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Sammanfattning 

Den här studien var en del av projektet ”Är jag normal?”, drivet av design- och 

forskningsinstitutet RISE Interactive. Syftet med deras projekt är att genom att webbplattform 

skapa en mer representativ visualisering av det kvinnliga könsorganet. Den här studiens syfte 

var att genom en målgruppsundersökning inriktad mot kvinnor undersöka vilka känslor 

kvinnor har för sina underliv, vilka de vanligaste missuppfattningarna kring underlivet är och 

hur de känslorna och missuppfattningarna påverkar kvinnor i olika aspekter av livet. Studien 

ämnade att bidra till projektet genom att skapa ett underlag för vilken typ av information 

webbplattformen kan ha för att visa en mer verklighetstrogen bild av det kvinnliga 

könsorganet och därmed motverka missuppfattningar. För att få information om målgruppen 

intervjuades en gynekolog och en barnmorska. Data från målgruppen samlades därefter in via 

en enkätundersökning. Deltagarna var 146 kvinnor i åldern 17-66 år (M= 27.3, SD = 8). 

Resultatet visade att kvinnor hyser många olika starka känslor för underlivet, både positiva 

och negativa. Många missuppfattningar identifierades, främst kring underlivets utseende. 

Både känslor och missuppfattningar har en stor påverkan på psykologiska, sociala och 

biologiska aspekter av kvinnors liv, särskilt vad gäller psykiskt välmående och interaktionen 

med en partner i sexuella sammanhang. Studien visar att ”Är jag normal?” är ett projekt med 

ett både viktigt och nödvändigt syfte. 

 

Nyckelord: målgruppsundersökning, intervjustudie, enkätundersökning, underliv, 

missuppfattningar, normer. 

  

 

  

  



  
 

  



  
 

Förord 

Den här studien genomfördes med syfte att få en djupare förståelse för vilka känslor kvinnor 

har för sina underliv, vilka missuppfattningar som finns och vilken påverkan dessa känslor 

och missuppfattningar har på olika aspekter av kvinnors liv. Den skrevs som en del av 

projektet “Är jag normal?”, vilket drivs av RISE Interactive. Jag vill tacka RISE Interactive 

för att jag har fått möjligheten att vara en del av det här intressanta och viktiga projektet, och 

fått stöttning genom processen. Jag vill även tacka min handledare Carine Signoret för hjälp 

med handledning och återkoppling. Utöver detta vill jag tacka min seminariegrupp i kursen 

729G40 för tips och råd, samt alla i “Bali” för alla trevliga stunder under uppsatsskrivandet.  
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1. Inledning 

Underlivet är en kroppsdel många kvinnor känner starkt för. När Fahs (2014) undersökte 

kvinnors attityd gentemot sina underliv uttryckte deltagarna bland annat ångest och 

frustration, och känslan av att deras underliv var otillräckligt. Endast 5 av 20 deltagare i 

studien hade något positivt att säga om sina underliv.  

 

Enligt Michala, Liao och Creighton (2012) är det inte allmänt känt bland unga kvinnor att 

underlivet kan se ut på flera olika sätt. Kvinnors självmedvetenhet kring underlivet ökar och 

författarna skriver att många unga tjejer i dagens samhälle jämför sig med bilder som finns i 

reklamer, på Internet och på TV, vilket kan bidra till en försämrad självbild. Tidigare 

forskning har visat att idealet för hur ett underliv ska se ut anses vara ett platt och hårlöst eller 

trimmat underliv, och detta bidrar till att många kvinnor tror att deras underliv ser onaturligt 

eller onormalt ut. Vidare skriver författarna att antalet kosmetiska underlivsoperationer har 

ökat drastiskt de senaste åren. Den okunskap som finns kring normalvariationen på 

underlivets utseende kan vara en anledning till detta.  

 

I en studie gjord av Fudge & Byers (2017) visade det sig att kvinnors uppfattning om sina 

underliv påverkar deras beteende och liv på flera olika sätt. 

  

Tidigare studier inom ämnet har kommit fram till att kvinnors självmedvetenhet, känslor och 

missuppfattningar kring sina underliv har en påverkan på deras liv, men detta har i många fall 

inte utforskats mer ingående. Den här studien ämnar utforska detta djupare. 

  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom en målgruppsundersökning inriktad mot kvinnor få en 

djupare förståelse för vilka känslor kvinnor har för sina underliv, vilka missuppfattningar som 

finns kring underlivet och på vilket sätt dessa känslor och missuppfattningar påverkar kvinnor 

i olika aspekter av livet. Studien ska besvara följande frågeställningar: 

  

 Vilka är de vanligaste känslorna kvinnor har för sina underliv? 

 Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring underlivet? 
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 Vilken påverkan har dessa känslor och missuppfattningar på olika aspekter av 

kvinnors liv? 

  

Studiens resultat kommer att resultera i en målgruppsundersökning i textformat, ämnad att 

ligga till grund för en interaktiv visualisering av det kvinnliga könsorganet. 

 

En kvinna definieras i den här uppsatsen som en person som fötts med ett biologiskt kvinnligt 

könsorgan. Begreppet ”underliv” refererar till de yttre och inre delarna av det kvinnliga 

könsorganet. 

  

1.2 Avgränsningar 

Studien kommer inte att fokusera på känslor och missuppfattningar kring underlivet upplevda 

av personer som fötts med ett biologiskt manligt kön. Studien kommer inte heller fokusera på 

känslor och missuppfattningar upplevda av personer som vid studiens utförande var under 17 

år. 

  

Resultatet av vilken påverkan känslor och missuppfattningar har på kvinnors liv kommer att 

avgränsas till tre aspekter: psykologiska, sociala och biologiska. 

  

1.3 Bakgrund 

Kandidatarbetet skrevs på uppdrag av RISE Interactive, ett design- och forskningsinstitut 

med fokus på visualisering. Med projektet “Är jag normal?”1 vill de skapa en mer jämställd 

visualisering av människokroppen och framförallt en mer representativ visualisering av det 

kvinnliga underlivets yttre delar. De vill utveckla en webbplattform med interaktiva modeller 

av underlivet för att motverka missuppfattningar om kvinnans underliv hos unga människor. 

Studiens insamlade material ska ligga som underlag för förslag på vilket typ av innehåll 

webbplattformen i projektet ”Är jag normal?” kan ha. 

  

                                                
1 [1] https://www.tii.se/projects/ar-jag-normal (Hämtad 2018-05-21) 

 

https://www.tii.se/projects/ar-jag-normal
https://www.tii.se/projects/ar-jag-normal
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1.4 Teori 

Nedan presenteras tidigare forskning kring kvinnors känslor för sina underliv, vanliga 

missuppfattningar kring underlivet samt vilken påverkan dessa känslor och missuppfattningar 

har på kvinnors liv.  

1.4.1 Kvinnors känslor för sina underliv 

Tidigare studier har visat att kvinnor känner en mängd olika känslor för sina underliv. När 

Fahs (2014) gjorde en undersökning av kvinnors attityd gentemot sitt underliv med fokus på 

könshår, samlag under menstruation samt vaginal självbild, fann författaren sju olika teman 

för deltagarnas känslor: smutsig eller äcklig, behöver underhåll, okänd eller frustrerande, 

onaturlig, jämförande, ambivalent samt bekräftande. Det var vanligt att deltagarnas egna 

åsikter kring sina underliv var påverkade av mäns åsikter kring underliv. Fahs kom fram till 

att kulturella representationer av kvinnans underliv påverkar hur kvinnor känner för sina egna 

underliv.   

 

De känslor kvinnor har för sina underliv sträcker sig från väldigt positiva till väldigt negativa. 

Generellt sett har kvinnor positiva känslor för sina underliv, men när det kommer till 

specifika aspekter av underlivet är negativa känslor vanligare än positiva. Fudge & Byers 

(2017) visade detta när de genomförde en studie med 20 kvinnor, 19-35 år, vars syfte var att 

få en ökad förståelse för kvinnors uppfattningar om sina underliv. Även om det fanns en stor 

bredd bland svaren var det vanligare att ha negativa känslor för specifika aspekter, som 

exempelvis underlivets smak och behåring, än positiva.  

