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Sammanfattning (Abstract)

Denna uppsats syfte är att genom en analys av en intervju med en fokusgrupp kvalitativt undersöka hur en

grupp  kvinnor  idag  talar  om  sina  upplevelser  av  hormonbaserade  preventivmedel.  Frågeställningarna

uppsatsen  utgår  från  lyder:  Hur  upplever  kvinnor  att  deras  kroppar  påverkas  av  hormonbaserade

preventivmedel och vad betyder dessa upplevelser för deras identitetsskapande?

     Resultatet av undersökningen visar att fokusgruppens informanter använder p-piller för att kontrollera

sina  kroppar  och  att  denna  kontroll  tar  sig  uttryck  genom  att  de  talar  om  sig  själva  i  enlighet  med

kropp/sinne-dikotomin. Informanterna anser sig vara dåligt informerade angående p-pillers biverkningar och

det grundar sig i en generell övertro på vetenskapen. P-pillren medför också för alla informanterna att de

upplever  mindre  sexuell  lust.  Att  informanterna  står  ut  med  alla  negativa  aspekter  av  hormonbaserade

preventivmedel menar jag tyder på en internalisering av normer och förväntade livslinjer.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och ämnesval
Ämnet för denna uppsats kom sig ur att jag själv började fundera kring mitt användande av p-piller.

Hur fungerar jag egentligen? Vad gör dessa hormoner med mig? Hur är jag på riktigt? Jag bestämde mig

för att undersöka saken och slutade helt enkelt att äta mina p-piller. I och med detta började jag ock-

så fundera på min omvärld. Hur många känner som jag? Hur talar människor om vad hormoner gör

med kroppen och vad som händer under påverkan av dem. Detta intresserar mig eftersom så många

kvinnor använder dessa läkemedel att det har kommit att bli det ”naturliga” tillståndet idag, något

som ”alla” gör. 430 000 kvinnor i Sverige1 och 100 miljoner kvinnor i världen2 använder p-piller och

ändå är det inget som det talas speciellt mycket om annat än i medicinska termer.

1.2 Syfte och frågeställningar
Jag ämnar här att genom en intervju med en fokusgrupp kvalitativt undersöka hur kvinnor idag talar

om sina upplevelser av hormonbaserade preventivmedel. Detta görs för att få en bredare förståelse

av hur kvinnor i Sverige idag faktiskt upplever sina kroppar i ett hormoninfluerat tillstånd och även i

ett tillstånd utan influens av hormoner. Syftet är inte att få en övergripande bild av ett fenomen, utan

att istället genom en fokusgrupp få en kvalitativ bas för analys av kvinnors upplevelser. Frågeställ-

ningarna jag arbetat utifrån lyder:

●   Hur upplever kvinnor att deras kroppar påverkas av hormonbaserade preventivmedel?

●   Vad betyder dessa upplevelser för deras identitetsskapande?

1.3 Hur hormonbaserade preventivmedel fungerar
Det kombinerade p-pillret var det första hormonbaserade preventivmedlet som såg dagens ljus år

1957 och är än idag det mest använda. Den huvudsakliga uppgiften för hormonbaserade preventiv-

medel är att genom att stoppa ägglossning förhindra graviditet och det finns ett antal olika preparat

och sätt som detta sker på; genom p-piller, p-ring, p-plåster, p-stav, p-spruta, minipiller, hormonspi-

1 Statistiska centralbyråns På tal om kvinnor och män, 2008.

2 Granzow, Kara (2007), ”De-Constructing 'Choice': The Social Imperative and Women's Use of  the Birth Control Pill”.
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ral eller med akut-p-piller. Men det finns också icke-hormonella preventivmetoder; kondom, femi-

dom, kopparspiral, pessar, p-dator, sterilisering, amningsmetoden, säkra perioder, samt avbrutet sam-

lag. Gemensamt för alla hormonbaserade preventivmedel är att de uteslutande riktar sig till att ut -

nyttjas av en kropp med livmoder och ägglossning, något motsvarande läkemedel för en kropp som

producerar sperma finns idag inte att tillgå.3 Dessa ovan nämnda läkemedel fungerar på två olika

sätt: de vanligaste kallas kombinerade och fungerar genom en kombination av det kvinnliga köns -

hormonet östrogen och gulkroppshormonet gestagen. Till denna kategori hör: p-piller, p-plåster och

p-ring. Det finns också de läkemedel som fungerar genom ett innehåll av bara gestagen; hit hör mini-

piller, hormonspiral, p-stav och p-spruta. De läkemedel som använder den kombinerade metoden av

både östrogen och gestagen fungerar genom att både förhindra ägglossning och genom att göra liv-

moderslemhinnan  tjockare.  De  läkemedel  som  bara  innehåller  gestagen  förhindrar  oftast  inte

ägglossningen (även om det kan hända) och syftar mestadels istället till  att  bara förändra livmo-

derslemhinnan och därigenom bilda en ogästvänlig plats för ägg och sperma att mötas (UMO.se).

Hormonbaserade preventivmedel kan öka risken för bröstcancer om du har genetiskt anlag för sjuk-

domen. Även risken för livmoderhalscancer, som i första hand beror på HPV-virus4, ökar om du äter

p-piller länge och östrogenet i läkemedlen medför ökad risk för blodpropp. Men dessa risker är lägre

än p-pillrens skydd mot cancer i äggstockar, livmoderslemhinna och tarmar. Dessa läkemedel mins-

kar dessutom ofta smärta och blödningar vid menstruation och erbjuder ett symptomatiskt skydd

mot endometrios5.  De vanligaste biverkningarna (de biverkningar som en nästan alltid får  räkna

med)  brukar  sägas  vara  ömmande  bröst,  humörsvängningar,  mellanblödningar,  viktuppgång och

minskad sexlust. Till fördelarna brukar nämnas att de kan hjälpa till att reducera dålig hy och att de

kan användas för att behandla polycystiskt ovariesyndrom6. Och framförallt erbjuder de kombinera-

de läkemedlen ett nästan 100 % -igt skydd mot oönskad graviditet om de tas enligt föreskrift. De lä-

kemedel som bara innehåller gestagen har en lite mindre skyddsprocent och är svårare att dosera i

och med att de skall tas inom ett fönster på max tre timmar. Amningsmetoden, säkra perioder, samt

3 Ett stående ”skämt” bland de som forskar kring detta är att ett p-piller för män alltid är fem-sju år framåt i tiden. Ett 
påstående som förekommit i artiklar sedan 1957.

4 Humant papillomvirus. Finns i cirka 200 varianter som kan orsaka till exempel kondylom och olika typer av cancer.

5 En kronisk gynekologisk sjukdom dom drabbar cirka 10 % av kvinnor. Vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns 
utanför livmodern och kan till exempel orsaka smärtsamma menstruationer.

6 Även kallat PCO eller PCOS. Drabbar cirka 10 % av kvinnor. Innebär förekomst av folliklar (äggblåsor) på äggstockar,
kroniskt uteblivna ägglossningar, förhöjda blodvärden av manliga könshormoner och/eller ökad hårväxt i ansiktet.
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avbrutet samlag rekommenderas inte som huvudsaklig preventivmetod då de är mycket osäkra. (vard-

guiden.se, UMO.se, RFSU.se)

1.4 Material och metod
Materialet som ligger till grund för denna uppsats består av en transkriberad gruppintervju om cirka

110 minuter. Denna intervju utfördes tillsammans med en fokusgrupp på tre personer i ett grupp-

rum på Uppsala Universitet. Jag fann informanter genom en efterlysning på Facebook7, där jag la

upp en statusuppdatering som beskrev vad jag ämnade göra och bad vänner och bekanta att dela sta-

tusuppdateringen vidare. Redan efter några timmar hade sju personer anmält intresse och när jag

gick ut med datum och tid var det tre personer som kunde medverka i intervjun. Den slutliga grup-

pen informanter var homogen i den bemärkelsen att de alla identifierade sig själva som kvinnor och

var i åldrarna 22 till 28. De hade alla använt någon form av hormonbaserade preventivmedel under

en längre tid och vid tillfället för intervjun hade alla informanterna valt att avstå från hormonbasera -

de preventivmedel. Två av informanterna; My och Elina hade vid olika tillfällen använt både p-piller

och minipiller och den tredje informanten Alex hade tidigare använt endast p-piller. Två av infor -

manterna använde nu kondom som huvudsaklig preventivmetod och en informant hade en koppar-

spiral. I urvalet av informanter strävade jag efter att få personer i åldrarna kring 25 då jag menar att

det krävs ett antal års erfarenhet av preventivmedel för att hinna forma långtgående tankar kring

upplevelsen, och informanterna själva menar att det inte är förrän de slutat med p-piller som de kun-

nat få distans till upplevelsen och kunnat sätta ord på vad de upplevt tidigare. De informanter som

kunde delta det datum som planerades för intervjun passade in i det tänkta åldersspannet och inter -

vjun kunde genomföras som tänkt.

På sajten FASS.se listas bland annat bieffekter för olika läkemedel. De bieffekter som ställs upp för

några av de mest populära hormonbaserade preventivmedlen använde jag i min intervjumetod ge-

nom att jag skrev ut dem på papper och klippte isär dem. Lapparna lades sedan fram framför infor -

manterna under intervjun för att stimulera samtalet. De läkemedel jag inkluderade i min lista på bief-

fekter var p-pillren Yasmin och Neovletta, p-staven Nexplanon och vaginalringen Nuvaring. Utöver

dessa lappar med bieffekter lade jag även fram bilder på olika preventivmedel, både hormonella och

icke-hormonella, även detta för att få igång ett samtal kring vad informanterna hade erfarenhet av att

använda.

7 Se bilaga 2.
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Min förhoppning med valet av fokusgrupp som metod var att genom samspelet mellan informanter -

na få tillgång till fler spontana och känsloladdade uttalanden angående ämnet än jag troligtvis hade

fått om jag valt att utföra intervjuer en och en. Utgångspunkten i valet av metod var att genom det

sociala samspelet som sker i grupp återskapa lite av den miljö vi erfar genom interaktion i vardagen

och därmed få berättelser som speglar en “vanlig” inställning till hormonbaserade preventivmedel. I

och med att ämnet för uppsatsen kan ses som en smula kontroversiellt och nästan oundvikligen le -

der till diskussioner om sex, kondomer, mens, abort och liknande anser jag att en fokusgrupp är

lämplig som intervjumetod eftersom säkerheten som kommer sig ur att tala i grupp bidrar till en mer

avslappnad atmosfär under intervjun. Anne Ryen påpekar i Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fält-

studier att de svar som en individ ger i en enskild intervju ofta skiljer sig från de svar som en ger som

medlem i en grupp (Ryen 2004, s. 97). Detta anser jag vara en fördel då det är i det sociala samspelet

vi formar oss själva som subjekt. Risken med en fokusgrupp som tillvägagångssätt för intervju me-

nar Steinar Kvale i Den kvalitativa forskningsintervjun är att intervjuarens kontroll över intervjusituatio-

nen minskar och att detta kan medföra en datainsamling som ter sig relativt kaotisk och i och med

det kan själva analysen bli mer komplicerad då informanter i grupp medför ett större hoppande mel-

lan ämnen samt åsikter som korsas (Kvale 1997, s. 97). Detta skedde också mycket riktigt under in-

tervjun då det hände att informanter talade i munnen på varandra, avvek från ämnet eller kommen-

terade i halva meningar, men detta anser jag inte var till någon större nackdel i analysen. Min egen

position i att vara med mina informanter relativt jämngammal och dessutom kvinna bidrar med all

säkerhet till hur informanterna talade med mig och även om vad de talade.

