat genom statliga institutioner såsom skolan och 

vården vilka leder in subjekt på ”utstakade vägar” genom professionella 

rekommendationer, kunskap och omvårdnad av individen (Foucault, 2002b, s.141-

145). Slående i denna studies material är just hur en binär och heteronormativ 

könsindelning upprätthålls delvis genom de reglerande insatser som riktar sig till den 

kvinnliga kroppen och det kvinnliga subjektet. Jag har tidigare beskrivit hur det 

framkommit i intervjuer med denna studies informanter att ungdomsmottagningarnas 

arbete till stor del riktar sig till unga kvinnor, både i förmedlandet av hormonella (och 

andra typer av) preventivmedel men också i förmedlandet av information. Det finns 

tydliga indikationer både i policymaterialet och i intervjuerna på att (den kvinnliga) 

individen ska skyddas och hjälpas att fatta hälsofrämjande beslut genom information 

och genom förmedlandet av preventivmetoder där framförallt hormonella 

preventivmedel framställs som trygga alternativ för en hälsosam sexualitet och 

subjektivitet. Ungdomsmottagningarnas arbete utgör på så vis en del i den ”gyniatric 

apparatus” vilken Vavrus och Gunn beskriver där den kvinnliga kroppen både förstås 

som riskfylld och ”oren” om denna inte kontrolleras genom hormonell kroppslig 

reglering. Artikelförfattarna skriver  
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The norms the gyniatric apparatus generates are those that concern the physical 

and social health of a population of bourgeois women whose participation in 

postfeminism’s discursive practices helps to ensure their distance from the 

abject quality of their bodies – as the untreated abjectness of female bodies has 

been promoted as the abnormal, even grotesque, alternative to the cleansed, 

medicated body (Reed & Saukko, 2010, s.121). 

Denna syn, att den kvinnliga kroppen kan befrias från hämmande funktioner genom 

kontinuerlig medicinsk reglering framträdde tydligt i talet om menstruationen som 

något problematiskt och önskvärt att slippa. Menstruationen beskrevs inte bara som 

onödig, men som i vägen för kvinnors vardagliga liv. Att slippa menstruationen 

genom användandet av hormonella preventivmedel förstås därför dels som hälsosamt 

men även som något som kan bidra till jämställdhet mellan könen. Att det är just 

kvinnans kroppslighet som i denna diskurs ”står i vägen” för hennes frigörelse är inte 

nytt i sig men på vilket vis den anses stå i vägen har alltså kommit att skifta genom 

utvecklingen av nya kroppsliga regleringsmetoder för kvinnor. Hormonella 

preventivmedel utlovar inte bara ett skydd mot oönskade graviditeter men också 

möjligheten att bli fri från sin menstruation (alternativt skaffa sig en ”perfekt” 

menscykel) och detta har i denna studie visat sig resultera i att det inte endast är 

barnafödande eller risken för graviditet som anses påverka kvinnors tillgång till 

jämställdhet, även menstruationen kan alltså utgöra ett hinder enligt denna diskurs.  

 Ovanstående fenomen, att unga kvinnor väljer bort att menstruera då detta ses 

som hämmande och något som ”drabbar” den kvinnliga kroppen, kan ses som 

diskursers materialisering där normer kring kvinnlig kroppslig reglering genererar nya 

sociala praktiker och disciplineringsmetoder. Synen på det kvinnliga subjektet och 

vad som utgör ett hälsosamt sådant transformeras också genom de neoliberala och 

postfeministiska diskurser vilka beskriver kvinnokroppen som ett kontinuerligt 

projekt vilket ska regleras och kontrolleras genom bland annat konsumtion, 

medicinering och specifika livsstilsval. När jag påbörjade denna studie intresserade 

jag mig specifikt för det hälsosamma kvinnliga subjektet och hur det konstrueras.  