1.4.2 Missuppfattningar om underlivet 

Att det finns en okunskap och missuppfattningar kring vad som menas med ett normalt 

underliv visade Howarth et al. (2016) när de i en studie undersökte unga kvinnors kunskap 

om underlivets anatomi. De utforskade även de normer som råder kring underlivet, och hur 

unga kvinnor önskar att deras underliv såg ut. Detta undersöktes genom att genomföra semi-

strukturerade intervjuer med 21 kvinnor i åldern 18-28 år. Resultatet visade då att de flesta av 

kvinnorna inte var säkra på vad som ansågs vara ett normalt underliv, men alla deltagare 

identifierade ett hårlöst underliv med icke-synliga inre blygdläppar som det samhälleliga 

idealet. Vissa av deltagarna ansåg att det samhälleliga idealet var vad som representerade ett 
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normalt underliv. Författarna drog slutsatsen att unga kvinnor behöver få tillgång till material 

som visar den normalvariation som finns på det kvinnliga underlivets utseende för att få mer 

kunskap om detta.  

 

Det finns tidigare studier som har gjort just detta, däribland en studie gjord av Sharp & 

Tiggemann (2015), i vilken 136 kvinnor mellan 18-49 år deltog. Syftet var att sprida kunskap 

om den utseendemässiga bredd som finns på det kvinnliga underlivet. Deltagarna uppgav 

först vad de ansåg vara ett normalt underliv samt hur normalt de ansåg att deras eget underliv 

såg ut. De delades därefter in i grupper, varav en grupp fick se foton på underliv, en fick se 

videos på underliv, en grupp fick se både foton och videos och en grupp fick inte se några 

foton eller videos alls. Mätningar gjordes sedan för att mäta om deltagarnas uppfattning om 

normaliteten på sina egna underliv förändrades efter att de fått se andras underliv. Resultatet 

visade att de som sett videos fick en förbättrad uppfattning om vad som var ett normalt 

underliv. Studien visade även att både deltagarna som sett videos eller foton, eller båda, 

efteråt uppgav ett ökat värde för hur normalt de ansåg att deras eget underliv såg ut, det var 

dock enbart resultatet för de som såg videos som var signifikant.  

 

För att försöka ta reda på vad som är ett normalt underliv mätte Lykkebo et al. (2017) i en 

undersökning längden på 244 kvinnors inre blygdläppar och undersökte även kvinnornas 

uppfattning om sina underliv. Mätningen visade att det var lika vanligt att ha synliga inre 

blygdläppar som icke-synliga. 90 % av deltagarna hade inre blygdläppar som var 26.5mm 

eller mindre. Undersökningen visade dock att det var vanligare bland kvinnor med synliga 

inre blygdläppar att uppfatta sina underliv som onormala, och mindre vanligt bland kvinnor 

med icke-synliga inre blygdläppar.  

1.4.3 Påverkan på livet 

I Fudge & Byers (2017) studie om vilka uppfattningar kvinnor har för sina underliv fick 

deltagarna inte en direkt fråga angående vilken påverkan deras uppfattningar om sina 

underliv haft på deras liv, men det var ändå flera deltagare som nämnde något om detta. 

Deltagarna påverkades mycket av sina uppfattningar, de nämnde bland annat att de aktivt 

försökte minska synligheten av sina underliv på publika platser som stranden eller i 

omklädningsrum, samt i sexuella interaktioner med en partner. Kvinnorna i studien var även 

oroliga över att underlivet luktade illa.  
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Många av de tidigare studier som gjorts för att ta reda på hur kvinnors uppfattningar om sina 

underliv påverkar dem i livet har visat att många är påverkade av dem i sexuella 

sammanhang. När Berman et. al (2010) gjorde en studie fokuserad på genital självbild bland 

31 deltagande kvinnor visade resultatet att ju mer positiv genital självbild kvinnor upplever 

desto högre är deras sexuella lust. Det fanns däremot inget samband mellan genital självbild 

och upphetsning, våthet, orgasm, tillfredsställelse eller frånvaro av smärta. Det fanns även ett 

samband mellan genital självbild och sexuell ångest samt depression, där resultatet visade att 

ju mer positiv deltagarnas genitala självbild var, desto lägre var deras känslor av sexuell 

ångest och depression. Det framkom inget samband mellan genital självbild och hälsa inom 

relationer, upplevt stress eller övergripande sexuell hälsa. Författarna skriver att dessa 

samband är komplexa, och det är svårt att uttala sig om kausala samband mellan genital 

självbild och livskvalitet. Som exempel skriver de att djup ångest eller depression kan 

påverka den drabbade på många olika sätt, däribland i synen på sitt underliv, vilket kan bidra 

till den negativa korrelationen. 

 

I en studie gjord av Schick et. al (2010) på 217 kvinnliga universitetsstudenter framkom att ju 

lägre tillfredsställelse deltagarna hade över underlivets utseende, desto högre var deras 

självmedvetenhet kring underlivet under samlag. Detta bidrog till lägre sexuellt 

självförtroende och sexuell tillfredsställelse, och de här deltagarna var mindre motiverade att 

undvika riskfyllt (oskyddat) sexuellt beteende. 

 

Tidigare studier har även visat att den okunskap som finns angående normalvariationen i 

underlivets utseende gör att många kvinnor upplever att de är onormala, vilket kan göra att de 

vill operera sig för att uppnå det ideal som finns. Michala, Liao och Creighton (2012) skriver 

att skönhetsoperationer i allmänhet är sammankopplade med en negativ självbild, och 90 % 

av skönhetsoperationer är gjorda på kvinnor. Riskerna med kosmetisk underlivskirurgi är 

dock ännu inte helt kända. Marknaden för kosmetiska underlivsoperationer lever på att 

kvinnor har negativa känslor för sina underliv, och det är därför inte sannolikt att de som 

utför operationerna anser det viktigt att få sina patienter att förstå vikten av ett hälsosamt och 

friskt underliv, oavsett utseende. 
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Detta visar även en undersökning gjord av norska Tv-kanalen NRK i samarbete med 

Nordstat2, där 1 av 8 kvinnor mellan 18 och 30 år i Norge angav att de har övervägt 

intimkirurgi på grund av att de är missnöjda med utseendet på sitt underliv. Av de tillfrågade 

kvinnorna hade 1 % genomgått en operation, medan 5 % kände någon som hade genomgått 

en operation. Deltagarna sa att den största anledningen till missnöjet var att de kände att deras 

underliv inte såg ut som andras, både i jämförelse med vänner och personer i media och 

pornografi. I en intervju med biträdande generaldirektör Tore Holte Follestad från Sex og 

samfunn, Norges största center för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, berättar han 

att många ungdomar har komplex för sina underliv. Många har uppfattningen att deras 

underliv inte ser tillräckligt bra ut. Han menar på att intimkirurgi är ett konstgjort skapat 

behov som inte är nödvändigt. Vidare berättar han att han träffar ca 30 000 ungdomar varje 

år, och sedan han blev aktiv i Sex og samfunn 1971 har han inte sett ett enda underliv som 

varit så missformat att det har krävts en operation. Han hänvisar istället ungdomarna med 

komplex till att jobba med att förbättra sin självbild. 

1.4.4 Metodteori 

Nedan förklaras metodteorier för de metoder som användes för att samla in och analysera 

data. 

1.4.4.1 Målgruppsundersökning 

Målgruppsundersökningar genomförs enligt Goodwin (2009) för att få en förståelse för de 

personer som kommer att använda en produkt. Kvalitativa studier är mest användbara i 

målgruppsundersökningar när målet är att förstå användares beteende, vad de tycker om olika 

aktiviteter och vad som påverkar deras beteende och tankemönster. När designers gör 

undersökningar vill de förstå processer, men även behov, mål och uppfattningar hos de som 

både tillverkar och använder en produkt. För att kunna lösa ett problem måste man först 

förstå det. 