Angreppssättet som används i uppsatsen syftar till att undersöka hur verkligheten och omvärlden

framträder för en individ och hur ett subjekt skapar mening genom den levda erfarenheten. Med en

kvalitativ metod som intervju är inte huvudavsikten att, som vid kvantitativa studier, jämföra enheter

och siffror. Istället ligger fokus på att få tillgång till handlingar och händelser som ses som relevanta

för undersökningens syfte och problemställning. Som centralt för en kvalitativ studie ses tillgången

till den enskilda undersökningspersonen och dennes sätt att se på världen, inte att räkna hur många

som ser det på samma eller olika sätt (Ryen, 2004).  ”En central utgångspunkt är att det finns en

enda sanning eller verklighet för intervjupersonen” (Ryen 2004, s. 105) och att det är detta som skall

ges full uppmärksamhet. Huvudpoängen är alltså att “istället för att bara rapportera rådata som citat

bör man leta efter det kontextuella och det situationsberoende” (Ryen 2004, s. 133), då det bland an-

nat är i det mellanmänskliga upplevelserna tolkas och vi förstår människor genom oss själva valdes

gruppintervju som metod för att undersöka detta specifika fenomen, eftersom “verkligheten” inte

7



kan vara annat än subjektets faktiska upplevelser. Detta innebär alltså att det inte är någon absolut,

allmängiltig, ahistorisk, akulturell Sanning som eftersöks, utan den kontextbundna levda erfarenheten

så som den ter sig för informanterna står som grund för min undersökning. 

Kvale beskriver fyra primära steg för att analysera ett färdigt material: Det första steget innebär att

informanten beskriver sin livsvärld och berättar spontant vad hen känner och upplever i förhållande

till ämnet. I detta steg görs ingen omfattande tolkning vad som sägs av vare sig intervjuare eller in-

formant. I steg två upptäcker ofta informanten själv under intervjuns gång nya förhållanden och ser

nya innebörder i det hen beskriver och resonerar utifrån de nya infallsvinklarna. I steg tre koncentre-

rar intervjuaren meningen i det informanten säger och sänder tillbaka meningen för att informanten

skall få chans att utveckla sitt resonemang (detta steg skedde inte direkt i min intervju då det främst i

fokusgruppen skedde genom informanternas egna meningsutbyten). Steg fyra innebär att den tran-

skriberade intervjun tolkas av intervjuaren. Detta sker i tre steg: först struktureras materialet inför

analysen. Detta innebar att jag efter transkriberingen förutsättningslöst läste igenom materialet ett

par gånger och snabbt kunde skönja ett antal återkommande teman som jag sedan arbetade utifrån.

Utdrag ur den transkriberade intervjun staplades upp i enlighet med de funna temana. Andra steget i

analysen innebär att materialet klarläggs genom att eliminera överflödigt material såsom upprepning-

ar och avvikelser. Här innebär det att transkriberingen var ordagrann för att få med alla variationer i

språket, men att en del fyllnadsord som förekom förvånansvärt ofta, såsom ”asså”, ”såhär”, ”ba”

och ”liksom”, ibland utelämnats i citaten i uppsatsen för läsbarhetens skull. Och till sist utvecklas un-

der analysarbetet innebörder i intervjun genom informanternas tal och ger forskaren nya perspektiv

på fenomen, först efter detta sista steg kunde jag skönja olika teoretiska ingångar att applicera på ma-

terialet och ”göra det osynliga synligt” (1997).

Alla tre informanter har många negativa upplevelser av hormonbaserade preventivmedel, det är en

enhetlighet som inte var avsiktlig i mitt urval, utan som först i intervjusituationen uppenbarade sig.

Informanternas namn är i uppsatsen fingerade för att i största möjliga mån bevara deras anonymitet.

1.5 Begrepp
Hormonbaserade preventivmedel eller p-piller. Informanterna har alla erfarenhet av p-piller och/eller mini-

piller som främsta preventivmetod med hormoner, men när de talar om “piller” är det inte helt klart
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vilken sorts piller de talar om. Jag använder därför ofta för enkelhetens skull  p-piller som ett övergri-

pande begrepp som innefattar alla hormonbaserade preventivmedel.

Vetenskap. Med vetenskap menar jag inte all forskning, utan den diskurs som finns kring den typ av

vetenskap som karaktäriseras av naturvetenskaplig  forskning,  där stereotypen finns av en Veten-

skapsman i vit rock med okuvlig, ren, objektiv och sann Kunskap.

Kvinna & man. Används för att tala om en biologisk kvinna med medfödd vagina och en biologisk

man med medfödd penis. Då informanterna när de talar använder dessa begrepp på det sätt som är

“allmänt vedertaget”, så gör även jag det i uppsatsen.

Sex & samlag. Informanterna använder orden sex och samlag i meningen heterosexuellt  penetra-

tionssex och/eller smeksex mellan en person med medfödd vagina och medfödd penis, därför an-

vänder jag dessa begrepp i samma mening som dem.

Kropp/sinne.  Används som översättning av engelskans body/mind för att beskriva den dikotomi mel-

lan kroppen och sinnet som framträder när informanterna talar om sig själva.

1.6 Teoretiska utgångspunkter
Robert N. Proctor och Nancy Tuana problematiserar i antologin Agnotology: The Making and Unmak-

ing of  Ignorance hur okunskap är kulturellt framkallat. De menar att vi måste fråga oss: Vem vet inte 

och varför inte? Vad talar vi inte om, och varför gör vi inte det? Vi kan såklart inte veta allt, våra hjär-

nor är inte kapabla till att hålla fokus på allt hela tiden, men vissa strukturella tendenser när det gäller

vad det talas om är tydliga. I uppsatsen kommer det bli tydligt att mycket information om hormon-

baserade preventivmedel konsekvent “glöms bort” och teorier om vad kunskap är och hur den för-

medlas används för att förstå varför det blir så. Det handlar inte om ett medvetet beslut från någon 

högre instans att inte tala om vissa saker, utan bara något som hamnar i skymundan. Kanske för att 

andra saker verkar viktigare att prata om än kvinnors upplevelser.

För att förstå hur hormoner gör ett onaturligt tillstånd till det naturliga och förväntade kommer jag att

genom Susan Bordo och Søren Gytz Olesen et al. använda Michel Foucaults teorier om makt/mot-

makt,  disciplinering  av  kroppen,  den  docila  kroppen  och  självdisciplinering/självövervakning.

Foucault menar enligt Susan Bordo att kultur har ett starkt grepp om våra kroppar och verkar ge-

nom att införliva rutiner och vanor som en internaliserad del av våra liv. Detta appliceras på infor -

manternas tal om sina upplevelser av kontroll för att förstå hur de formar sig själva genom självdisci-

plinering och självövervakning. Foucault diskuterar i Övervakning och straff  hur ordning och stabilitet
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skapas i samhället genom till synes fria individer. Varför utbryter inte anarki? För Foucault är makt

mycket mer än bara en idé om att det är något som utövas uppifrån och ner; det handlar om långt

mer intrikata sätt att disciplinera individer och deras kroppar. Genom normaliseringsprocesser inter-

naliserar vi normer och förväntningar som talar om för oss vad som förväntas av oss, hur vi bedöms

av andra, och vi rättar in oss i ledet (Bordo, 2004). Vi känner oss inte kuvade på ett sätt som vi före-

ställer oss att människor var när vi till exempel styrdes av en kung med järnhand, där straff  var att

slängas i fängelse eller mista sitt liv. Dagens makt kan förstås med hjälp av Foucaults begrepp biopo-

litik, makt är riktad mot kroppen och det handlar mer om dressyr än kuvning (Gytz et. al., 2004 &

Foucault, 2003) Genom att vi “gjort [vårt] beteende och [vårt] jag föremål för moralisk problemati -

sering” (Gytz et. al. 2004, s. 97) ägnar vi istället för uppifrån-och-ner-makt oss åt en allestädes närva-

rande disciplinering där vi själva är aktörer i arbetet för att omforma och producera bestämda for -

mer av individualitet eller subjektivitet, som kan representeras av Foucaults utveckling av begreppet

Panoptikon8 (Gytz et. al., 2004). Det är kultur som påverkar våra kroppar idag, genom internalisera-

de vanor och normer lär vi oss vad som är acceptabelt och vad som möts med sanktioner. (Bordo,

2004) Kvinnor, som traditionellt förknippas mer med sin kropp än män genom försköning av den,

reproduktion av den, omhändertagande av andra och så vidare, innebär detta enligt Bordo att “cultu-

re’s grip on the body is a constant, intimate fact of  everyday life.” (Bordo 2004, s. 17). Kvinnors

kroppar är än mer docila och undergivna kulturens grepp bland annat i och med att de plockas, nop-

pas och parfymeras (Bordo 2004, s. 21) Bordos teorier används i uppsatsen för att bland annat förstå

den förväntade obligatoriska heterosexualitet som blir resultatet av ovan nämnda självdisciplinering.

Genom att använda teorier av Robyn Longhurst och Sara Ahmed undersöker jag hur idéer om för -

väntad heterosexualitet och förhindrandet av eventuella läckage formar informanternas identiteter.

Longhurst diskuterar i Bodies: Exploring fluid boundraries sättet att tala om kroppar som förutsätter att

en talar om kroppar som är täta; som inte urinerar, blöder, kräks, fiser, sväljer/omsluter tamponger,

som objekt för sexuell åtrå, ejakulerar eller föder barn (Longhurst 2001, s. 23). Det handlar också om

en tanke om vad som utgör gränser för inomkroppslighet och utomkroppslighet och vad som tillåts

bryta den barriären. Ahmed menar i  Queer phenomenology: orientations, objects, others att “we follow the

line that is followed by others” (Ahmed 2006, s. 15), och genom att använda stigen som metafor for

normer och mönster ser vi hur vi hela tiden följer tidigare upptrampade stigar och skapar både oss

8 Panoptikon är ett sätt att definiera maktens förhållande till människornas dagliga liv. Benthams modell för att utforma 
fängelser användes av Foucault för att beskriva den allseende makten som verkar för att vi i samhället disciplinerar oss 
själva genom att tanken på möjlig övervakning leder till att vi övervakar oss själva, även om vi kanske inte är det. 
(Foucault 2003, s. 206)
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själva och stigen i sig själv. Att vara på rätt kurs, rätt väg och rätt stig innebär att vi sällan stöter på

något som avviker, men att det kan hända. Alternativa vägar kan uppenbara sig och leda till en ny, ti -

digare outforskad stig. I uppsatsen utforskar informanterna ett par nya stigar som leder till nya insik-

ter.

