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En våg av digitala tjänster som 
underlättar kvinnors hälsa 
och välmående sveper över 
världen.  

– Femtech är benämningen 
på tjänster som har kvinnor i 
fokus. Jag tror att femtech är 
ett resultat av att världen och 
samhället har börjat inse hur 
skevt det är att det finns så få 
tjänster för kvinnor, säger Thé-
rèse Mannheimer, medgrundare 
av chattjänsten Grace health.

Hon konstaterar att medi-
ciner är testade på män och 
att bilar är byggda med mäns 
kroppar i åtanke. 

– Det är inte bara märkligt, 
utan också farligt, säger Thé-
rèse Mannheimer.

Tillsammans med Estelle 
Joubert Westling har Mannhei-
mer skapat Grace health, en 
automatiserad chattjänst där 
kvinnor loggar sina data, får 
hjälp att förstå sin kropp och 
får tillgång till hälsotjänster 
inom sexuell och reproduktiv 
hälsa – direkt i mobilen. 

Mannheimer har en bak-
grund inom användarcentre-
rad produktdesign och berättar 
att hon tilltalades av att skapa 
produkter som är anpassade 
för att lösa riktiga problem och 
som kan hjälpa många.

– Vi fokuserar främst på de 
1,4 miljarder kvinnor i utveck-
lingsländer som faktiskt äger 
en telefon, men som ofta sak-

Elin Häggberg
Ålder 28
Gör Driver teknikbloggen 
teknifik.se
– Clue är den bästa mens-
app jag provat. Stilren, lätt 
att använda och kommuni-
cerar med användarna på 
ett genomtänkt sätt. Som en 
bonus får man intressanta 
artiklar om kvinnohälsa 
och små faktarutor kring 
mens cykeln. Jag gillar också 
att de ansträngt sig för att 
försöka vara inkluderande 
gentemot HBTQ-personer i 
sin kommunikation.

Cecilia Folkesson
Ålder 39
Gör Grafisk designer, hälso-
bloggen ceciliafolkesson.se
– För mig passar Natural 
 Cycles perfekt. Min kropp mår 
så mycket bättre utan synte-
tiska hormoner, och nu har 
jag full koll på mina cykler. 
Jag vet exakt vilka dagar som 
är röda, alltså då man måste 
använda kondom. Det har 
skrivits en del negativt om 
Natural Cycles, men alla gör 
sitt eget val och att det äntli-
gen finns fler valmöjligheter 
tycker jag är kanon.

Åsa Herbertsson
Ålder 50
Gör Arbetsledare och  
personlig assistent
– Jag har haft urinvägsin-
fektioner till och från sedan 
jag var liten. En fredagskväll 
hade jag så fruktansvärt 
ont och vårdcentralen hade 
stängt. Jag ville inte åka till 
akuten, så jag googlade och 
hittade urinkollen.se. Jag 
svarade på några frågor och 
efter någon minut fick jag 
svar – jag hade urinvägsin-
fektion och det fanns recept 
att hämta på valfritt apotek. 

AKTUELLT

Femtech är en förkortning för 
Female technology och står för 
teknik och innovationer som 
underlättar kvinnors hälsa och 
välmående. Det kan handla om 
fertilitet, graviditet, sexuellt väl-
mående, menstruation, amning 
och diverse kvinnobesvär.
Begreppet myntades av Ida Tin, 

medgrundare och verkställande 
direktör för Clue – en app som 
används för att spåra menstrua-
tion och ägglossning. Clue an-
vänds idag av över fem miljoner 
kvinnor runtom i världen.  
Värdet av femtech-marknaden 
uppskattas till omkring 200 
miljarder dollar.

Det här är Femtech

Utifrån deras frustrationer 
föddes urinkollen.se.

Frida Lundblad och Matilda 
Lundblad är inte de enda som 
reagerat på hur besvärligt det 
kan vara att få bra och rätt vård.

– Förr godtog vi sjukvårdens 
”Det är vanligt för din ålder”, 
”Typiska klimakteriepro-
blem”, ”Stå ut, det går över”, 
och ”Det är normalt att ha ont,” 
säger Karin Björkegren Jones, 
som är knipexpert och aktuell 
med boken Nya Knip.

Numera pratar kvinnor om 
sina underlivsproblem och häl-
soproblem med andra kvinnor 
– bland annat på internet. 

– Jag tänker att det är som en 
metoo-rörelse för oss som varit 
i händerna på sjukvården. När 
behandlingen eller medicine-
ringen inte har hjälpt så söker 
vi hjälp utanför sjukvården. 

I fem år har Karin Björke-
gren Jones haft fulltecknade 
knipworkshoppar för kvin-
nor runtom i landet. På dessa 
workshoppar förespråkar hon 
även den digitala bäckenbot-
tentränaren Elvie, en appa-
rat framtagen för att åtgärda 
urinläckage och öka återhämt-

ning efter förlossning genom 
att stärka bäckenbotten. Ap-
paraten kopplas till en app 
på mobilen där kvinnan följer 
korta träningspass och kan 
hålla koll på sina framsteg.

– Det är som att spela tv-
spel med muffen, säger Karin 
 Björkegren Jones.