 

När en målgruppsundersökning ska genomföras är det enligt Arvola (2016) viktigt att välja ut 

rätt deltagare. De bör vara personer som kan berätta något om det aktuella problemområdet, 

eller som i slutändan kommer att använda slutprodukten. 

                                                
2 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/vulvakomplekset-1.13332849 (Hämtad 2018-05-21) 

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/vulvakomplekset-1.13332849


7 
 

1.4.4.2 Intervju 

För att få ett intervjuobjekt att tala öppet och fritt om ett eller flera ämnen bestämda av 

intervjuledaren är kvalitativa intervjuer, ofta refererade till som semi-strukturerade, ett 

fördelaktigt val (Howitt, 2013). Semi-strukturerade intervjuer är passande när forskaren vill 

samla in erfarenheter, tankar och känslor från enskilda individer. Det är i denna typ av 

intervju viktigt att ställa öppna, snarare än stängda och ledande, frågor. Intervjuobjektet 

pratar, men intervjuledaren styr samtalet i rätt riktning och guidar den som intervjuas. 

Intervjuledaren måste aktivt lyssna för att kunna ta in, reflektera över och använda 

informationen som intervjuobjektet ger under samtalets gång. Goodwin (2012) skriver att 

aktivt lyssnande gör att intervjuledaren kan absorbera vad som sägs, men även uppmuntra till 

följdfrågor och få större förståelse för vad intervjuobjektet säger. Det är viktigt att inte tänka 

på vad man som intervjuledare ska fråga härnäst, utan hellre ta en paus efter att 

intervjuobjektet svarat för att samla sig och först då börja tänka på nästa fråga. Öppna frågor 

är att föredra för att få ett mer användbart och omfattande svar, men stängda frågor kan vara 

bra när intervjuledaren vill klargöra något.   

 

Ett skelett till intervjun, en så kallad intervjuguide, borde finnas innan intervjun genomförs 

(Howitt, 2013). Det kan vara ämnen som ska tas upp eller en lista med eventuella frågor. 

Frågorna måste förberedas väl, men intervjuledaren måste även vara flexibel och kunna 

justera frågorna under intervjun om det behövs. 

 

Deltagare till intervjun måste väljas med omsorg. Intervjuerna ger omfattande och rik data 

och bör spelas in för att kunna transkriberas efteråt. Inspelningsutrustningen bör testas innan 

intervjun för att försäkra att den fungerar som den ska. När intervjuledare och intervjuobjekt 

av olika anledningar inte kan ses i verkligheten är telefonintervjuer användbara. Nackdelen 

med telefonintervjuer är att all icke-verbal kommunikation går förlorad, vilken i vissa fall kan 

vara givande (Howitt, 2013). 

1.4.4.3 Enkät 

Ett fördelaktigt sätt att snabbt samla in data från ett stort antal deltagare är att använda sig av 

en enkät (Milne, 1998). En enkät beskrivs enligt Howitt (2013) som en lista med 

fördefinierade frågor bestämda av forskningsledaren. Enkäter kan innehålla både öppna och 

stängda frågor. De bör inkludera en introduktion som presenterar syftet med enkäten 
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(Davidson & Goldfinch, 1998). Om många öppna frågor används kan enkäter dock generera 

väldigt mycket data som tar lång tid att analysera. Om många frågor inkluderas finns det även 

en risk att enkäten kan ta lång tid att genomföra, vilket kan leda till att deltagarna inte tar sig 

tid att svara utförligt på alla frågorna. Fördelen med enkäter är att svaren samlas in på ett 

standardiserat sätt, vilket gör dem mer objektiva än intervjuer. Nackdelen med detta är att 

frågorna inte kan förklaras om de misstolkas av deltagarna. För att undvika detta är det bra att 

pilottesta enkäten innan den skickas ut till målgruppen (Milne, 1998).  

1.4.4.4 Tematisk analys 

När insamlad data består av stora mängder text med mycket information och många detaljer 

är tematisk analys (TA) en passande analysmetod att använda. TA är en kvalitativ 

analysmetod som innebär att insamlad data undersöks för att identifiera ett begränsat antal 

breda teman som sammanfattar dess innehåll. Detta görs vanligtvis genom att insamlad data 

transkriberas och därefter kodas (Howitt, 2013). 

 

Enligt Braun & Clark (2008) är tematisk analys en flexibel metod som kan undersöka 

erfarenheter hos deltagare, eller effekterna av olika diskurser som fungerar inom samhället.  

Forskaren har en aktiv roll i att identifiera teman, vilka ska fånga någonting viktigt om 

insamlad data i förhållande till frågeställningen. Det finns inga regler kring hur stort eller litet 

ett tema ska vara, det vill säga hur mycket data som ska vara relaterat till ett tema för att det 

ska räknas som ett tema. Hur många dataextrakt som ska representera ett tema, vilka 

dataextrakt det är och vilket tema de ska representera bestäms av forskaren själv. 

 

Teman kan identifieras antingen på ett induktivt eller deduktivt sätt. Det induktiva sättet är 

datadrivet och teman är starkt sammankopplade med data. Här utvecklas forskningsfrågan 

ofta under kodningsprocessen. Om teman identifieras deduktivt är processen mer driven av 

analys och forskarens teoretiska eller analytiska intresse för området. Kodningen sker ofta för 

specifika forskningsfrågor. Det här sättet ger oftare en mer detaljerad beskrivning av viss 

data, men en fattigare övergripande beskrivning av all data. 

  

En tematisk analys består av sex faser, vilka forskaren går fram och tillbaka mellan under 

analysprocessen Braun & Clark (2008). 

1. Bekanta dig med ditt data: läs igenom den flera gånger och, om du har verbal 

data, transkribera den. 
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2. Generera initiala koder: koder är ofta smalare än teman och identifierar olika 

kännetecken i ditt data som verkar intressanta. Anteckna eller stryk under 

tänkbara mönster och koda varje dataextrakt i så många mönster det passar in i. 

3. Sök efter teman: sortera koderna i möjliga teman. Vissa koder kan bli egna 

teman, kombineras eller hamna under ”övrigt”. Här kan det vara bra att använda 

visuella hjälpmedel som tabeller. 

4. Recensera teman: läs igenom dataextrakten för varje tema och tänk över om de 

bildar ett sammanhängande mönster. Fundera över om extrakten inte passar in i 

temat eller om temat behöver ändras, gå sedan över till att läsa igenom all 

insamlad data igen och fundera över dina teman i relation till den. Koda 

eventuell data som har missats i tidigare faser. Recensera tills du tycker att dina 

teman är tillräckliga för att reflektera allt ditt data. 

5. Definiera och namnge teman: skriv en detaljerad analys om varje tema. 

Analysera dina teman enskilt och tillsammans, ge dem arbetsnamn och se hur 

de relaterar till forskningsfrågan. Se till att teman inte överlappar för mycket. 

6. Producera rapport: den slutliga analysen ska innehålla tillräckligt många 

dataextrakt för att validera temat. Teman ska berätta en historia om ditt data och 

argumentera för forskningsfrågan. 

  

2. Metod 

En intervju vardera genomfördes med en gynekolog och en barnmorska för att samla in 

information om målgruppen. Detta gjordes först för att därefter kunna basera frågorna till 

målgruppen på den information som hämtats från gynekologen och barnmorskan. Data från 

målgruppen samlades in via en enkät. 

 

Studien var både kvalitativ och kvantitativ, då insamlad data bestod av svar i form av löpande 

text från intervjuer och enkäten, samt svar från slutna kryssalternativ i enkäten. 

  

2.1 Intervju 

Gynekologen och barnmorskan som intervjuades rekryterades genom RISE Interactive, då de 

båda ingick i deras kontaktnät och var engagerade i projektet ”Är jag normal?” sedan innan. 
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Gynekologen har varit yrkesverksam sedan 1990 och jobbar 50 % som gynekolog på 

kvinnokliniken och undervisar resterande 50 % på läkarutbildningen. 

 

Barnmorskan har varit yrkesverksam som barnmorska sedan 1987 och som sexolog sedan 

2006, och jobbar på Ungdomsmottagningen. 