1.7 Tidigare forskning
Det blev tydligt under arbetet att denna uppsats verkar i en del av ett forskningsfält som ännu inte

har format sig ”där ute”. Valet av ämne beror mycket på det faktum att tidigare forskning kring äm-

net inte fokuserar på hormoner, kroppen och vad detta gör med kvinnors självbild. Det rent medi-

cinska synsättet är förhärskande och i och med det finns en del att läsa vad gäller konkreta råd och

riktlinjer kring preventivmedelsanvändning där den vanligaste och i stort sett enda utbredda boken

som dyker upp på efter en sökning på preventivmedel på libris.kb.se är Familjeplanering: preventivmeto-

der, aborter och rådgivning av Viveca Odlind, Marc Bygdeman och Ian Milsom. Några artiklar som foku-

serar på kvinnors upplevelser av hormonbaserade preventivmedel har jag inte funnit. Väldigt många

träffar vid sökning på JSTOR.org behandlar (även vid avgränsning till artiklar ur sociologiska, femi-

nistiska och antropologiska tidskrifter) en mer kvantitativt medicinsk del av preventivmedelsanvänd-

ning. Med sökord som hormonal contraception, birth control, pill, hormone/s får en fram många

artiklar som befinner sig i en kontext som kvantitativt diskuterar p-pillers inverkan på familjekonstel -

lationer, hur unga människor ser på sex i relation till graviditet eller på vilka biverkningar kvinnor

drabbas av. En nyare artikel som ligger i relation till mitt ämne finns, till exempel Kara Granzows

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

(2007) Hon diskuterar, i en Kanadensisk kontext, om och hur mycket av ett val detta att äta p-piller

egentligen är och vad det innebär för kvinnors identitetsskapande. Mary A. Halas skriver i en lite äld-

re artikel ”Sexism in Women's Medical Care” (1979) om det som Tuana beskriver som en del av ”the

womens health movement.” som jag kommer visa lever kvar än idag.
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2. Analys
I analysen diskuteras fyra teman som tillsammans med underrubriker behandlar ämnena:

“Det var ju jätteskönt” som handlar om informanternas upplevelser av att ha och inte ha kontroll

över sina kroppar. “Man intalar sig att det är bra.” behandlar ämnet om att stå ut med eventuella bi -

verkningar och det faktum att det tar ett tag innan det stabiliserar sig när en börjar med en eller byter

till en ny medicin. “Jag gör det vetenskapen säger åt mig.” handlar både om informanternas tro på

och deras misstro mot läkare, barnmorskor, medicin och vetenskapen. Det rör också behovet av att

lyda vetenskapen, samt att känna sig som en försökskanin. Och slutligen behandlas temat “Näe, jag

läser böcker och bakar kakor, det tycker jag är trevligt.”, som handlar om identitetsskapande och be -

rör tankar om att avvika från normen och att inte följa den förväntade livslinjen. Dessa ämnen utkri -

stalliserade sig under intervjun och kommer här att analyseras och behandlas utifrån hur kvinnorna

själva har talat om sina upplevelser, genom att exemplifiera temana med citat, som jag sedan teoreti -

serar utifrån. Varje kapitel avslutas med en syntes som sammanfattar avsnittet, sedan följer en avslu -

tande, sammanfattande diskussion.

2.1 “Det var ju jätteskönt...” Om kontroll
Begreppet kontroll var ett självklart tema i intervjun, alla tre informanter talade på olika vis om sätt

att kontrollera sina kroppar (det handlade till exempel om viktökning och viktminskning, ökad och

minskad acne och humörsvängningar), sin mens (mängd, antal dagar, regelbundenhet) och en even-

tuell graviditet (önskad eller oönskad).

Informanterna är medvetna om att p-piller eller minipiller inte ger ett 100 % -igt skydd mot oönskad

graviditet, men snudd på och de talar också om hormonbaserade preventivmedel som ett sätt att för-

hindra ägglossning och därmed kontrollera en eventuell graviditet. Informanterna ser en graviditet

vid tillfället för intervjun som en oönskad bieffekt av ett samlag, som de alla ser sig som möjliga kan-

didater för, då de alla talar om sig själva som kvinnor som i någon utsträckning har sex med män.

2.1.1 Att ha kontroll
Alex: Jag hade så oregelbunden mens innan, så då var det väl lite det också som var ett plus, för
då blev den ju på-dagen och det tyckte jag var rätt skönt.
Elina: Ja, det var ju smidigt faktiskt.
My: Det var ju jätteskönt, att ha kontroll.
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Elina: Det var det enda... jag har alltid haft såhär: på-dagen. Jag har alltid haft väldigt regelbun-
den, så. Men det blev ju mycket mindre mensvärk och mycket mindre, mycket mindre mängd...
och allting kändes, det var liksom mycket mer lättskött eller vad man skall säga.
Alex: Mmm... det hade man ju glömt nu när man slutade.
Elina: Ja, det måste jag ju säga nu också faktiskt att nu, ja... det är väl det enda positiva med det.
Maria: Mensbiten?
Alla: Jaa.

Alla tre informanter uttrycker att det var “rätt skönt” att ha en mens som var mycket regelbunden

när de åt p-piller. My menar att det var “jätteskönt, att ha kontroll” och Elina säger att “det är väl det

enda positiva med det”, My och Alex håller enhälligt med. När de åt p-piller blev mensen mindre rik-

lig och pågick under färre dagar, den blev helt enkelt mer kontrollerbar då den inte spred ut sig eller

tog upp plats i deras liv i samma omfattning som tidigare.

Att tala om kontrollerade kroppar innebär enligt Robyn Longhurst att tala om kroppar som är täta;

som inte urinerar, blöder, kräks, fiser, sväljer/omsluter tamponger, som objekt för sexuell åtrå, ejaku-

lerar eller föder barn (Longhurst 2001, s. 23). En kontrollerad kropp är för informanterna detsamma

som en “tät” kropp eftersom att inte kunna kontrollera mängd, antal dagar eller tidpunkt för mens

ses som okontrollerat. Longhurst menar att den läckande kroppen som här representeras av en men-

struerande kropp är ett abjekt. Begreppet abjekt beskriver något som gjorts till ett objekt och blivit

fråntaget dess subjektsstatus och vi konstruerar abjekt genom att skilja på vad som är jag och vad

som är det Andra. Abjekt är något som väcker känslor av avsmak, avsky och äckel, men samtidigt en

viss fascination. Genom mensen bryts barriären som utgörs av gränsen mellan insida och utsida och

kroppen antar en okontrollerad, läckande ställning som abjekt. Longhurst menar att samtidigt som

kroppar är röriga, kletiga och söliga, måste de för att ses som kontrollerade och därmed som ratio -

nella subjekt, “täppas till” (Longhurst 2001, s. 28). Genom detta kan vi förstå informanternas önskan

om att hålla abjektet, som här representeras av menstruationen, regelbunden samt att minimera den.

Det som sker när mensen faktiskt bryter den gräns som är inom/utom är att abjektet ”smittar av

sig” på informanterna själva och de ser sig själva som mindre kontrollerade och därför, skulle Long-

hurst mena, som mindre subjekt.

Ett sätt att behålla kontrollen över kroppen och därmed försöka hålla på gränserna för när abjektet

gör intrång på ens liv är att planera när en skall få sin mens. Att lägga den så att den inte stör ens le -

diga, ”fria” tid kan vara en taktik:
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Elina: Man blir ju lite konstig där när man käkar p-piller för då var det såhär; tre dar, hade jag
när jag blödde. Och så hade jag lagt det så att jag alltid fick på Söndan, perfekt. Varenda fredag
var man fri liksom.

Elina använder ordet “fri” för att beskriva känslan av att ha mensat klart. Omvänt menas alltså att

under menstruation är hon ofri. Kroppens “naturliga” funktion (menscykeln) blir som ett fängelse,

där hon känner sig förslavad under funktioner hon inte fullt ut kan bestämma eller kontrollera. Hen-

nes ord kan ses som ett uttryck för det Bordo uttrycker som “the body [...] as prison of  the soul”

(Bordo 2004, s. 3) Där kroppen som själens fängelse är ett uttryck för den klassiskt Cartesianska di -

kotomin kropp/sinne som ser kroppen som en börda, ett hinder för det sanna sinnets frihet. Krop-

pen är det som läcker, det som åldras, det som går sönder, det som är i vägen när sinnet skulle kunna

ha all möjlighet i världen att transcendera. Det “konstiga” som Elina uttrycker det är att det normala

inte är att ha mens i tre dagar, att det är lite och därför blir en så att säga bortskämd med att leva

med en menstruation som endast varar i tre dagar. Det mer normala är för informanterna en men-

struation på cirka sex dagar. Att dessutom veta och kunna räkna med att ha en mens som bara vara i

tre dagar bidrar till den rutin som är så viktig för att kunna upprätthålla Elinas möjlighet att minime-

ra abjektets inverkan på hennes vardag. Att Elina vill ha mens på just vardagar och inte på helgen är

även det ett uttryck för en önskan om frihet. På vardagarna är hon på jobbet eller i skolan, ett val i

sig, men inte en frihetsyttring. Genom att samla de saker som gör henne ofri till vardagarna blir hel-

gerna än mer en frizon för sinnet där hon inte ”måste” vara i skolan eller på jobbet och hon inte

måste ha mens. 

Longhurst menar att kvinnor ses som innehavare av “osäkra” kroppsliga gränser, det vill säga att de-

ras kroppar ständigt hotar att läcka, svälla över, korsa gränser för vad som anses respektabelt eller

anständigt. Därför blir det precis lika viktigt att ha kontroll som att kontrollera det som händer då en

inte har kontroll. Kvinnors kroppar går inte att kontrollera i samma mån som mäns, som i större ut-

sträckning är rationella, täta och kontrollerade. Det finns alltid ett överhängande hot om läckage i

och med att kvinnors kroppar när som helst skulle kunna släppa igenom menstruationsblod (Long-

hurst, 2001). Alla kroppsvätskor9 måste kontrolleras i någon mån. Av alla vätskor som vi alla är mer

eller mindre innehavare av är det bara tårar som anses vara renande, alla andra vätskor riskerar istället

att förorena vår omgivning genom läckage, där okontrollerad mens räknas till en av de mest “smutsi-

ga” vätskorna. (Longhurst 2001, s. 31) När informanterna genom sitt läckande bryter gränserna för

9 Till kroppsvätskor räknar Longhurst: tårar, fostervatten, svett, var, menstruationsblod, spyor, saliv, slem, sädesvätska, 
urin och blod (Longhurst 2001, s. 30).
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vad som anses anständigt, normalt eller säkert hotar de också ordningen för hur, var och när någon

form av läckage är accepterat.

2.1.3 Att inte ha kontroll
Elina: […] när det kommer till p-piller sen har jag ätit två sorters minipiller också och där är det
ju jättelömskt. Det är ju som om man är helt instängd liksom, kan ju komma med två dars mel-
lanrum eller tre veckor eller sex veckor eller...
My: ... ett år.
Elina: Ett år, jaaa... såatt, ja, jag fick ju anemi. Det var ju en del i det att jag slutade med dom nu.
Jag fick ju liksom sån blodbrist att jag ba *stön*.

Elinas  beskrivning  av  vad  som hände  med henne  när  hon  åt  minipiller  karaktäriseras  av  ordet

“lömskt”. Hon kände sig “instängd” eftersom mensen kunde komma när som helst, med två dagars,

tre veckor eller sex veckors mellanrum. My inflikar “ett år” och insinuerar en problematik som inne-

bär att det visserligen är önskvärt att som nämnts ovan minimera mensen, men samtidigt vill infor -

manterna ha mensen i sina liv. Elina berättar också att när hon åt minipillret Cerazette försvann hen -

nes mens helt och att det gjorde henne “jättenojig”. Att ha mens ungefär en gång i månaden inger

även det en känsla av kontroll, ett normaliserat tillstånd, ett bevis på att en inte är gravid och ett be -

vis på att kroppen fungerar som det är tänkt. Det är för informanterna därför inte eftersträvansvärt

att mensen försvinner helt eller är alltför oregelbunden.

Att kunna/inte kunna bestämma när en skall ha mens återkommer My till när hon beskriver vad som

hände med hennes kropp när hon ville skjuta på mensen:

My: Nåt av det bästa med p-piller är ju verkligen den här kontrollen över ens egen kropp. Det
kommer jag ju ihåg när jag käkade Cilest, så kunde jag inte skjuta upp mensen. Och det tyckte
jag var jättejobbigt att jag inte kunde göra det, för min kompis som käkade samma p-piller kun-
de skjuta upp den i tre månader och det var inga problem. Men när jag försökte göra det så kun-
de jag skjuta upp den i en vecka, sen blödde jag konstant i en månad. Det var liksom såhär som
att kroppen ba: "Vad håller du på med ditt lilla as? Du ska skärpa dig liksom, du skall göra som
jag säger...”