Under studiens gång har det framkommit att hälsa inte är något en ”har”, hälsa måste 

aktivt göras genom att följa de normer och rekommendationer som anses vara en del i 

att skapa hälsa. Vissa praktiker har erhållit en hälsosam status, detta innebär att 

utövandet av dessa gör att subjektet kan närma sig, men aldrig helt nå hälsa (då skulle 

en inte behöva ”göra” längre). Eftersom hälsoidealet är väldigt starkt, trots att det som 
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utgör hälsa och ett hälsosamt leverne förändrats genom tid och i enlighet med 

medicinska rön och rådande moral, utgör idealet en styrning i sig. Utöver denna 

normerande styrning anses även ingripanden från statliga institutioner, exempelvis 

vården, legitima om subjektet inte anses kunna ta hand om den egna hälsan.  

 I FSUMs handbok beskrivs vikten av ungdomars självbestämmande och 

friheten att fatta egna beslut, samtidigt som det också betonas att en 

mognadsbedömning ska ligga till grund för huruvida individen anses förmögen att 

fatta beslut kring den egna hälsan (FSUMs handbok, 2015, s.22). Detta innebär att det 

fria valet är villkorat och att ungdomen tillåts välja fritt så länge en väljer inom ramen 

för det som ungdomsmottagningarna anser vara riktigt och hälsosamt. Denna 

förståelse för frihet speglas i Granzows studies resultat där studiens informanter 

uppger att deras ”fria val” snarare innebär att välja bland få alternativ (Granzow, 

2007). Granzow refererar i sin artikel till Hannah Arendt och riktar kritik mot det 

diskursiva sammanlänkandet av agens, frihet och kontroll, en idé som Granzow menar 

bygger på inneboende motsägelser. Istället bör frihet förstås som det som händer när 

”(…) possibilities are allowed to unfold, not what happens when a plan is properly 

conceived and efficiently executed.” (Granzow, 2007, s.47). Detta kan anses gå i linje 

med Foucaults beskrivning av diskreta maktformer och tolkas som att tillgången till 

hormonella preventivmedel måhända inte enbart handlar om en kvinnlig sexuell 

frigörelse eller uppluckring av sexualmoralen, utan snarare kan förstås som 

framväxten av ”en listigare eller diskretare form för makten” (Foucault, 2002b, s.39). 

Granzow skriver att ”The question of choice might not be a question of choice 

at all: it might be one of unequal access” (Granzow, 2007, s.47), och detta återspeglar 

tydligt hur kön i detta material kan förstås som avgörande för vilka val som 

presenteras som rimliga, hälsosamma och önskvärda. Materialet präglas av könade 

förväntningar vilka också inbegriper förväntningar på heteronormativitet, där den 

respektabla femininiteten och att vara ”måttfull” konstrueras som både moraliskt 

korrekt och som hälsosamt (Skeggs, 2000). Även om studiens informanter kritiserar 

denna samhälleliga förväntan på kvinnlig respektabilitetsutövning i form av att vara 

bland annat sexuellt måttfull menar de att denna förväntan ”lever kvar” och 

strukturerar unga kvinnors handlingsmöjligheter. Att unga tjejers livsvillkor men även 

sexualitet och sexuella praktiker mer specifikt regleras genom diskurser som 

tillskriver kvinnan ansvar för kroppslig reglering men också beskriver henne som en 

potentiell ”hora”, omoralisk och/eller ansvarslös reglerar på så vis inte bara kvinnors 
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kroppar och sexuella praktiker men också hennes konkreta livsutrymme för att ses 

som respektabel, hälsosam och ansvarsfull. Dessa diskurser och sociala praktiker 

ingår i den ”gyniatric apparatus” som Gunn och Vavrus beskriver där kvinnlig 

frigörelse framstår som nåbar på väldigt specifika villkor. I detta sammanhang verkar 

det som att kvinnan enbart kan förstås som fri och jämställd om hon följer de 

förordade bioteknologiska regleringsmetoder som förespråkas samt deltar i rätt mängd 

och rätt typ av sexuella praktiker och relationer. Hon ska ta ansvar för risken för 

graviditet och för den egna och partnerns hälsa och hon besöker 

ungdomsmottagningen som ett led i detta bildningsprojekt vilket syftar till att skapa 

en hälsosam befolkning och reproduktion.  