 

Då gynekologen och barnmorskan i sina yrkesliv dagligen träffar personer ur målgruppen har 

de en bild av vad som anses vara ett normalt underliv och inte, och kan jämföra detta med 

målgruppens egna åsikter kring vad som anses vara normalt och inte. På så sätt har 

gynekologen och barnmorskan kunskap om vilka vanliga missuppfattningar kring underlivet 

som finns inom målgruppen. 

 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med gynekologen och barnmorskan för att ta reda 

på deras uppfattningar kring kvinnors känslor för sina underliv, vilka de anser är de 

vanligaste missuppfattningarna kring underlivet och vilken påverkan dessa känslor och 

missuppfattningar har på kvinnors liv (se bilaga 1). 

 

Intervjun med gynekologen genomfördes över telefon då hon befann sig på annan ort. 

Intervjun med barnmorskan genomfördes på dennes arbetsplats. Båda samtalen spelades in. 

Semi-strukturerad intervju som datainsamlingsmetod användes för att kunna få så rik data 

som möjligt samt möjlighet att ställa följdfrågor till gynekologen och barnmorskan. Frågorna 

var ämnade att ge en tydligare bild av målgruppen och vilka frågor som skulle ställas till dem 

i enkäten. 

 

Då kvinnors känslors för sina underliv, likväl som hur de känslorna påverkat dem i livet, är 

subjektivt för varje person kunde dessa frågor enbart besvaras på ett objektivt och allmänt sätt 

av gynekologen och barnmorskan. Frågorna ställdes trots detta för att få en grundläggande 

bakgrundsinformation om målgruppen innan enkäten utformades. 

 

2.2 Enkät 

Enkäten skapades i Google Formulär, en webbaserad gratistjänst för att skapa egna 

frågeformulär. Enkäter skapade i Google Formulär nås via en länk och svaren samlas 

automatiskt och visas i realtid. Frågorna i enkäten utformades med intervjuerna med 
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gynekologen och barnmorskan som underlag. Enkäten bestod av 9 frågor, varav en fråga var 

uppdelad i tre underkategorier. Det var därmed 11 frågor som kunde besvaras av deltagarna. 

Enkäten introducerades med en text som presenterade dess syfte, att deltagarnas svar 

behandlades anonymt samt vad svaren skulle användas till (se bilaga 2). Två frågor i enkäten 

besvarades med stängda kryssalternativ (”Tycker du att ditt underliv ser normalt ut?” samt 

”Tycker du att ditt underliv fungerar normalt?”), där svarsalternativen var Ja, Nej eller Vet 

inte. Utöver detta kunde alla frågor besvaras med löpande text. Alla frågor var obligatoriska 

att svara på förutom fråga 8. 

Följande frågor ställdes: 

1. Ålder 

2. Tycker du att ditt underliv ser normalt ut? 

3. Varför? 

4. Tycker du att ditt underliv fungerar normalt? 

5. Varför? 

6. Vilka positiva känslor har du för ditt underliv? 

7. Vilka negativa känslor har du för ditt underliv? 

8. Vilka övriga känslor har du för ditt underliv? 

9. Hur har de här känslorna för ditt underliv påverkat dig i olika aspekter i livet? 

a. Psykologiska aspekter (ditt psykiska mående) 

b. Sociala aspekter (i interaktion med andra människor) 

c. Biologiska aspekter (eventuella behandlingar eller operationer) 

  

Fråga 1 samlade in deltagarnas ålder och var den enda demografiska frågan.  

Fråga 2-4 relaterade till frågeställningen om de vanligaste missuppfattningarna kring 

underlivet bland kvinnor. Fråga 2 och 4 ställdes för att ta reda på om deltagarna ansåg att 

deras underliv såg normalt ut respektive fungerade normalt, och följdes upp av frågan 

“Varför?”. Detta var för att kunna identifiera deltagarnas anledning till svaren på fråga 2 och 

4, för att i sin tur kunna jämföra dessa uppfattningar och anledningar med vad gynekologen 

och barnmorskan sagt var de vanligaste missuppfattningarna kring underlivet. På detta sätt 

kunde enkäten fastställa vilka aspekter av underlivet deltagarna hade eventuella 

missuppfattningar om, eller om deras uppfattningar om vad som är normalt stämde överens 

med vad som ansågs vara normalt av gynekologen och barnmorskan. Frågorna fokuserade på 

utseende och funktion då detta var vad gynekologen och barnmorskan svarat att de vanligaste 

missuppfattningarna kring underlivet handlade om. 
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Fråga 6-8 relaterade till frågeställningen om kvinnors känslor för sina underliv. Svaren 

delades in i positiva och negativa för att enklare skilja insamlad data åt. Fråga 8 var inte 

obligatorisk att svara på då studiens huvudsakliga data som var fokuserad på känslor 

samlades in via fråga 6 och 7, och syftet med fråga 8 var enbart att ge deltagarna en möjlighet 

att addera övriga tankar de hade kring ämnet om de önskade. Om en deltagare fyllde i 

positiva eller negativa känslor på fråga 8 adderades de till deltagarens svar på fråga 6 eller 7.  

De tre inriktningarna på fråga 9 (psykologiska, sociala och biologiska) relaterade till 

frågeställningen angående hur kvinnors känslor för sina underliv har påverkat dem i livet. 

Inriktningarna valdes ut baserat på informationen som samlats in via intervjuerna med 

gynekologen och barnmorska, då detta var de aspekterna de ansåg vara påverkade av 

kvinnors missuppfattningar kring underlivet. 

 

I enkäten fanns även frågor som hade som syfte att besvara frågeställningarna i en 

kandidatuppsats skriven av Böhm (2018). De frågorna kommer därför inte att vara 

inkluderade i den här studien. 

 

Enkät som datainsamlingsmetod valdes för att kunna nå ut till så många människor som 

möjligt och snabbt kunna samla in svar. Enkäten skickades ut via en länk till Facebook-

grupperna FITTLIFE – Underliv & hälsa3 och 9254. Dessa grupper valdes då medlemmarna 

bestod av personer i målgruppen, och blandade frågor kring känslor och kroppen diskuterades 

regelbundet och öppet i båda grupperna. Genom att skicka ut enkäten i de här grupperna var 

det även möjligt att nå ut till ett stort antal personer. FITTLIFE – Underliv & hälsa beskriver 

sig som en grupp för ”kvinnor och fittbärare” med fokus på underlivet, menscykeln, sex och 

kroppen. Enligt gruppen säger statistiken att 75 % av kvinnor upplever underlivsbesvär, och 

gruppens mål är att få ner den statistiken genom att öppet prata om underlivet och utbyta 

kunskap. Gruppen har 7982 medlemmar5. Medlemmarna ska kunna ” utbyta erfarenheter, tips 

& trix” och finna stöd i gruppen. 925 är en grupp för läsare av bloggen ”Niotillfem”, skriven 

av Sandra Beijer. Gruppen är till för tjejer och icke-binära, och ska fungera som ett forum där 

                                                
3 https://www.facebook.com/groups/fittlife/ (Hämtad 2018-05-21) 
4 https://www.facebook.com/groups/1376556859070074/ (Hämtad 2018-05-21) 
5 Antalet medlemmar 2018-05-30 

https://www.facebook.com/groups/fittlife/
https://www.facebook.com/groups/1376556859070074/
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medlemmarna ”stöttar, ger råd och peppar varandra” om ”allt mellan himmel och jord”. 

Gruppen har 10067 medlemmar6. 

Enkäten skickades utöver detta ut till vänner och bekanta. 

  

Deltagarna i enkäten var 146 kvinnor i åldern 17-66 år (M= 27.3, SD = 8). Kriteriet för att 

delta i enkäten var att ha fötts med ett biologiskt kvinnligt kön. 

 

På frågor med stängda kryssalternativ räknade Google Formulär automatiskt ut procentsatser 

för varje svar.  