Här kommer My tillbaka till ett konstaterande att “nåt av det bästa med p-piller” var att hon fick

kontroll över sin egen kropp. Hon har precis som de andra provat ett par olika p-piller och minipil -

ler, men när hon åt p-pillret Cilest upplevde hon att hennes kropp inte gjorde som den blev tillsagd

och att detta var “jättejobbigt”. Hon ville skjuta på mensen, såsom hennes kompis kunde göra, men

när hon försökte reagerade kroppen med att blöda “konstant i en månad”. Hon uttrycker det som
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en kroppens hämnd på att hon försökt rucka på den förutbestämda ordningen eller med andra ord

menscykeln.

Att en blir “väldigt störd” eller ett “monster” av sina p-piller är ingen ovanlig uppfattning och ut -

trycks tydligt i intervjun. Detta hör igen ihop med känslan av att inte kroppen hör ihop med sinnet.

Kroppen tar i det här sammanhanget an en nästan utomkroppslig/inomkroppslig karaktär för My,

där hon upplever det som att hon själv (hennes sinne) är bortkopplat från hennes kropp, som gör

som den vill och inte alls samarbetar med henne, den antar rentav en egen röst och skäller på henne.

Denna uppdelning kan förstås genom den klassiska hierarkiska dualistiska dikotomin kropp/sinne,

där sinnet traditionellt har blivit sammankopplat med positiva ordalag och karaktäristika som för-

nuft,  subjektsposition,  medvetande, inomkroppslighet och maskulinitet,  och kroppen implicit  har

stått för motsatsen: känslor, objektsposition, passivitet,  utomkroppslighet och femeninitet (Long-

hurst 2001, s. 13) Även om både män och kvinnor har fysiska kroppar appliceras olika värden på

dem, värden som innebär att kvinnor inte antas kunna “transcendera” från sina kroppar på samma

sätt som män. Kvinnor är sina kroppar på ett sätt som män inte är och kvinnor blir mer kropp i och

med att de inte har samma kontroll över den som män. (Grosz, 1994 & Longhurst, 2001) Denna

kropp/sinne-uppdelning har fått utstå en hel del kritik genom postmodern teori, men den lever ändå

kvar i hur det talas om individers varseblivning av sig själva. Något som synliggörs ovan i hur infor -

manterna talar om sig själva under intervjun. Det blir också tydligt att det är kroppen som vinner i

Mys fall, då det är kroppen som i slutändan får sin vilja igenom och menstruerar utan tillåtelse från

hennes ”jag”/hennes sinne.

Elina: Men så känns det som att man glider tillbaka till när man var fjorton liksom. Ba såhär, nä-
men nu har jag blött igenom brallorna liksom, när gjorde jag det här sist? Jag är nästan trettio
och går runt... det är ju helt sjukt. […]. Det var jag med om, på en redovisning hade vi också, det
var förra terminen; står upp och då ba: "Klafs!" såhär... eehhh. Så. Och det var ju dom här jävla
pillerna liksom. Det känns så dumt att man förstör, som i mitt fall då, en klocka liksom. Det har
vart såhär och så ba... pang!
My: Och så bara helt plötsligt är det som att nån tar bort en propp och så ba rinner det. Ingen
kontroll.

Bristen på kontroll tar sig också uttryck genom att mensen när som helst kan komma, speciellt när

en äter minipiller. Elina har ganska nyligen drabbats av en för många yngre tjejers mardröm att un-

der en redovisning (eller när/var som helst) få mens utan att vara förberedd. Hon uttrycker det som

“att man glider tillbaka till när man var fjorton”, en position hon inte alls identifierar sig med, då hon
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är “nästan trettio” och tycker att denna typ av händelse hör ihop med en ungdomsperiod hon för

länge sedan lämnat bakom sig.

2.1.2 Att bli kontrollerad

I begreppet kontroll ligger också pillrens makt över den som tar dem.

Elina: [...] fram till dess att jag var 25 så fanns det bara en utväg och det var abort och därför
passade jag mig som ögat, man ville ju inte ställas inför det valet, oavsett vad man tycker liksom.
Men nu så tror jag ju inte att jag heller skulle kunna göra det [abort], men jag passar mig som
ögat i alla fall.

Pillren skall tas varje dag, gärna vid ungefär samma tidpunkt. Elina beskriver i citatet ovan om när

hon åt ett minipiller som endast hade en timmes “glömsketid”, det vill säga det måste intas mellan

23 och 25 timmar efter det föregående, annars blir skyddet kraftigt minskat. Detta skapar en oro och

ett besvär om en faktiskt skulle glömma sitt piller (det händer), då måste en använda kondom som

extra skydd för att undvika graviditet. Elina beskriver det som att hon “passar sig som ögat” och me-

nar då att hon alltid är på sin vakt för att inte ”slarva” och riskera att bli gravid. Den självdisciplin El-

ina måste ägna sig åt när hon dag ut och dag in rutinmässigt tar sitt piller är en del av det Foucault

kallar självövervakning. Det är genom detta konstanta hot om sanktioner, här i form av att till exem-

pel behöva använda kondom för en tid, vi ser till att övervaka, kontrollera och disciplinera oss själva.

Hon vet att om hon inte hänger sig åt pillrens kontrollerande karaktär kommer hon drabbas av sank-

tioner som hennes kropp kommer utsätta henne för. Hon kommer att blöda, behöva använda kon-

dom om hon vill ha sex, hon kommer behöva ägna kommande dagar eller veckor åt att återställa

ordningen. Samtidigt som vi blir besatta av kontrollen över våra kroppar blir vi också underställda

den, de dagliga rutinerna som måste följas skapar rutiner och mönster som ställt mot vad vi tjänar i

form av upplevd frihet inte är värt att slarva med. Det är ett uttryck för det Foucault benämner bio-

politik, det är den form av makt som genom att göra oss alla till aktörer omger oss alla och som ver -

kar mot kroppen och dresserar den (Gytz et. al., 2004 & Foucault, 2003). De docila kroppar som

skapas genom den ständiga självövervakningen innebär att det blir lättare att kontrollera en befolk-

nings sexualitet. Det är viktigt för ett samhälles fortsatta framgång att produktiva och reproduktiva

kroppar formas i enlighet med de normer som råder. Sex, och vilken typ av sex folk har, blir därför

en central idé (Phelan, 1990) Elinas upplevelse av att ”passa sig som ögat” innebär att hennes even-

tuella reproduktion kontrolleras i enlighet med normer för när, hur, var och varför en kvinna i hen-

nes position borde eller inte borde reproducera sig. 
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2.1.4 Syntes

Att på olika sätt ha kontroll över sin egen kropp är centralt för informanterna och de slits ständigt

mellan stark vilja att kontrollera sina kroppar och en oförmåga att kunna göra detsamma. Begreppet

kontroll grundar sig för dem i tankar om att de vill hålla sin kropp i schack och en strävan efter att

kunna bestämma hur, när och om mens och/eller graviditet får göra anspråk på deras kroppar. Ge-

nom Foucaults teorier om självövervakning och disciplinering av kroppen kan vi förstå hur infor -

manterna formar sina liv i enlighet med de hormonbaserade preventivmedlens ordning här kallat bi-

opolitik.

Genom att använda hormonbaserade preventivmedel ser informanterna ett utmärkt verktyg för att

ta kontroll över mensen, att se till att den beter sig som de själva vill. De menar genom att, som i de-

ras fall, äta p-piller kan de se till att mensen kommer då en i förväg bestämt och i en mängd som är

mer kontrollerbar än den kan vara då en inte äter hormoner. Men de talar också om det motsatta,

om vad som sker när deras kroppar säger ifrån och inte samarbetar, något som för två av informan-

terna sker när de äter minipiller. Deras tankar cirkulerar kring upplevelser av att mensen istället för

att minska blir rikligare än “normalt”, att den är mer “lömsk”, att den kommer oregelbundet, vid

opassande tillfällen eller att den helt enkelt är konstant. Vi kan förstå denna kluvenhet genom Long-

hursts teori om läckande kroppar och abjekt, och genom teorier om dikotomier som grundar sig i

kropp/sinne- uppdelningar. Longhurst används också för att förstå den osäkerhet som finns i att all -

tid riskera att läcka och bryta gränsen för vad som är inuti och utanpå som formar informanternas

självbild.
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2.2 “Man intalar sig att det är bra.” Är det värt att stå ut?
Att tala om p-piller innebär för informanterna också att tala om biverkningar av p-piller. Att en får

räkna med saker som huvudvärk, humörsvängningar och viktförändringar är för dem självklart och

en del i vad det innebär att äta p-piller. Men att veta vad det är en står ut med är inte helt lätt, faktum

är att många flickor börjar med hormonbaserade preventivmedel i tidig ålder och att en 25-åring

som ätit p-piller sedan hon var 13 näppeligen kan veta vad som är “hon själv” och vad som är en ef-

fekt av hormonerna.

2.2.1 Förväntad heterosexuell tvåsamhet

Granzow skriver i ”De-Constructing 'Choice': The Social Imperative and Women's Use of  the Birth

Control Pill” att den moderna liberala människan har beviljats en sådan form av frihet som tillåter

dem att göra fria val just eftersom de förväntas kunna göra ”rätt sorts” val. Detta tankesätt grundar

sig i två saker. Det första är att vi ser våra liv som våra egna, alltså att subjektet jag är en autonom va-

relse. För det andra betyder det också att vi är ansvariga för oss själva, alltså att vi förväntar oss att

andra, precis som vi själva följer vissa kulturella normer angående vad som konstituerar ett jag och

hur det skall styras (Granzow, 2007). Detta implicerar att varje individ har agens, fri vilja och ett ra-

tionellt intellekt och med det följer möjligheten och rättigheten att göra aktiva, fria val. Det finns en-

ligt informanterna en ständig förväntan utifrån att börja med p-piller, men ändå framstår det som ett

aktivt val att sluta med p-piller, inte att börja med dem.

My: Jag känner ju människor som har gått till läkaren och så ba: ”Vad käkar du för nånting?” Jag
käkar dom här medicinerna. ”Äter du p-piller?” Nä det gör jag inte. Så ba: ”VA?! Äter du inte p-
piller? Du måste äta p-piller!”
Elina: Ja, men då anses man vara oansvarig.
My: Ja precis. ”Är du sexuellt aktiv?” Ja. ”Men varför äter du inte p-piller?!” För att jag inte vill.
Så ba: ”Men jag skriver ut p-piller.” Men vafaaan, liksom.

Det finns alltså en heteronormativ uppfattning hos ungdomsmottagningar/läkare/barnmorskor att

är en sexuellt aktiv bör en också äta p-piller, där ”sexuellt aktiv” förutsätter heterosexuellt, penetra-

tivt sex (som också förväntas vara reproduktivt eller ha möjligheten att vara det). Det fria valet infor -

manterna upplever sig ha eller inte i dessa situationer bygger i mångt och mycket på maktstrukturer i

form av biopolitik. De konstanta förväntningarna synliggörs i citatet ovan om att en ”måste äta p-

piller”, inte för att en vill, utan för att det är det ansvarsfulla och rationella för en samhällsmedborga -
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re att göra. Att som kvinna i fertil ålder riskera att bli gravid vid ”fel” tillfälle faller utanför ramarna

för de normer som råder kring familjeplanering. 