Sociala medier har gjort det 
möjligt för kvinnor att sluta 
lida i tystnad och istället dis-
kutera de hälsobesvär som 
följer med att vara kvinna. 
Internet har gjort det möjligt 
att dela med sig av diverse 
lösningar, och med den nya 
teknologin som underlättar 
kvinnors hälsa börjar kvinnor 
omfamna sin kvinnlighet. 

– Hälsoteknologi utformad 
efter kvinnor för kvinnor är 
det som kommer att vinna i det 
långa loppet, säger Sara Vogel, 
medgrundare av thefullmoon-
box.se. 

Experterna är ense om att 
femtech-fenomenet kommer 
att växa. Enligt The World 
Bank ligger den kvinnliga be-
folkningen trots allt på 49,5 
procent. Så detta tros bara 
vara början. ¨

”När 
behand-
lingen 
inte hjälpt 
söker 
vi hjälp 
utanför 
sjuk- 
vården.

Hur har du haft användning av femtech?

nar tillgång till verktyg och 
tjänster att ta aktiva beslut 
kring sin kropp. Jag tänkte, 
borde vi inte från grunden 
kunna skapa en tjänst som är 
tekniskt, kulturellt och kun-
skapsmässigt anpassad för 
utvecklingsmarknader och de 
behov som finns? Parallellt in-
såg jag att jag inte förstod hur 
jag själv fungerade förrän jag 
var 30 och fick barn.

Fel med tabun
Tajmingen för femtech är 
god. Aldrig har det pratats så 
mycket om kvinnohälsa. 

– Urinvägsinfektion, svamp-
infektioner och menstruation 
är såpass vanligt att vi måste 
kunna prata om det för att 
hjälpa varandra. Vi har fått 
nya glasögon och de flesta av 
oss förstår att tabun kring 
kvinnors välmående är fel, 
säger Matilda Lundblad, med-
grundare av digitala tjänsten 
urinkollen.se. 

Tjänsten riktar sig till kvin-
nor med urinvägsinfektion 
och är framtagen för att hjälpa 
kvinnor – snabbt. Kvinnan 
undersöks digitalt och direkt 

utan tidsbokning. Utifrån 
svaren i frågeformuläret får 
kvinnan information om sina 
besvär, alternativt en diagnos 
och ett recept som har utfär-
dats av en läkare – direkt i mo-
bilen. Sedan är det fritt fram 
att upphämta medicin från 
närmaste apotek. 

Tjänsten föddes när Frida 
Lundblad, ingenjör och med-
grundare av urinkollen.se, 
spelade professionell fotboll 
och tvingades genomlida fina-
len i svenska cupen 2007 med 
smärtor från en urinvägsin-
fektion. På grund av lång vän-
tetid hade det varit omöjligt 
för henne att få en tid på vård-
centralen före matchen.

Sluta lida i tysthet
Några år senare träffade hon 
idrottsläkaren Matilda Lund-
blad som började sin karriär 
som specialist i allmänmedi-
cin. Lundblad såg komplika-
tionerna för kvinnor som sökte 
hjälp för enkel urinvägsinfek-
tion – att de fick sitta i tele-
fonkö och gå från jobbet för att 
komma till vårdcentralen bara 
för att svara på några frågor. 

1. Fitbit Versa  
smartwatch
Spårar aktiviteter, sömn och ger förslag på 
tränings- och andningsövningar. Hjälper 
också till att hålla koll på menstruation och 
jämför menscykeln med andra hälsovärden 
som sömn, vikt och aktivitet. 
Pris Från 1 990 kronor. 

2.Willow bröstpump
Bärbar bröstpump som underlättar för am-
mande kvinnor. Den tårdroppsformade pum-
pen placeras innanför behån och pumpar 
mjölk trådlöst, ljudlöst och helt automatiskt. 
Pris Cirka 4 000 kronor. 

3. Thinx menstrosa
En menssäkrad trosa som är framtagen som 
ett alternativ till tamponger, bindor och 
även menskoppen. Trosorna kommer i olika 
modeller och sägs motsvara absorptionsför-
mågan av två tamponger. 
Pris Från 220 kronor. 

4. Graviditet + 
App som spårar graviditet. Ger daglig informa-
tion om graviditet, håller koll på tider för 
läkarbesök och erbjuder information om 
kost, träning och förlossning. Appen har 
också funktioner som sparkräknare, värk-
timer samt storleksguide och shoppinglista 
för bebisar. 
Pris Första månaderna är gratis, därefter 
kostar appen från 20 kronor. 

...jag vet exakt när 
mensen är beräknad!

HÄLSOSTÖD Appar som håller koll  
på mens, graviditet och knipövningar.  
Här är de nya tekniska lösningarna  
som underlättar livet för kvinnor.  
Fenomenet kallas – femtech. 

5. Life menskalender
Kalender i mobilen som håller koll på  
menstruation och ägglossning. Man fyller  
i preventivmedel och vitaminintag för opti-
mal funktion. Kan ställas in att påminna  
om försenad mens och ge information om 
sex, fertilitet och sömn- och näringsintag. 
Pris Gratis.  

Elvie kostar 1 999 kronor, urinkollen.
se kostar 299 kronor (debitering endast 
om man får en diagnos som leder till  
recept), thefullmoonbox.se kostar 
129–169 kronor per månad, Grace 
health är gratis. 
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