 

2.3 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste individskyddskravet uppfyllas för forskning som 

inkluderar individer. Kravet säger att individer inte får ta psykisk eller fysiska skada, 

förödmjukas eller kränkas. För att uppfylla individskyddskravet måste fyra huvudkrav 

uppfyllas, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om deras roll och 

uppgift i forskningen, och att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när de vill. 

Samtyckeskravet kräver att deltagarna lämnar sitt samtycke till att delta. 

Konfidentialitetskravet säger att deltagarna ska kunna förbli anonyma och inte kunna 

identifieras utifrån de uppgifter de lämnar. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

lämnas in av deltagarna inte får användas för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är 

vetenskapliga, samt att deras personuppgifter inte får användas till något de inte gått med på. 

  

Barnmorskan och gynekologen gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in, att deras 

svar behandlades anonymt och enbart användes som underlag i projektet. 

I en informationstext i början av enkäten informerades deltagarna om att deras svar 

behandlades anonymt och enbart användes i projektet. 

  

                                                
6 Antalet medlemmar 2018-05-30 
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3. Resultat 

Nedan visas resultatet av de intervjuerna som gjordes med gynekolog och barnmorska samt 

av de svar som samlades in via enkätundersökningen. Resultatet presenteras genom de teman 

som identifierades genom tematisk analys av insamlad data. De citat som visas presenteras i 

sin helhet eller bara delvis.  

 

3.1 Intervjuer med gynekolog och barnmorska 

Genom en tematisk analys av intervjuerna med gynekologen och barnmorskan identifierades 

sex teman för de olika frågorna som besvarades under intervjuerna. Frågorna gällde kvinnors 

känslor för sina underliv, vanliga missuppfattningar kring underlivet samt hur dessa påverkar 

kvinnors liv. 

 

Missuppfattningar 

Båda ansåg att det är vanligt bland kvinnor att ha missuppfattningar kring underlivet, särskilt 

kring dess utseende. Många kvinnor har missuppfattningar kring vad som är normalt och inte. 

Gynekologen sa: 

Det som också saknas är uppfattningen om hur man ska se ut 

utvändigt, vad som är normalt och inte. 

En annan vanlig missuppfattning är att kvinnor tror att de ser annorlunda ut jämfört med 

andra. Gynekologen berättade: 

Man har någon slags uppfattning om hur man ska se ut och gör man 

inte det så känner man sig annorlunda, att man inte passar in. 

Barnmorskan sa i samband med frågan om missuppfattningar att: 

Det mesta är missuppfattningar. 

Enligt gynekologen är en annan vanlig missuppfattning att utseende och funktion hänger ihop 

med varandra. Hon berättade att underlivets utseende sällan är en orsak till problem med dess 

funktion. 
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Det här med att det skaver och är i vägen har ju ofta att göra med 

andra saker, liksom att man är lite för torr eller att man inte smörjer 

sig. 

Många kvinnor kommer till henne och berättar att de vill operera sig på grund av att 

blygdläpparna är stora och orsakar skavsår eller problem i samband med samlag. Hon 

berättade att blygdläpparnas storlek inte har någon betydelse, utan problem vid samlag beror 

snarare på att kvinnans underliv är för torrt och att hon antagligen inte är tillräckligt 

upphetsad. 

  

Mycket fokus på underlivet 

Enligt gynekologen har unga tjejer och kvinnor ett mycket större fokus på underlivet idag än 

förut. Hon berättade: 

Just den här uppfattningen om hur man ska se ut, just dom yttre 

könsorganen tycker jag, det var ju inte någonting som var en stor 

fråga när jag började jobbet. 

Barnmorskan hade uppfattningen om att många kvinnor idag har fokus på ”fel” saker. Hon 

sa: 

Jag har en känsla av att man hoppar över kunskapen om utseende och 

funktion utan man går direkt på sexuell upplevelse. 

Fokus ligger dock inte bara på negativa aspekter, utan även på hur viktigt underlivet är. 

Gynekologen sa följande: 

Däremot funktionen, att det fungerar som det ska är jätteviktigt för 

kvinnor. Och gör det inte det på ett eller annat sätt får det betydelse 

för kvinnan hur hon mår, både kroppsligt och mentalt. 

  

Normer 

Gynekologen identifierade olika rådande normer, vilka påverkar kvinnors syn på underlivet. 

Den första var att underlivet ska vara fritt från hår: 

Man ska inte ha någon behåring. 
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Det andra att alla underliv ska se ut på ett visst sätt: 

Det verkar ju som att den bild som de unga kvinnorna har som kommer 

var att alla ska se likadana ut. 

Den tredje normen var att underlivets inre blygdläppar inte ska vara synliga. 

Blygdläpparna ska vara små och inte synas utanför de yttre. 

  

Påverkan 

Både gynekologen och barnmorskan ansåg att det finns flera olika aspekter av kvinnors liv 

som påverkas av ovanstående missuppfattningar. 

Att många kvinnor upplever att de inte passar in i normen påverkar dem mentalt, hur de 

känner för sig själva och sin egen kropp. Gynekologen sa: 

Egentligen tror jag ju att det blir psykologiskt jobbigt, att dom känner 

att, dom upplever ju sig själva som defekta på något sätt. 

Detta trodde hon i sin tur ledde till en ökad stress och hinder i relationer och i interaktionen 

med en partner: 

Det kan ju påverka interaktionen med motsatta könet, om man skäms 

för hur man, och tror att man är defekt ger ju det en sämre självkänsla. 

Och då när man ska visa sig naken för någon. 

På frågan om gynekologen träffat många kvinnor som velat operera sig svarade hon: 

Ja, det har jag, träffat ganska många sådana kvinnor. 

Hon berättade vidare de ändrade sina rutiner för fem år sedan och får sedan dess inte lika 

många besök av kvinnor med en önskan att operera sig. Tidigare skickade barnmorskor 

kvinnor som ville operera sig direkt till gynekologen, som då fick förklara att kvinnornas 

underliv var helt normala såväl som vilka risker en operation innebär. Hon visste inte hur 

många av dem som faktiskt gick vidare med en operation. 
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Okunskap 

Gynekologen ansåg att den största anledningen till missförstånd och negativa känslor är 

okunskap. Många kvinnors syn på vad som är normalt utgår från rådande normer, men 

underlivet kan se ut på många olika sätt. Hon berättade: 

Normalvariationen är ju oändlig, det är ju helt normalt att ha olikstora 

blygdläppar, och att de inre blygdläpparna står utanför de yttre 

blygdläpparna. 

Barnmorskan trodde att okunskapen kring underlivets inre delar beror mycket på att en så 

pass stor del av underlivet finns inuti kvinnan. Hon sa: 

Det man pratar om mest är ju det man kan se. 

Vidare trodde hon att okunskap och missuppfattningar kring underlivets yttre delar beror på 

att det är så pass gömt. 

Tjejer har små möjligheter att jämföra och se hur man ser ut i 

förhållande till andra. Killarna har det lättare, könet sitter på utsidan. 

De har lättare att undersöka. 

Stora delar av kvinnans underliv syns inte tydligt och är svårt att undersöka bara genom att 

titta på någon annan. Detta gör att många vänder sig till exempelvis internet för att få mer 

information. 

  

Negativa känslor 

Barnmorskan upplevde att många kvinnor har negativa känslor för sina underliv och känner 

sig osäkra, delvis på grund av att det är så pass undangömt: 

Det skapar ju en osäkerhet. Om du inte skulle veta hur du ser ut i 

ansikten skulle ju du liksom bli väldigt osäker då. 

Hon berättade även att många kvinnor hon träffat tycker att deras underliv är äckliga: 

Många tjejer tycker att det är äckligt. Det är kladdigt, det är negativt. 

  



18 
 

3.2 Enkät 

Nedan presenteras resultatet av den tematiska analys som gjordes av svaren från enkäten. 

3.2.1 Tycker du att ditt underliv ser normalt ut? 

Av de tillfrågade ansåg 78,1 % att deras underliv såg normalt ut, 6,8 % svarade att de inte 

tyckte att deras underliv såg normalt ut, och resterande 15, 1 % visste inte. 

3.2.2 Varför? 

Sex teman identifierades bland svaren på frågan varför deltagarna tyckte att deras underliv 

såg normalt ut eller inte. 