Alex: [...] spiralen... gjorde ju att jag förstod att det inte var värt det, att det fanns andra sätt att få
samma bonuseffekter och slippa ja, förutom mensstyrningen då.
Elina: Men det sa vi väl allihop också det att det var först när man slutade som man förstod lik-
som?
My: Ja, verkligen.
Alex: Det är mycket tryck, det är från många håll man hör att det är bra och man intalar sig att
det är bra och att vissa biverkningar kommer ju inte över en natt.
My: Nä, det kommer ju successivt

Att biverkningarna inte kommer över en natt och att en därför står ut med så mycket som en gör ser

Alex som ett uttryck av metaforen att koka grodor10 som innebär att om en, istället för en hastig för-

ändring, mycket långsamt förändrar någons situation till det sämre vänjer och acklimatiserar sig per-

sonen och accepterar förändringen. Hon säger även att det är ”mycket tryck [...] från många håll”

och att hon därför ”intalar sig att det är bra”. Detta tryck är inget hon kunnat sätta ord på förrän nu,

när hon fått distans till sitt användande av p-piller. Då kan en få den typen av upplevelse som Elina

uttrycker som: “men shit, är det såhär man ska må?!”. Den här förväntningen, eller trycket, tyder på

att informanterna internaliserat ett fabricerat tillstånd (en mer kontrollerad menscykel och sexualitet)

som normalt, det är en del av hennes identitet som kvinna. Redan på 40-talet ansåg Simone de Beau-

voir att det enda sättet för kvinnor att kunna ses som lika mycket människor som män, och därmed

bli lika fria, var att frigöra sig från moderskapets bojor. Andra vågens feminism under 60-talet verka -

de för kvinnlig sexuell frigörelse, bland annat genom p-pillret som gav vissa kvinnor större möjlighe-

ter att själva bestämma över sin eventuella reproduktion. Genom p-pillret kan kvinnor idag rent teo-

retiskt avsäga sig ansvaret för reproduktion och därmed bli  nästan lika fria från sina kroppar som

män. Men för att bli det krävs och förväntas det att en underkastar sig p-pillrets vilja och stå ut med

de biverkningar som det innebär, att intala sig att det är bra, eller åtminstone för det bästa.

Elina: Och ändå gör man det för att... det är det ja...
My: Det är på en ansvaret ligger.

Ansvaret för en förväntad reproduktion, eller snarare förhindrandet av en förväntad reproduktion

ligger som sagt på kvinnans lott. Det är hon som skall se till att det inte blir några barn, vare sig en är

i en tvåsamhet eller inte. Kondomanvändande upplever informanterna som ett delat ansvar men det

10 Det sägs att en levande groda som läggs i en kastrull med hett vatten hoppar snabbt upp igen. Den groda som däremot läggs i en 
kastrull med kallt vatten, som sedan sakta värms upp, simmar runt i det allt hetare vattnet tills den är kokt.
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finns inga alternativ för män när det kommer till hormonbaserade preventivmedel, där ligger ansva-

ret på kvinnor, och endast kvinnor.

Att äta p-piller kan för många bli ett sätt att upprätthålla ett inrutat eller förväntat liv, kanske ett liv

med en förväntad sexualitet. Detta eventuella avvikande från den av omvärlden förväntade vägen ut-

forskar Sara Ahmed i Queer Phenomenology, där hon menar att “we follow the line that is followed by

others” (Ahmed 2006, s. 15), och genom att följa tidigare upptrampade stigar både skapar vi oss själ -

va och stigen i sig själv. Stigar finns bara så länge någon går på dem; slutar vi följa en stig kommer

den snart att växa igen, men ser vi en stig tenderar vi att följa den, istället för att gå på sidan av eller

välja en annan väg. Stigen, som metafor för våra inrutade vanor och mönster, är en paradox; stigar

skapas genom att följas och följs genom att de skapats. Men den är också performativ; stigen är be -

roende av upprätthållandet av normer och konventioner, av gamla stigar, men de skapas också som

en effekt av detta upprätthållande och denna repetition. Att vara “in line” som Ahmed uttrycker det

innebär att följa den stigen som redan är upptrampad av andra, det är en kollektivt förutbestämd

riktning, en livslinje att följa. Våra livslinjer bör följa en viss kronologisk ordning: födelse, barndom,

ungdom, giftermål (tvåsamhet), reproduktion och död (Ahmed, 2006). Detta innebär att äta p-piller

skickar signaler om en sexuell tillgänglighet som faller i linje med en förväntad livslinje där hetero-

sexualitet uttryckt genom penetrativt sex mellan en biologisk man och en biologisk kvinna skulle

kunna avla ett barn. Andrea Dworkin menar i Intercourse, the Twentieth Anniversary Edition att vi sociali-

seras in i tankar om obligatorisk heterosexualitet och internaliserar tanken att vilja ha ett heterosexu-

ellt förhållande och ett heterosexuellt samlag. Det är en socialkonstruktivistisk syn på den för givet

tagna heterosexualiteten som i sig hjälper till att upprätthålla binära kategorier som kvinna/man och

heterosexuell/homosexuell. Genom att äta p-piller signalerar informanterna att de har intentioner att

ha samlag med män. 

Alex: Det var lite såhär jag kör på, det är det värt, inga bebisar liksom. Jag trodde att jag stod ut
med det också ända tills jag provade nåt annat. Nu vill jag ju inte gå tillbaka. Det tänkte jag: "Äh,
det är det värt, det är såhär livet är liksom" men så förstod jag att det är det inte alls.
Elina: Näe, och jag, jag gick ju, när det här inte funkade med Neovletta [p-piller] då höll jag upp i
några år, och sen så kom det ett nytt förhållande och då så var det såhär: "Nämen, det här tänker
jag inte göra igen" då fick jag Cerazette [minipiller].

I en tvåsamhet verkar det som att informanterna i alla fall tidigare har förutsatt att de skall äta p-pil -

ler (eller minipiller) eftersom det är som Elina säger “trökigt” med kondom och att det egentligen är

mellan dessa två alternativ en väljer när en skall ha sex. Det slentrianmässiga som Alex beskriver som

“jag kör på” är än en gång ett uttryck för de docila kroppar som Foucault menar skapas och efter -

21



strävas i vårt samhälle idag, och det innebär att rätta sig efter ledet. Elina börjar ifrågasätta ordningen

och uttrycker en tveksamhet inför att börja med p-piller igen när hon inleder ett nytt förhållande,

och får istället minipiller. En annan variant av hormonbaserade preventivmedel, ett litet steg i en nå-

got annan riktning. Ifrågasättandet kan benämnas som en motmakt, en aspekt av maktrelationer som

enligt Michel Foucault alltid finns att tillgå (Bordo, 2004). Men trots (eller tack vare?) att hon ifråga-

sätter och kräver förändring upprätthålls fortfarande ordningen precis som den var men med en liten

variation.

När samtalet kommer in på p-piller eller andra alternativ som riktar sig till män går åsikterna isär.

Alla menar att det är en självklarhet att det borde finnas, att de saknar det alternativet, men medan

My menar att hon tror att alla hennes vänner är öppna för ett sådant förslag, säger Elina att hon inte

tror att de till exempel i hennes hemstad skulle vara öppna för något sådant. De tror att attityden

som finns i stort präglas av ett “jag tänker inte göra det här”-tänk, men att ett argument för p-piller

för män skulle kunna vara att det är deras “tur”. Kvinnor har burit på detta i femtio år nu och det

har blivit en sådan självklarhet att det faller på deras lott, bara på grund av att det inte funnits något

alternativ. Att det för många framstår som otänkbart att män skulle äta p-piller ligger troligtvis myck-

et i att det har blivit en vana att kvinnor gör det. 

My: Asså det är ingen som tvingar oss att äta p-piller, men ändå så gör man ju det.
Elina:Ja, [...] man har suttit med polare och många kan ju skriva under på ganska många biverk-
ningar... ändå så utgås det från att man skall ta det.

Det är något som förväntas av en kvinna i en tvåsamhet. Vilket visar sig när My inleder ett nytt för -

hållande och hon känner att “det här tänker jag inte göra igen”, och istället “får” Cerazette, visserli -

gen en annan typ av hormonbaserat preventivmedel (minipiller), men ändock hormonbaserat. Det är

ju bara någonting en gör, äter p-piller. Alex tycker att det är problematiskt att det, förutom biverk-

ningar, bara faller på kvinnans lott att utsätta sig för dessa extra hormoner, hon önskar att det gick

att dela på den bördan genom att till exempel använda hormonbaserade preventivmedel vartannat år

om en är i en tvåsamhet. 

2.2.2 Det tar ett tag innan det stabiliserar sig
Elina: […] Ja, jag fick ju anemi. Det var ju en del i det att jag slutade med dom nu. Jag fick ju lik-
som sån blodbrist att ja ba *stön* [...] det ska ställa in sig efter ett halvår, så fortsatte jag lite till,
sen ba: "nä, för fan, det går inte." Så det var därför jag slutade den här gången, med Exlutena.
För att det var helt fruktansvärt.
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Elina hade en idé om att mensen skulle stabilisera sig efter ett halvår på minipillret Exlutena och att

hon därför stod ut längre än vad en kanske hade gjort med någon annan form av preparat som inte

ger samma allvarliga biverkningar.11 Tanken att stå ut “lite till” eller att “det borde ge sig nån gång”

återkommer upprepade gånger under samtalets gång och det är tydligt att det är något som infor -

manterna internaliserat, en förväntning som de själva accepterat. Detta återspeglas också i hur vår -

den informanterna möter talar om p-piller-användning. My har samma upplevelse som Elina av mi-

nipiller:

My: Näe, det var förjävligt! Jag gick upp jättemycket i vikt, ba la på mig, det var liksom inte vikt
så utan det var bara det att jag samlade på mig jättemycket vätska. Så jag blev liksom svullen
överallt, det ömmade i hela kroppen och mensen kom varannan vecka och såhär. Jag stod ju ut i
ett halvår och sen ba: Nä, jag orkar inte. Det är liksom såhär, jag kan inte gå runt och se ut som
en uppblåst val, det funkar inte för mig.

Biverkningar som My upplevt av ett minipiller är att hon gick upp “jättemycket i vikt” att det därför

“ömmade i hela kroppen” och att “mensen kom varannan vecka”. Detta “stod hon ut med i ett halv-

år” innan hon valde att sluta med pillren. Informanterna talar om biverkningar av detta slag som att

det är en del av vardagen när en äter p-piller eller minipiller. Det är ju ändå något som “alla andra”

drabbas av också. De biverkningar informanterna upplever som vanligast är viktökning, bröstspän-

ningar, irritation, humörsvängningar och minskad sexlust och dessa biverkningar beskrivs som att

“dom passar nog in på alla”. Informanterna lyfter alla olika aspekter av fördelar och nackdelar av p-

piller och minipiller: att som My lindra kraftig mensvärk och att som Elina inte kunna välja vilka pre-

parat som helst på grund av migrän. Alla har erfarenheter av både viktuppgång och viktnedgång, att

få lindrad och ökad acne, att kunna kontrollera sin mens, att det ger ett nästan 100 % -igt skydd mot

graviditet, att bli deprimerad. De upplever det också som jobbigt att inte veta “vad som gav vad”.

Under intervjun när lapparna med biverkningar låg framme kunde alla i gruppen skriva under på

minst ett tjugotal biverkningar, men ingen kunde säga exakt vad som kunde berott på hormonerna

11 Läkemedelsbiverkningar delas in i två typer. Typ A-biverkningar är vanliga, dosberoende, förutsägbara och
försvinner  ofta  efter  dossänkning  eller  utsättande  av  läkemedlet.  Exempel  på  denna  typ  av  biverkning
är muntorrhet och synproblem av vissa antidepressiva,  yrsel  av läkemedel  mot  högt  blodtryck  och diarré
av antibiotika. Typ A biverkningar kan också vara svåra, till exempel läkemedel som används för att blodet ska
koagulera långsammare kan bidra till svåra blödningar.
Typ B-biverkningar är inte orsakade av någon känd farmakologisk mekanism och beror på överkänslighet och
kan visa sig som allergiska reaktioner. De är i allmänhet inte dosberoende och kan inte förutsägas, men vissa
individer kan han anlag för dem, till exempel utifrån vävnadstyp. (fass.se)
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mer än minskad sexlust. Det finns heller inget annat sätt att ta reda på det än att sluta med p-piller

för en tid. 