Som jag tidigare nämnt beskriver Foucault governmentality som ”The exercise 

of power consists in guiding the possibility of conduct and putting in order the 

possible outcome” (Foucault, 1982, s.221), vilket innebär att begränsningen av 

valmöjligheter är en central aspekt i denna maktutövning. Även Granzow menar att 

informanterna i hennes studie fattade beslut baserade på begränsade valmöjligheter 

och kritiserar den liberala frihetsdiskurs som osynliggör hur denna begränsning av 

möjligheter paketeras som kvinnors väg till frigörelse. Jag vill här poängtera att unga 

kvinnor inte endast erbjuds att välja preventivmetod, de förväntas också välja, samt 

att välja rätt. Rätt val i denna studies material är primärt långtidsverkande hormonella 

preparat vilket belyser att det fria valet egentligen rör sig om utstakade vägar i form 

av normer kring kvinnlig hälsa och frigörelse vilka inom en patriarkal och neoliberal 

samhällsstruktur utmålar den kvinnliga kroppen som ett problem kvinnan förväntas 

utöva kontroll över. ”Frihet” kan därför i denna studie hävdas göras genom 

användandet av hormonella preparat då dessa beskrivs som just frigörande i sig. I den 

diskurs som genomsyrar materialet är det inte det ”fria valet” som ligger till grund för 

huruvida individen faktiskt uppfattas som fri eftersom den kvinnliga kroppen 

konstrueras som roten till ofrihet. Att hormonella preparat i sig framställs som 

frigörande innebär därför att kvinnan kan förstås som fri om hon hormonellt reglerar 

sin kroppslighet, detta trots att valmöjligheterna är begränsade.  

Ju mer jag fördjupat mig inom detta ämne desto tydligare framträder det att 

idéer om frihet och jämställdhet formas av och används för att legitimera 

förespråkandet av hormonell reglering av den kvinnliga kroppen. Med populationens 

hälsa som målsättning har dels kvinnokroppen identifierats som ett problem att 

åtgärda, samtidigt tilldelas den kvinnliga populationen ansvar för den egna, och 
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andras, hälsa. Den unga kvinnan blir här en nyckelspelare i statens utövande av 

biomakt, en position som regleras och befästs genom ”gyniatric apparatus” och den 

performativa iscensättningen av den hälsosamma och ansvarsfulla kvinnan.  
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Bilaga 1: Intervjuguide, semistrukturerade intervjuer 

 

Hej! Tack för att du valt att delta i denna studie. Till att börja med får du gärna 

presentera dig själv närmare – ålder, vad arbetar du med, hur länge har du arbetat på 

denna mottagning?  

 

Hur kom det sig att du började arbeta på ungdomsmottagning? 

 

Vad skulle du säga att ditt arbete går ut på? 

 

Vilka uppgifter skulle du säga är viktigast/mest centrala i ditt arbete? 

 

Vad innebär sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR)? 

 

Vad för slags frågor har de ungdomar som söker sig hit? 

 

Hur formulerar era besökare sina behov? 

 

Hur upplever du mötena med era besökare? 

 

Hur resonerar du kring de behov ungdomarna uttrycker? 

 

Finns det någon ”röd tråd” i de frågor ni får? Är vissa frågor vanligare än andra? 

Vilka slags frågor kan det vara? 

 

Kan en se mönster i vilka grupper som söker sig hit? Mönster i deras behov/frågor? 

Har dessa förändrats under den tid du arbetat här eller är ungdomars frågor ”stabila” 

över tid?  

 

Hormonella preventivmedel har uppmärksammats en del i media de senaste åren, syns 

detta i ert vardagliga arbete? 

 

Finns det möten som är svårare än andra? Varför och på vilket vis?  
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Hur används ”Handbok för Sveriges Ungdomsmottagningar” och andra policys i ert 

arbete?  

 

Hur går det till att nå ungdomar och bygga förtroende? Är det lätt/svårt? 

 

Ungdomsmottagningar är öppna för individer upp till en viss ålder, vad är det som 

utmärker den gruppen? 

 

Hur avgränsas ”ungdomskategorin” och vad innebär denna kategori? 

 

Vad är roligast med ditt jobb? 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 
 
 
 
 