 

Jämfört med andras 

Majoriteten av deltagarna baserade sin åsikt kring om deras underliv såg normalt ut eller inte 

på hur andra kvinnors underliv såg ut. Tre olika underteman identifierades. Vissa skrev att 

deras underliv såg normalt ut för att det såg ut som andras: 

Jag har sett många olika och mitt skiljer sig inte så mkt [sic] från dom. 

Dessutom vet jag att de kan se olika ut. 

En del av de här deltagarna beskrev att de visste att det såg normalt ut, men att de ändå var 

osäkra då det inte såg ut som normen: 

Alltså ja egentligen vet jag att det är normalt men har svårt att få bort 

känslan att det kanske ändå är lite fult. 

Andra svarade att de inte tyckte att det såg normalt ut på grund av att det inte såg ut som 

andras, som följande person beskriver: 

jag tycker mitt underliv ser annorlunda ut än många andras, eftersom 

att många underliv ser väldigt olika ut. 

Vissa deltagare skrev att de inte kunde säga om deras underliv såg normalt ut då det inte hade 

något annat underliv att jämföra med. En person skrev: 

Inte sett någon annans men verkar ha varit normalt vid kontroller. 
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Alla underliv ser normala ut 

Bland svaren ställde en del personer motfrågan vad som menas med ett normalt underliv, och 

flera personer skrev att de anser att alla underliv ser normala ut. 

Alla kön ser olika ut och mitt ser ut som mitt gör. 

Vissa nämnde att det inte finns underliv som ser onormala ut. 

  

Det har alla delar det ska ha 

Ett återkommande svar var att deltagarnas underliv består av de delar ett underliv rent 

anatomiskt ska bestå av, och därför ser normalt ut. En person skrev följande: 

För att den har en klitoris, blygdläppar, urinrörsmynning och 

slidmynning 

Många deltagare skrev även att deras underliv inte avvek från hur de lärt sig att ett underliv 

ska se ut. 

  

Har fått höra det 

Av de som svarade att de ansåg att deras underliv såg normalt ut svarade en del att de fått 

höra det av andra, eller fått komplimanger för det. En person skrev: 

Jag har fått höra att det är fint vid flera olika tillfällen. 

Andra hade fått höra att deras underliv såg normalt ut när de besökt gynekolog eller liknande: 

För att jag fått höra det av gynekologer. Bryr mig inte om själva 

utseendet. 

  

Blygdläpparnas utseende 

En vanlig anledning bland deltagarna som inte tyckte att deras underliv såg normalt ut var 

utseendet på blygdläpparna. En deltagare skrev följande: 

Har stora inre blygdläppar som liksom är mer utanpå. 

De vanligaste anledningarna var att deltagarna ansåg att deras blygdläppar var för stora eller 

olika stora. 
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Har inte tittat 

En del av deltagarna visste inte om deras underliv såg normalt ut eller inte då de inte tittat 

noggrant: 

Vet inte riktigt hur mitt underliv ser ut 

 

3.2.3 Tycker du att ditt underliv fungerar normalt? 

68,4 % av deltagarna tyckte att deras underliv fungerade normalt, 15, 8 % tyckte inte det och 

lika många visste inte. 

3.2.4 Varför? 

Bland svaren identifierades åtta teman som beskriver hur deltagarna tyckte att deras underliv 

fungerade. 

  

Problem 

En del deltagare var osäkra över vad som ansågs vara ett normalt fungerande underliv. Vissa 

skrev att deras underliv fungerade problemfritt och därför fungerade normalt. 

Har inga problem och det är väl normalt tänker jag. 

Andra skrev att deras problemfria underliv inte var normalt, då de flesta har problem. 

Har inga problem, så fungerar hyfsat felfritt. Vet dock inte om detta är 

normalt, känns som att många har problem med sitt underliv 

Andra deltagare skrev att de upplever problem och att de därför har ett normalt fungerande 

underliv. 

Både ja och nej, i det stora hela så ja. Har samtidigt problem med 

svamp, menssmärtor och sånt som jag förstått inte behöver vara en 

normal del. Men tänker att det "onormala" är normalt då alla har 

något problem 
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Smärta 

Bland deltagarnas svar nämndes smärta som en anledning till ett icke-fungerande underliv. 

De vanligaste smärtorsakerna var i samband med ägglossning eller samlag. 

Jag har utebliven ägglossning och får cystor på äggstockarna vilket 

ger mig fruktansvärd smärta. Detta är inte normalt. 

En annan deltagare skrev: 

Därför att enligt normen är sex smärtfritt och problemfritt och så är 

det inte för mig 

  

Sjukdom 

Bland de som svarade att deras underliv inte fungerade normalt var anledningen ofta någon 

typ av sjukdom. En person skrev: 

Har vestibulit och känner bara att allt känns fel i mig över huvud taget 

  

Urinläckage 

Ett problem som nämndes flertalet gånger var urinläckage, både bland personer som fött barn 

och som inte gjort det. 

Har ibland problem med urinläckage utan att jag fött barn 

  

Mens 

Mens var ett återkommande svar både bland personer som upplevde att deras underliv 

fungerade normalt och de som inte gjorde det. En del såg sin mens som ett tecken på att 

underlivet var välfungerande: 

Min mens och ägglossning är som en klocka 

Andra upplevde besvär med mensen: 

svåra menstruationer och kraftiga smärtor och pms 
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Flytningar 

Även flytningar var, precis som mens, ett svar som uppkom flera gånger av olika 

anledningar. För vissa var flytningar något besvärligt: 

Flytningar varje dag så jag måste ha trosskydd lr [sic] tampong. Har 

kollat upp detta FLERTALET gånger men alla säger att det är 

”normalt”. Får byta trosskydd 2ggr/dag 

För andra var flytningar något bra och positivt som visade på ett välfungerande underliv: 

fluffy håller rent sig själv med flytningar 

  

Svamp 

Problem med svampinfektioner var en vanlig anledning till att inte tycka att sitt underliv var 

välfungerande. En person skrev: 

Får lätt svampinfektioner men det verkar iofs [sic] väldigt vanligt. 

  

Torrhet 

Flera deltagare skrev att de upplevde att deras underliv var torra, bland annat den här 

personen: 

Ibland känns det torrt och skört på något sätt vilket kan vara 

obehagligt 

Vissa av dessa skrev att de fått detta problem i samband med att de åt p-piller eller andra 

preventivmedel. 

  

3.2.5 Vilka positiva känslor har du för ditt underliv? 

På frågan om positiva känslor för underlivet svarade 9 % av deltagarna att de inte visste. 

Bland resterande svar identifierades sju teman. De som svarade att de hade inga eller inga 

specifika positiva känslor för sina underliv stod för 14 %. 
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Inga eller inga specifika 

En del av deltagarna upplevde inga, eller inga specifika, positiva känslor för sina underliv. En 

del uttryckte att de inte hade några positiva känslor alls: 

Jag vet inte om jag har några. Är ju nöjd med att ha fiffi och inte kuk 

men annars vet jag inte. 

Andra upplevde underlivet som en kroppsdel de inte hyste starka känslor för i allmänhet: 

För mig är könet väldigt neutralt, bara där liksom. 

  

Det fungerar som det ska 

Ett tydligt tema var positiva känslor kopplat till underlivets funktion: 

Att det funkar som det ska och inte gör ont eller kliar etc. 

Deltagare uttryckte att de kände sig positiva över att deras underliv var friskt och fungerade 

som det ska, och inte skapar problem för dem. 