Bemötandet de upplever sig ha fått av barnmorskor och ungdomsmottagningar karaktäriseras av föl-

jande konversation:

Maria: Men ändå ett halvår... fortsatte du... stod ut med...
My: Ja, för det är asså, alla barnmorskor säger ju hela tiden liksom att...
Alex: Prova lite till
My: Jamen, stå ut... det kommer stabilisera sig, det kommer bli bättre, såhär. Man skall ofta käka
dem i mer än tre månader.
Alex: Ja, minst tre månader innan man kan säga nånting.
Elina: Mmm.
My: Ja, men precis. Då var det såhär, ja men okej, ja men jag ger det ett tag, det borde ju ge sig
nån gång. Och tillslut kände jag ba: ”Näe, jag vill inte.” Så [...] slutade, så gick jag tillbaka till
barnmorskan.

Detta resonemang slutar i en ny tur till barnmorskan för My. Att få göra ett antal besök hos barn -

morskan för att så att säga hitta rätt i preventivmedelsdjungeln upplever de som naturligt och nästan

underförstått. Att kroppen uppvisar dessa biverkningar som någon form av protest mot vad de hål -

ler på och tvingar den till är inte ett alternativ som beaktas förrän möjligtvis långt senare i brukarpe-

rioden. Kroppen skall kuvas till att acceptera hormonerna och det är inte förrän efter tidigast tre må-

nader som en kan säga om det har fungerat eller inte. Det blir ett cirkelresonemang där informanter -

na går från ett piller till ett annat utan större förhoppning att ”hitta rätt”.

2.2.3 Syntes

Informanterna har alla upplevt att hormonbaserade preventivmedel medför biverkningar av olika

slag. Att stå ut (minst tre månader) är en viktig del i att få p-piller att fungera. Och med “fungerar”

menas att en bara drabbas av en mängd biverkningar som är hanterbara. Att blöda konstant i tre må-

nader räknas inte som hanterbart, att göra det i en månad gör det dock. Huvudvärk, humörsväng-

ningar och viktökning ses som sådant en får räkna med oavsett. Det förutsätts att en behöver prova,

testa, leva med och försöka om vartannat och de har alla mått mer eller mindre dåligt som en följd

av att leva under påverkan av tillsatta hormoner, men har också fått uppfattningen att det är något de

förväntas stå ut med, att det kanske blir bättre snart om de bara håller ut lite till. Elina beskriver till

exempel att hon fått anemi för att hon blöder så mycket under mens, att hon efter ett halvår inte

längre orkade med den rikliga och oberäkneliga mängden mens. Informanterna upplever också att
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de stått ut med väldigt mycket som kunnat vara biverkningar av pillren eftersom de inte kan veta om

åkommorna de levt med beror på de tillsatta hormonerna eller om de beror på något annat i deras

omgivning eller andra läkemedel. Att de står ut kan förstås genom Ahmeds teori om förväntade livs -

linjer, där en heterosexuell kvinna idag bör äta p-piller för att passa in i en tvåsamhet.
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2.3 “Jag gör det vetenskapen säger åt mig.” Om tro på och misstro 
mot läkare, barnmorskor, medicin och vetenskapen

Informanternas upplevelser av vården, främst av barnmorskor och ungdomsmottagningar, präglas

av både en stark tro på och en skepsis mot den. De upplever att det ges en ganska onyanserad bild

av vilka alternativ som finns där ute till exempel att en endast talar som p-piller och kondom och att

de andra alternativen som finns (pessar, kopparspiral, p-dator etc.) gärna hamnar i skymundan.

2.3.1 Att lyda vetenskapen
Alex: [...] Som person jag har inget emot sånt som är onaturligt, Jag är inte alls rädd för det ona-
turliga, jag äter gladeligen besprutade vindruvor och allt vad det är. Helst inte, men liksom... det
är inte prio ett i rädslor i mitt liv. Och jag kan äta konstiga hormoner om dom gör vad jag vill,
nu gjorde dom inte det men. Jag vet inte vad det kallas, pragmatism kanske. Så att det är ju ett
val att jag gör det vetenskapen säger åt mig och såhär jag trodde ju, jag tror ju på allt läkare säger
bara för att jag är sån här godtrogen person: "Men dom säger att p-pillerna funkar. Det ska vara
såhär och det, vi kan inte bevisa att det är på grund av dom man går upp i vikt” så att det... jag
äter dom här gladeligen. Jag äter alla mediciner som jag får!
Elina: Som godis.
Alex: När man är uppe i tre olika om dan som jag fått av tre olika läkare då började jag såhär:
Men vänta nu, jag är ingen gammal tant, behöver jag den här [medicinen]?

Alex menar att hon alltid gjort det vetenskapen sagt till henne, att om en läkare säger åt henne att

hon borde äta en medicin så ifrågasätter hon inte det, hon säger senare att hon “provar i alla fall”.

Men att hon när hon stod på tre olika piller varje dag insåg att hon kanske borde se över sin livssitu -

ation, hon kände sig som en “tant” och mådde dessutom inte särskilt bra trots alla piller. My uttryck-

er det vid ett tillfälle som att hon blivit “påprackad” läkemedel, i synnerhet p-piller, utan större re -

flektion för vad det får för effekter förutom de tänkta. Hon har också en erfarenhet av att p-piller

knappt ens räknas som ett läkemedel, det är inget en förväntas rabbla upp om någon frågar vad/om

en äter för medicin.

Alex blinda tro på vad vetenskapen säger åt henne är ett uttryck för den “blind allegiance to the me-

dical model” (Bordo 2004, s. 35) som präglar det postmoderna tänket (den postmoderna kulturen)

hos oss idag.  “Since the seventeenth century science has ’owned’ the study of  the body and its

disorders.”  (Bordo 2004, s. 66) Denna inställning till vetenskapen innebär en tro på att patienters

kroppar (våra kroppar) är kodade på ett språk som endast en mycket välutbildad “vetenskapsman”,

eller läkare, kan tyda. Vetenskapen och läkekonsten är ett medium som få behärskar och som därför

upphöjs till skyarna och betros med en ofta blind lydnad, av Alex benämnd som godtrogenhet. Eli -

zabeth Grosz lyfter i Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism att denna vetenskap inte är en kun-
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skap som är konstruerad för att appliceras på kvinnors kroppar, utan att den objektiva, verifierade

och mätbara kunskapen alltid syftar på en manlig kropp (1994). Denna lydnad till vetenskapen är

också besläktad med en vilja att kontrollera kroppar. Läkare arbetar systematiskt för att få våra krop-

par att bete sig rationellt, kontrollerat och förutsägbart (Bordo, 2004) Ett misslyckande i form av mi-

nipiller som gör att en kropp blöder konstant i ett par månader är ett misslyckande för en vetenskap

som gör allt för att hela våra kroppar. Vetenskapen har dessutom enligt Foucault tendensen att se all-

ting omkring oss i binära kategorier som definierar dig som antingen sjuk eller som frisk och ställer

det normala mot det patologiska (Gytz et. al., 2004). Alex kan äta ”konstiga hormoner” om det bety-

der att dom gör vad hon vill, dock gjorde dom inte det, och hon börjar söka andra alternativ. Den

maktrelation som finns i den moderna vetenskap/patient-relationen visar sig ändå för informanterna

vara instabil. För varje makt finns det enligt Foucault en motmakt och den består i att de har börjat

ifrågasätta vetenskapen. Det finns alltid möjlighet till motstånd och hegemonin är ömtålig (Bordo

2004, s. 27). Att som Alex och de andra informanterna ifrågasätta den allsmäktiga objektiviteten som

präglar vetenskapen och läkekonsten kan vara ett viktigt verktyg som Donna Haraway menar i ”Situ -

ated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of  Partial Perspective” att

dekonstruera den och peka på det faktum att vi är bärare av situerad kunskap och att den levda erfa -

renheten spelar roll i hur vi formar oss själva i relation till andra (1988). Det finns ingen ahistorisk

kropp som objektivt kan vara ett allseende öga, därför måste också den högt ansedda vetenskapen

ifrågasättas.  

2.3.2 Att vara en försökskanin

Hela intervjun präglas av tankar om att en aldrig kan säga något säkert. Det handlar om uttryck som

att ryktet säger, att en hört någonting av någon annan, att en barnmorska sagt såhär och en annan

sagt såhär. Alla tre informanter har erfarenheter av att tidigare provat flera olika preparat i jakten på

ett som skall fungera lite bättre än det förra. I hur de talar om sina upplevelser av detta ligger det

mycket osäkerhet och funderingar kring vad detta beror på. Uttryck som: ”det vet man ju inte, sägs

det, det tror jag, jag har hört och vad ger vad” haglar tätt under intervjun. Det finns en misstro som

mycket grundar sig i en skepsis och ett konspiratoriskt drag i det att p-pillret Neovletta (som ingen,

förutom en bekant till My, egentligen någonsin verkar vara speciellt nöjd med, varken informanter -

na, jag själv eller personer i vår omgivning12) är det första hormonbaserade preventivmedlet som er-

12 Exempel på citat ur intervjun: ”’Ja, men testa det här’ och så fick man Neovletta.”, ”Det [Neovletta] käkade jag bara i 
tre månader sen slutade jag för jag blev ett extremt monster av det.”, ”Så då snackade vi såhär: ’Nejmen, p-piller blir nog 
bra’ och då körde jag på Neovletta, men jag blev ju också väldigt störd.”, ”men det har jag liksom inte hört något 
negativt om [hormonspiral]. Neovletta däremot har jag inte träffat nån som det har funkat för, tror jag.”
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bjuds i princip alla som söker sig till ungdomsmottagningen eller barnmorskan. Att det enligt infor -

manterna är ett väldigt dåligt p-piller framgår tydligt under intervjun och de uttrycker missnöje över

att det egentligen inte förväntas att en skall “träffa rätt” direkt, utan att en kan behöva lägga något år

på att hitta något preparat som fungerar någorlunda. De upplever att de en smula lättvindigt blivit

tilldelade ett p-piller utan att ha fått tillräckligt med information om vilka alternativ som finns.

Elina: Ja, men man undrar ju hur mycket man har sjabblat med systemet liksom. Faktiskt.
My: Ja jag undrar vad den långvariga effekten är. Finns det egentligen nån sorts forskning på vad
den långvariga effekten är av att äta p-piller under en längre tid?

Elina uttrycker en oro över vad hennes hormonintag gjort med hennes kropp, vad de beständiga

menen kan vara, och My ställer sig undrande till om det egentligen finns någon forskning som visar

på vad dessa hormoner orsakar för långvariga följder.13

En bit in i intervjun lägger jag ut ett hundratal små lappar med alla de biverkningar som ett antal oli -

ka hormonbaserade preventivmedel kan ge. Det är ett verktyg för att stimulera samtalet och får in -

formanterna att fundera över erfarenheter som de kanske inte direkt drar sig till minnes. Samtalet

kommer snabbt in på tankar om vad som “kan ha berott på” vad. Att känna sig som en försökskanin

är en del i detta, men okunskapen om hur p-piller faktiskt fungerar är en annan. Trots att Alex an -

vänt p-piller i många år visste hon inte att det fanns olika kategorier (olika verksamma ämnen) för

dem förrän hennes sista besök hos en barnmorska innan hon satte in kopparspiral:

Maria: Om ni har varit till barnmorskan, har ni tagit upp någonting av det här då?
Alex: Ja, då säger dom: "Då byter vi sort!"
My: Vi provar nå nytt med mindre östrogen, mindre [...] gulkroppshormon. Känns som att jag
gått igenom allt nästan.
Alex: Ja, nu sista barnmorskan som gav mig spiral, då fick jag såhär en lista på hur dom var sor-
terade, olika hormon, så kollade hon vilka grupper jag ätit piller ur. Det var fyra av fem såhär, så
ba: "Vill du prova den femte gruppen också?" Tack, nä. [...] Jag trodde det var random liksom,
byta sort till nå annat.