  

Njutning 

Många av de positiva känslorna deltagarna hade för sina underliv hade att göra med att det 

gav dem njutning. Två underteman identifierades. I en del av svaren låg fokus på kvinnans 

egen njutning: 

Älskar att onanera så den är associerad m mkt [sic] njutning 

I det andra undertemat låg fokus på njutning i samspel med en partner: 

kan ge njutning till mig och partner 

  

Utseende 

En del av de positiva känslor vissa deltagare hade för sina underliv var kopplat till dess 

utseende. Svaren delades in i två underteman: ”fint/ser bra ut” samt ”passar in i normen”. I de 

svar som tillhörde ”fint/ser bra ut” genomlyste deltagarnas egna åsikter kring att deras 

underliv såg fint ut: 

Jag tycker att mitt underliv ser bra ut 
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Undertemat ”passar in i normen” innehöll de svar som syftade på att deltagarnas underliv 

liknar vad som anses vara ett normativt fint underliv: 

Det ser ut ungefär enligt normen 

Dessa svar antydde inte att deltagarna själva ansåg att deras underliv var fint, utan att det 

enligt normen ansågs fint. 

  

Fascination 

En återkommande positiv känsla hos deltagarna var den fascination de kände över underlivets 

förmågor. En person skrev: 

de verkar så komplicerade och har förmågan att dels ge oss njutning 

men även smärta i form av menssmärtor och sedan barnafödande. Det 

fascinerar mig. 

Många uttryckte att de var imponerade över underlivets funktion och dess styrka: 

jag är så imponerad av både livmodern och slidans styrka och 

förmågor! 

  

Reproduktion 

Temat ”reproduktion” definieras av deltagarnas positiva känslor över att de tack vare 

underlivet kan skaffa barn. En person skrev: 

Jag blev gravid tillslut. Tack snälla fiffi! 

Svaren handlade både om att underlivet har hjälpt dem att bli gravida, eller att det någon gång 

i framtiden förhoppningsvis ska göra det. 

  

Glädje 

Delar av svaren handlade om allmän glädje över underlivet. En person skrev till exempel: 

Härligt att ha en snippa! 
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3.2.6 Vilka negativa känslor har du för ditt underliv? 

Av deltagarna angav 4,1 % att de inte visste vilka negativa känslor de hade för sina underliv. 

Resterande svar delades in i tio olika teman. De som uppgav att de hade inga eller inga 

specifika negativa känslor för sina underliv stod för 13 % av svaren. 

 

Inga eller inga specifika 

Precis som bland svaren om positiva tankar för underlivet hade en del av kvinnorna inga eller 

inga specifika negativa känslor för sina underliv. En del såg det som en neutral kroppsdel: 

Är neutral till mitt underliv, det är en kroppsdel. Det är tråkigt att ha 

mens det är väl det. 

Andra hade inga negativa känslor alls: 

Har inga negativa känslor kring mitt underliv tror jag 

  

Utseende 

Det övergripande temat bland deltagarnas negativa känslor för underlivet var känslor kring 

dess utseende. En person skrev: 

Lite för stora inre blygdläppar, för mycket hår 

Specifika svar om negativa känslor kring utseendet handlade om att blygdläpparna antingen 

var för stora eller olika stora. 

Återstående svar angående utseendet var fokuserade på att det var fult eller att de i allmänhet 

inte gillade utseendet, som den här personen: 

Min vulva är ful 

De här deltagarna nämnde inga specifika anledningar. 

  

Oro 

Flera deltagare nämnde att deras negativa känslor för underlivet var kopplade till oro. Oron 

delades in i fyra olika underteman. 

Det första var oro över att inte kunna få barn: 
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Oro över framtiden, om jag kommer kunna få barn eller ej. 

Andra svar om oro gällde olika typer av besvär, bland annat urinvägsinfektion: 

Oro för att få t.ex uvi eller så, alltid noga och förebyggande för att inte 

få problem 

Det tredje och fjärde undertemat handlade om oro över att underlivet ska lukta eller smaka 

illa. 

rädsla för att det ska lukta illa 

Detta var både i samband med sex och i andra sammanhang. 

Rädd att det ska smaka illa 

  

Smärta 

De negativa känslor som var kopplade till smärta delades in i ”smärta i samband med 

samlag” och ”smärta på grund av tryck”. En deltagare skrev följande: 

När det tar [sic] ont vid sex 

En annan person skrev: 

Allt för känsligt, får lätt ont när jag t.ex. cyklar 

Det fanns även deltagare som beskrev att de fick skavsår av olika anledningar, och undrade 

när deras smärta skulle försvinna. 

I det här temat inkluderades inte smärta i samband med mens. 

  

Mens 

Deltagare vars svar handlade om mens ansåg det som negativt bland annat på grund av att de 

upplevde mensvärk: 

Smärta vid mens och ägglossning. 

Andra uttryckte att det var besvärligt att ha mens: 

Oregelbunden och jobbig mens 

Svaren innehöll även ord som ”kladdigt” och ”onödigt”. 
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Besvär 

En stor andel av de som svarade nämnde negativa känslor kopplat till besvär och olika typer 

av problem med underlivets funktionalitet. Sex olika underteman identifierades: svamp, 

klåda, flytningar, urinvägsinfektion, sjukdom samt ospecificerade eller övriga besvär. 

Bland de som nämnde svamp skrev en person följande: 

Jobbigt att återkommande få svamp och känna irritation pga sköra 

slemhinnor 

En person med klåda beskrev frustration över att inte veta vad som var fel: 

Att det ibland kliar/svider utan att jag vet vrf. Ibland känns det som att 

ngt är fel. 

Många deltagare nämnde att det var jobbigt med flytningar: 

För mycket flytningar 

Andra hade problem med urinvägsinfektioner, varav en deltagare hade väldigt starka negativa 

känslor på grund av detta: 

Hatar mitt underliv för att jag får svamp eller UVI som förstör mig 

vardag och tillvaro 

Av de sjukdomar som nämndes fanns bland annat herpes och vestibulit: 

Min könsherpes 

Övriga svar gällde ospecificerade eller allmänna besvär som bidrog till negativa känslor: 

Att den har krånglat jättemycket den senaste tiden vilket gör mig 

frustrerad. 

  

Könshår 

En del deltagare svarade att de hade negativa känslor kopplat till sitt könshår. 

Jag tycker att det är ”för” hårigt jämfört med normen och andras 

underliv som jag ser. 
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De här svaren gällde antingen mängden hår på underlivet, där kvinnorna ansåg att de hade för 

mycket hår, eller känslor kring rakning: 

att det enligt normen ska rakas vilket är ett moment jag tycker är 

jobbigt 

Många av de här svaren nämnde orden ”norm” och ”ideal” och att de inte passade in i hur 

samhället tycker att underlivet ska se ut. 

  

Lust 

Negativa känslor kopplat till lust handlade främst om att lusten inte existerade eller var svår 

att hitta: 

Tar lång tid på sig att bli sexuellt upphetsat 

Andra svar var kopplade till svårigheter att uppnå orgasm: 

Käbner [sic] mig lite irriterad och besviken då jag ibland har svårt att 

få orgasm 

  

Ofräscht 

Vissa svar kring negativa känslor var allmänna känslor kring att underlivet inte kändes rent, 

att det var ”äckligt”. 

Kan kännas ”smutsig” 

Underlivet benämndes även som ”onormalt” och ”skamligt”. 

  

Mysterium 

Det nionde temat beskriver de svar som uttryckte att underlivet är ett mysterium som är svårt 

att förstå. 

Att jag inte förstår mig på det. Kan känna 'vafan hände nu då?' så blir 

jag arg. 
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3.2.7 Vilka övriga känslor har du för ditt underliv? 

Den här frågan var inte obligatorisk, och besvarades av 56 av 146 deltagare. Svar som var 

antingen positiva eller negativa, eller hade uppkommit bland svaren i de två ovanstående 

frågorna togs inte med i den tematiska analysen för att undvika upprepning. Bland 

återstående svar identifierades två teman. 

  

Neutrala känslor 

Många skrev att deras känslor för sina underliv var neutrala och att de såg underlivet som 

vilken annan kroppsdel som helst. En person skrev: 

Jag har nog främst ganska neutrala känslor och funderar inte så 

jättemycket över det. 

En annan deltagare skrev att hon jobbade med att försöka se underlivet som en neutral 

kroppsdel: 

Försöker neutralisera känslan jag har kring mitt underliv. Bara låta 

det vara som det är utan någon laddning alls. 