Att de ens behöver undra detta visar också på den ignorans som Proctor talar om. 430 000 kvinnor

använder hormonbaserade preventivmedel i Sverige utan att dess långvariga effekter är allmänt kän-

da bland de som faktiskt använder dem. Den okunskap som präglar talet om p-piller i intervjun

13 Efterforskningar har i arbetet med uppsatsen gjorts, men utan resultat.
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framstår som ett klart exempel på en kulturellt betingad ignorans som förringar kvinnors kroppar

och upplevelser genom att inte erkänna dem tillräckligt med kunskap. Vem vet inte och varför inte?

Vad talar vi inte om, och varför gör vi inte det? Varför glöms information om hormonbaserade pre-

ventivmedel  konsekvent bort?  Varför tillskrivs  inte kvinnors erfarenheter  lika mycket  värde som

mäns? Proctor skriver “once things are made unknown, by supression or by apathy - they can often

remain unknown without further effort” (Proctor, s. 8), att det som är bortglömt lätt förblir i det

fördolda utan större ansträngning, men genom att som informanterna aktivt söka svar och alternativ

tvingas så småningom sanningen upp till ytan.

2.3.3 Hur det talas/inte talas inom vården

Informanterna upplever att barnmorskor de kommer i kontakt med ofta lägger in egna värderingar i

behandlingen, My tar upp ett exempel där en bekant när hon var 27 år gammal inte fick ett års re -

cept utskrivet som hon brukade få, utan bara för tre månader, en hint från barnmorskan om att det

kanske “började bli dags för henne att skaffa barn”. Eller att en fått “snea blickar” för att en velat få

p-piller utskrivet vid en ung ålder för att dämpa menssmärtor, implicit misstänker barnmorskan att

den unga flickan har intentioner att ha sex.

Alex: [...] men det var inte förrän jag slutade med p-piller totalt som det blev nån direkt skillnad.
Vissa skillnader på vissa biverkningar har jag märkt. Men jag började också av samma skäl som
ni. Mitt första förhållande och jag gick och frågade efter nånting och dom sa... jag ville ju egentli-
gen bara ha lite information, eller jag visste ju liksom inte om jag ville ha nåt. Men dom sa: "Vi
kan skriva ut det på en gång och" Jaa... "Prova det här, om du kommer ihåg dom så är det ju
inga problem" Ehm, så det var ju bara å börja. Men det var ju rätt mycket för killens skull, det
måste jag ju säga. Tyvärr så hann han göra slut innan jag hann berätta att jag hade börjat med p-
piller.

Här berättar Alex om när hon inledde sitt första förhållande där hon skulle ha sex. När hon gick till

ungdomsmottagningen för att få information om hur hon skulle gå tillväga med preventivmedel fick

hon som hon upplevde det väldigt snabbt och lättvindigt utskrivet p-piller, med den enda försiktig-

hetsåtgärden att hon behövde komma ihåg att ta dem dagligdags, ”så det var ju bara att börja”.

De upplever också att det inte råder någon konsensus mellan barnmorskor, att hos någon får en

höra att “nä, det rekommenderar vi inte” och från någon annan får en höra att “ja, så kan man

göra”. Att en inte får tillräckligt med information från dem och att informationen en får skiljer sig åt

från ställe till ställe. Den främsta informationen om biverkningar en får höra behandlar risken för

blodpropp, som visserligen är en mycket allvarlig biverkning, men som drabbar extremt få använda-
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re. Biverkningar som viktförändring, humörsvängningar och huvudvärk som drabbar de flesta i nå-

gon mån talas det inte om. Elina menar att om en inte som hon är en “FASS-junkie” så får en inte

veta. Vad det betyder att inte veta skriver Nancy Tuana om i artikeln “The Speculum of  Ignorance:

The women’s health movement and epistemologies of  ignorance”. Där diskuterar hon hur “the wo-

men’s health movement” under 70- och 80-talen verkade för att ta tillbaka kvinnors kroppar från den

institutionaliserade vetenskapen och medicinen, för att skapa en ny vetenskap inom medicin som

inte var sexistisk, andocentrisk, förtryckande och exkluderande. (Tuana 2008, s. 2) Hon talar om det -

ta i preterium/imperfekt, som uttrycker något som redan har hänt, som är förbi, men om vi utgår

från informanterna blir det tydligt att det inte alls är en tid som är förbi, utan som i allra högsta grad

fortfarande pågår. Det är svårt att tänka sig att den diskurs som finns hos informanterna skulle kun-

na existera i en kontext som bara bestod av män, då det är den androcentriska världsbilden som do-

minerar vetenskapen. Kvinnors upplevelser tas inte på allvar, och kvinnorna själva står ut med det. 

2.3.4 Syntes

Den tro på och misstro mot vetenskapen som gör informanterna så ambivalenta och ger dem käns-

lan av att vara försökskaniner grundar sig i den blinda tro på vetenskapen som Bordo, Proctor och

Tuana menar präglar oss, men misstron som gror hos informanterna visar på en avvikelse. Vi har

ofta viljan dela in allt i det som är rationellt/irrationellt och normalt/patologiskt, men det finns inte

alltid så klara uppdelningar att göra. P-piller visar sig sällan fungera direkt eller som det är tänkt, de

rör sig i ett ingenmansland där det inte går att dra helt klara gränser för vad som är rätt och fel, bra

och dåligt. Detta innebär att informanternas subjektsskapande grundar sig i att ständigt vara dåligt

informerad, att prova ändå, ständigt prova nya preparat och att därför alltid känna sig som en för-

sökskanin. De upplever att det ges en ganska onyanserad bild av vilka alternativ som finns där ute.

Denna blandning av tilltro och misstro får som konsekvens för deras identiteter att de ofta känner

sig som försökskaniner och att de allt som oftast möts av ett “ja, men testa det här!” när de besöker

en barnmorska eller ungdomsmottagning.
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2.4 “Näe, jag läser böcker och bakar kakor, det tycker jag är trevligt.”
Om identitetsskapande

Att äta eller inte äta p-piller innebär för alla tre informanter en konsekvens på deras subjektsskapan-

de. Äter de p-piller får de minskad sexlust, de beskriver sig nästan som asexuella. Om de gör det ak -

tiva valet att inte äta p-piller uppstår en annan komplikation, att de framstår som extrema och udda.

2.4.1 Lust

Alla tre informanter upplever att de hade mindre sexuell lust när de åt p-piller och minipiller, och att

de när de sedan slutade med dessa preparat fick mer lust. Alex uttrycker det som ett av p-pillers and-

ra funktioner: att en inte är intresserad av sex när en äter dem, att “det är så de funkar! De skyddar

från graviditet, för man vill inte ha sex!”.

My: Men det var så himla intressant för att jag käkade [...] Cerazette. Började käka dom på våren 
och käkade dom hela sommaren och så slutade jag till hösten och sen den hösten när jag liksom 
var p-piller fri och minipillerfri... JÄVLAR i min gata vad jag var kåt!
Elina och Alex: Mmm!
My: Det var helt stört. Och jag fick ju ligga som ett as också, för att jag var ba, det kändes som 
att jag utstrålade nån såhär extrem sexlust, så jag fick ju ligga jättemycket... åe, det var ju skitnajs. 
Och så började jag ju käka p-piller, Mercilon och då ba: “Nä inte intresserad.” Låg inte på ett 
och ett halvt år och ba... ja... det här var ju kul.

My beskriver vad som hände när hon både slutade och började äta hormonbaserade preventivmedel.

Hon gick på relativt kort tid igenom perioder av både extrem sexlust och perioder som skulle kunna

beskrivas som asexualitet. I hur hon använder kraftuttryck i citatet kan en utläsa att hon troligtvis

identifierade sig mer med den kåta My än den asexuella My. Både Alex och Elina håller med My i det

hon säger, men Alex lyfter också vid ett annat tillfälle det faktum att hon inte heller saknade sin sex-

lust, att hon visserligen inte blev kåt, men att det inte heller var något hon saknade eller ville bli, utan

såg asexualitet som ett naturligt alternativ för henne. Att hon ens såg det närmast asexuella tillståndet

hon befann sig i som problematiskt verkar mest ha att göra med att hon var i ett förhållande där

hennes partner klagade på att “hon aldrig tog några initiativ”. Hade hon varit ensam i sin situation

hade hon kanske nöjt sig med som hon sa: “Näe, jag läser böcker och bakar kakor, det tycker jag är

trevligt.” Att informanterna inte upplever någon sexuell lust blir för dem egentligen endast ett pro-

blem i relation till andra och i deras fall i relation till män som de vill, eller förväntas vilja, ha sex

med. För Alex framstod det som konstigt att vilja ha något som hennes kropp ändå inte bad henne

om (hon blev inte kåt).
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2.4.2 Om att avvika från stigen

I väldigt stor utsträckning förutsätts att en kvinna i fertil ålder skall använda hormonbaserade pre-

ventivmedel, och att de som inte gör det måste fatta ett informerat beslut att inte göra det. Det aktiva

valet att inte äta p-piller medför i sig ett stigma som innebär att personer som valt att sluta (eller inte

börja) behöver rättfärdiga det, försvara det. Förutom kopparspiralen (som kan smyga in under “hor-

mon-flaggan” och inte ses som något speciellt konstigt) ses alternativ som att endast förlita sig på

kondom, att använda p-dator, pessar eller femidom som något en smula suspekt.

Elina: [...] det är som att man i nästa sekund kommer börja skrika om menskopp liksom. [...] om 
man gör det aktiva valet att man inte äter hormoner då får man liksom en hel påse med grejer på
köpet, som jag i och för sig skriver under på. Men då är man helt plötsligt extrem.

Den “påse med grejer” som Elina menar att en får med på köpet handlar om fördomar om att de

som inte vill använda p-piller och “skriker om menskopp” är feminister, PK-folk eller vänsterorien-

terade “hippies”. En påse med grejer som inte alla vill bli associerade med, det är inte alla som ses

som subversiva bara för att de väljer att inte äta p-piller. ”Alla andra” äter ju p-piller, och att avvika

från den normen kan kräva lite ansträngning.

Alex åt p-piller i nio år utan avbrott, hon hade internaliserat tanken om att det var förväntat av hen-

ne att äta p-piller och därför ifrågasatte hon det aldrig.

Alex: [...] jag hade inte ens tänkt idén att jag kunde sluta med p-piller i tre månader och se hur
det känns under alla de här nio åren utan det har bara... ja... jag hade inte ens fattat det. Det är ju
bara att börja igen. Men, det hade jag ju kunnat...

Det var för henne en sådan självklarhet att äta p-piller att hon aldrig tidigare kommit på tanken att

hon skulle kunnat prova att sluta med p-piller för att se hur hon skulle må då. Hon kände under des-

sa nio år väldigt lite sexuell lust, men att äta p-piller för att förhindra en oönskad graviditet förutsät-

ter på något sätt en idé om att en har sådant sex som kan resultera i en befruktning av ett ägg, något

som är svårt att få till om en inte känner någon lust och därigenom inte vill ha sådant sex! Alex upp-

vaknande kom en dag då hon slogs av att hon stod på fast ordination på tre olika tabletter, bara var

25 år gammal, och att hon ändå, trots alla läkemedel, inte mådde särskilt bra. Hon “kände sig som en

tant” och menar att: “det är intressant att det är inte förrän man har slutat som man. förstår...”. Den

punkt där en inser att det finns en annan stig att ta är ofta ”hidden from view” (Ahmed 2006, s. 20)

För Alex var den punkten dold i nio år.
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Att efter en längre tid sluta med hormonbaserade preventivmedel beskriver Elina tidigare som käns -

lan av “ett lock som lyfts av”. My ställer sig frågan “är det verkligen värt all skit som kommer med?”

och möts av ett unisont nej från de andra informanterna. Men att komma till den punkten där detta

blir en möjlig utväg tar för många lång tid och för en del är det inte alls ett alternativ under, som i

Alex fall, nio års tid. När väl en insikt om sin situation har uppdagats krävs det ett aktivt val att sluta.

Att äta p-piller kan för många vara ett sätt att upprätthålla ett inrutat eller förväntat liv, kanske ett liv

med en förväntad sexualitet. När en applicerar det Ahmed skriver att “we follow the line that is fol -

lowed by others” (Ahmed, s. 15), på den förväntade och obligatoriska heterosexualiteten och sedan

ifrågasätter den skapas en spricka i den annars så solida väggen som skiljer heterosexualitet från ho-

mosexualitet, tvåsamhet från ensamhet och sex i reproduktivt syfte från icke-reproduktivt sex. 

“The hope of  changing directions is that we don’t always know where some paths may take us:

risking departure from the straight and narrow makes new futures possible, which might involve

going astray [or] getting lost […]” (Ahmed 2006, s. 21)

Att låta livet ta en ny riktning innebär en risk skriver Ahmed, men det innebär också en möjlig-

het till nya vägar och till en annan alternativ framtid. Risken med den nya stigen är att en alltid

riskerar att gå vilse. Den performativa stigen, att vara “in line”, innebär att underkasta sig själv

för den kollektivt bestämda ordningen i form av normer som bör upprätthållas. För Alex skul-

le detta avvikande från hennes väl intrampade väg innebära en förändring som hon till en bör-

jan har svårt att föreställa sig. ”’Life itself ’ is often imagined in terms of  ’having a direction’”

skriver Ahmed (2006, s. 20) Att vara heterosexuell innebär att ens begär följer en rak linje som

antas leda en i riktning mot ”det andra könet”, som om det är målet (Ahmed 2006, s. 70) Att

som Alex avvika från den utstakade kursen som förutsätter heterosexuell tvåsamhet med en

kontrollerad reproduktionsförmåga innebar en ny riktning som när den väl uppdagats bara

medförde positiva saker och gjorde att denna nya stig blev den självklara för henne, även om

samma tidigare mönster i stort sätt upprätthålls.

2.4.3 Syntes
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Det finns alternativ till p-piller, men inga av dem har fördelarna att som med p-piller att både bidra

till en mycket mer kontrollerad mens, och den lättillgänglighet och bekvämlighet de erbjuder när det

kommer till att kunna ha sex utan risken att bli gravid. Alla tre informanter upplever att de hade

mindre sexuell lust när de åt p-piller och minipiller, och att de när de sedan slutade med dessa prepa-

rat fick mer lust. Det framkommer att det finns lite av ett stigma att göra det aktiva valet att inte vilja

använda hormonbaserade preventivmedel, att det av omgivningen riskerar att ses som något lite su-

spekt. Det ställer vissa förväntningar på ända när det gäller de förväntade livslinjer som finns för en

fertil, heterosexuell kvinna som Ahmed beskriver som livslinjer. Att välja alternativa vägar i livet är

svårt, vilket främst Alex visar när hon först efter nio år väljer att prova någonting annat än sina vanli -

ga p-piller trots att hon under denna tid inte mått särskilt bra. 
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3. Slutdiskussion
Informanterna har i och med att de aktivt gjort valet att vid något tillfälle sluta med hormonbaserade

preventivmedel  med tiden fått  en relativt  välinformerad hållning till  vad som händer med deras

kroppar och sinnen, vad för biverkningar det medför, hur omvärldens diskurser ser ut och vad det

innebär att både äta och inte äta p-piller. De insikter de fått hade de inte kunnat komma till genom

att oavbrutet fortsatt äta p-piller, utan det krävdes ett eller flera avbrott för att kunna sätta ord på allt

de känt. Informanterna drar självmant en unison slutsats precis mot slutet av intervjun:

Elina: Man kan offra väldigt mycket uppenbarligen på att äta p-piller. Man offrar väldigt mycket
välmående på att käka det. Men jag tänker ju inte gå tillbaka och göra det.
My: Nä inte jag heller.
Alex: Nä.
Elina: Jag får lösa det på annat vis. Men näe...

Och jag trodde att här tar intervjun slut på ett naturligt vis, deras syntes stämde på något vis väl in i

hur de under intervjun talat, men ungefär samtidigt som jag tänker sträcka mig efter diktafonen inle -

der My den här diskussionen:

My: Jag håller ju på och rensar i min lägenhet, för jag skall sälja den, och hittar såhär jättemycket
halvätna p-pillerkartor av olika sort liksom [...] och jag har ju fortfarande x antal oöppnade paket
från en sån här årsförbrukning som ligger framme så...
Alex: Jag har sparat mina ifall-att.
My: Man vill börja igen...
Elina: Ja, jag har nog kvar mina också faktiskt.
My: Jag har ju kvar receptet också.
My: Jag har Cerazette och Mercilon kvar.
Alex: Bra att ha!
Elina: Jamen, precis.

Så trots allt, trots alla biverkningar, påträngande förväntningar, dåliga upplevelser av vården, finns

det alltid där i bakhuvudet för informanterna; att det ändå kan vara “bra att ha”. För trots att Alex är

jättenöjd med sin kopparspiral, trots att My är en flitig användare av kondom och trots att Elina har

haft stora problem med hormonbaserade preventivmedel i och med sin migrän ligger det kvar tan-

kar om att en alltid kan börja igen. Gränserna för vad som innebär att definitivt sluta med p-piller är

inte så tydliga och bara för att en tagit en annan väg, en annan stig, betyder inte det att en inte kan gå

tillbaka till den gamla.

Denna uppsats syfte är att undersöka hur kvinnor idag talar om upplevelser av hur deras kroppar på-

verkas av hormonbaserade preventivmedel och vad dessa upplevelser betyder för deras identitetsska-

35



pande. Genom en intervju med en fokusgrupp fick jag tillgång till tre kvinnors berättelse och ur ma-

terialet har vissa teman utkristalliserats. Deras berättelse kan inte sägas vara representativ för alla som

använder  hormonbaserade preventivmedel,  men de representerar en liten del  av en mycket stor

grupp som måste få höras mer.

Informanternas identitetsskapande präglas av beskrivningar av att deras kroppar ständigt utsätts för

upplevelser av kontroll (över mens och över graviditet) och bristen på densamma (när kroppar läck-

er, när en glömmer ta sitt piller) kan förstås genom Foucaults teorier om självövervakning och själv-

disciplinering som visar att det ständiga kontrollerandet av kroppar är en del i ett maktsystem som

bygger på normer och internalisering av dem. För att förstå hur informanterna konstruerar sig själva

genom en kropp/sinne dikotomi som inte är förenlig med hur de själva vill vara används Bordos te-

ori om hur kvinnors kroppar, mer än mäns, är utsatta för denna disciplinering. Detta resonemang tar

avstamp i citatet “the body [...] as prison of  the soul” (Bordo 2004, s. 3). Även Longhursts teori om

läckage är central i uppsatsen då läckandet som är menstruation som följer med den kvinnliga krop-

pen bryter mot det som anses vara lämpligt, rent och rationellt. 

Informanterna har alla upplevt att hormonbaserade preventivmedel medför biverkningar av olika

slag och att det bara är att stå ut. Kanske går det över, kanske är det något en får leva med. Att de

faktiskt står ut med mycket kan vi förstå genom Ahmeds teori om förväntade livslinjer, där en hete-

rosexuell kvinna idag bör äta p-piller för att passa in i en förväntad tvåsamhet som också bör följa en

viss kronologisk ordning för hur ett liv skall fortgå: födelse, barndom, ungdom, giftermål (tvåsam-

het), reproduktion och död. Att äta p-piller skickar i sig en subtil signal till omgivningen att: Här ser

ni en kvinna som har intentioner att ha sex med en man, men även att: Här kommer en kvinna som

en man kan ha sex med utan att hon blir gravid.14 Och att inte äta p-piller ställer därför vissa förvänt-

ningar på ända, det uppstår en avvikelse som inte följer en rak linje. Genom Ahmeds stig-metafor

skapar vi en förståelse för hur informanterna i viss mån följer de linjer som normer utgör som redan

finns utstakade, men också hur de på andra sätt kan avvika från dessa stigar. Att komma till den

punkt som innebär att en kommer till en avvikande insikt ligger ofta utom synhåll, runt kröken. 

För att ens kunna tänka tanken att det finns en alternativ väg måste tystnaden brytas. Den okunskap

(agnotologin) som präglar mycket av intervjun grundar sig enligt mig enbart i vetenskapens misslyck-

14 Detta inte behöver dock inte vara den huvudsakliga anledningen till att äta p-piller, kontrollen över sin mens är för
många en viktig anledning.
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ande att undersöka och förmedla kunskap till de som behöver den. Både Proctor och Tuana menar

att det vi inte vet är lika signifikant som det vi vet. Informanterna rör sig i ett ingenmansland där det

inte går att dra helt klara gränser för vad som är rätt och fel, bra och dåligt eftersom de inte vet vad

som är ett bra eller bara acceptabelt resultat av att äta p-piller. Konsekvensen blir att informanternas

subjektsskapande grundar sig i att ständigt vara dåligt informerad om alternativ och om biverkningar

och att de på grund av dessa ständiga biverkningar provar nya preparat i hopp om att nästa piller

skall fungera lite bättre.

Kvinnor dras med en tradition som benämner dem som svagare, det Andra. Hon sägs vara mer be-

nägen att drabbas av hormonella humörsvängningar och låta sig styras av sina känslor. Men vad hän-

der när deras kroppar fylls med hormoner i en kvantitet vi inte naturligt har? Vad händer när en tjej

på 14 år är nyfiken på p-piller och på ungdomsmottagningen får frågan om hon är sexuellt aktiv och

i och med det stakas hela hennes (heterosexuella) linjära framtid ut? I samma takt som vissa sam-

hällsstrukturer har förändrats till fördel för kvinnor, har vi ersatt dem med nya och en av dem är p-

pillret som bland annat genom biverkningar som humörsvängningar och den förväntade heterosexu-

aliteten de medför medverkar till att spä på den stereotyp av Kvinnan som redan finns.
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5. Bilaga 1.

Intervjuguide

En runda där alla får presentera sig. Ålder? Hur länge de använt, vilka typer? Gör de det nu?

Känner ni till alla alternativ som finns? Vilka har ni provat?

Vilka tycker ni bäst om?

Kan ni berätta hur det kom sig att ni började med hormonbaserade preventivmedel? Varför?

Hur tänkte du när du bestämde dig för att börja? Varför?

Hade ni fått mens när ni började?

Hade ni börjat ha sex?

Märkte ni någon förändring? Kroppen? Sinnet? Humöret?

Vad sa er omgivning? Partner? Kompisar?

Hur känner ni inför att använda p-piller för att förändra mensen?

Hur pratar ni med vänner? Föräldrar? Barnmorskor?

Varför valde ni att sluta?

Hur känner ni nu?

Kommer du prova något annat? Vad använder du nu?

Hur känns det? Lika säkert? Lika bra? Bättre? Alternativ? Spelar ekonomi någon roll?

Hade ni gjort något annorlunda om ni hade fått börja om från början?

På grund av: Kontrollera mens? Sjukdomar? Bli gravid? Frihet? Val? Kontroll? Naturligt?
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Bilaga 2.

Efterlysningen som lades upp på facebook.
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