  

Tagit lång tid att acceptera/komma överens med 

Många deltagare beskrev att deras känslor för sina underliv hade förändrats mycket med 

tiden, och att de började känna mer acceptans och stolthet jämfört med tidigare. En person 

skrev: 

Börjar känna viss stolthet och att det faktiskt är en del av mig, när jag 

var yngre var jag väldigt distanstagande och osäker. Nu börjar jag 

äga min kropp 

En annan person skrev följande: 

"DEn del av mig som tagit längst tid att acceptera. Kanske för att jag 

kunnat dölja den i alla sammanhang och aldrig behövt stå för den 

inför andra mer än i situationer jag kunnat undvika. Det här är min 

fitta, det här är vägen till min njutning, det har varit svårt att säga till 

en partner. Tråkigt, när kukar får stå och vara så självklara så tidigt. 
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Nu är vi vuxna och det är en annan sak. Men att det ska dröja så länge 

innan min fitta också kändes självklar.... vet att den stunden inte 

kommer för alla. " 

3.2.8 Påverkan ur psykologiska aspekter 

Ovanstående känslors psykologiska påverkan på deltagarnas liv delades in i sex olika teman. 

  

Ingen påverkan 

En del av deltagarna ansåg att deras känslor inte påverkade dem nämnvärt ur psykologiska 

aspekter: 

Ingen direkt påverkan 

 

Positiv påverkan 

Vissa deltagare skrev att deras känslor haft en positiv påverkan på deras psykiska mående, 

men utan att precisera på vilket sätt. 

  

Osäkerhet 

De mest återkommande svaren handlade om att deltagarnas känslor skapat en osäkerhet i 

olika sammanhang och på olika sätt hos dem. Fyra olika underteman identifierades. 

Det första undertemat var ”Sänkt självförtroende”. Deltagarna beskrev att deras känslor 

bidragit till att de fått lägre självkänsla och jobbade med att tycka om sig själva. I vissa fall 

var det sänkta självförtroendet aktuellt under infektionsperioder, i andra fall upplevde 

deltagare en ständig osäkerhet. 

En person beskrev den psykologiska påverkan på följande sätt: 

Jag har fått sämre självförtroende och självkänsla, känt mig ful, fel, 

ensam och mer stressad 

Hon beskrev sitt underliv som icke-fungerande på grund av vestibulit, men hade positiva 

känslor över att det fungerade normalt i övrigt. De negativa känslorna hon beskrev var 

fokuserade på smärta och att hon inte gillade sitt underlivs utseende. 
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En annan deltagare som tidigare skrivit att hon har könsherpes och återkommande svamp 

skrev: 

Skapat osäkerhet och skam. Jobbar med att tycka om hela mig. Ledsen 

för att det kommit så sent i livet 

De vanligaste känslorna bland de som svarat att de fått sämre självförtroende eller självkänsla 

var känslor kopplade till underlivets utseende. 

Nästa undertema som identifierades var osäkerhet i samband med samlag eller andra sexuella 

aktiviteter. Deltagare svarade här att de kände sig obekväma i intima situationer med en 

partner. En av kvinnorna som uttryckte att hon kände sig osäker i sexuella sammanhang skrev 

att hennes känslor påverkade henne så till den grad att hon ännu inte haft samlag med sin 

kille: 

Osäker när jag ska vara intim med min kille, har lett till att jag mår 

dåligt och inte haft sex än. 

Hon hade tidigare beskrivit att hon inte tyckte att hennes underliv var fint på grund av en stor 

inre blygdläpp som hängde utanför. 

En annan deltagare hade tidigare beskrivit sitt underliv som att det ”följde normen” 

utseendemässigt, och skrev att ”det ser ganska bra ut”. Hennes negativa känslor för sitt 

underliv var kopplade till dess funktion. 

Väldigt jobbigt ibland med sex, känner mig osäker när jag har sex. 

Hon beskrev att hon upplevde svårigheter att uppnå orgasm, problem med svamp och 

menssmärtor, samt kände irritation över behåring och sprickor i underlivet. 

  

Det tredje undertemat som identifierades var osäkerhet över underlivets utseende. Svaren 

handlade om osäkerhet över att se annorlunda ut: 

Jag har alltid tyckt att det har varit jobbigt att vara hårigare än 

normen 

En deltagare beskrev sin psykologiska påverkan på följande sätt: 

Jag har i tonåren mått dåligt och haft svårt att tänka på annat än att få 

operera bort labia minora samt laserbleka mitt anus. 
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Den här personen skrev att hon visste att hennes underliv såg normalt, men påverkats negativt 

av den bild av underliv som visas inom pornografi. 

  

Det fjärde undertemat var ”Sjukdom eller andra besvär”, där deltagare beskrivit en osäkerhet 

på grund av olika typer av underlivsbesvär. I de flesta fallen var den här osäkerheten något 

som pågick under tiden med besvär, som den här personen beskriver: 

svampinfektionen och lite svajigt pHvärde med bakteriell vaginos var 

la inga peak moments i min och fluffys relation, kände mig inte lika 

bekväm i migsjälv [sic] just då 

  

Oro 

Bland svaren identifierades även temat ”Oro”, med två underteman: ”lukt” och ”att något är 

fel”. 

En person skrev följande: 

absolut att man sitter hellre med korsade ben för doften ”sprids 

mindre” och är generellt mer medveten om doften vissa tillfällen. 

Många deltagare beskrev att deras känslor för sina underliv medfört en stress och oro för att 

något ska vara fel på dem. En del oro berodde på känslor för underlivets utseende: 

När jag var yngre var jag väl rätt orolig över att mitt underliv såg 

konstigt ut, men sen fick jag höra att det inte var det, så då blev det 

lättare. 

Det var även vanligt att känna oro över att ha någon typ av sjukdom, eller att känna smärta 

och vara orolig över vad den beror på. Många av de här deltagarna var rädda att de inte ”var 

normala”. 

Oro över smärtan, även fått mig att undra om jag är hypokondrisk när 

gyn säger att allt ser bra ut men jag fortfarande upplever att jag har 

ont 

Deltagarna med den här oron upplevde till största del negativa känslor kopplat till underlivets 

funktion samt smärta. 
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Nedstämdhet 

Ett av de teman som identifierades som en psykologisk påverkan var nedstämdhet. 

En deltagare som tidigare skrivit om hur jobbigt hon tyckte att det var att ha problem med 

svamp och urinvägsinfektioner beskrev den psykologiska påverkan på följande sätt: 

Har mått väldigt dåligt pga mina problem, inte ovanligt att jag suttit 

på toan på jobbet och gråtit 

Deltagarna som kände sig nedstämda som en följd av sina känslor skrev bland annat att de 

kände ångest och var ledsna över sina situationer. Vissa skrev att de mådde dåligt i perioder 

när underlivet inte fungerade som det skulle: 

Riktigt jobbigt perioder ren ångest och psykosomatiska symptom.. min 

fitthälsa starkt kopplad till mitt psykiska mående 

Andra beskrev mer allmänna känslor av nedstämdhet. En person som tidigare nämnt 

smärtproblematik skrev: 

Det har gjort mig ledsen, nedstämd, påverkat mina förhållanden till 

det negativa, sänkt min självkänsla, påveerkat [sic] mig på så sätt att 

jag inte känt jag haft en sexualitet 

En del deltagare upplevde nedstämdhet trots att de inte upplevde några underlivsproblem 

eller negativa tankar om dess utseende för tillfället, utan kände nedstämdhet över eventuella 

framtida problem. En deltagare som tidigare svarat att hon var orolig över att inte kunna bli 

med barn skrev att det påverkade henne på följande sätt: 

Sömnlösa nätter, ångest, grubblande 

En annan person skrev: 

Har ibland gjort mig ledsen då jag inte lyckas komma och ibland är 

det något jag oroar mig för även när jag inte är i en sexuell situation 

  

  

Undviker vissa klädesplagg 

Flera deltagare nämnde hur deras känslor påverkade dem i valet av kläder, bland annat skrev 

en deltagare följande: 
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Undviker vissa kläder pga tycker fittan kan se ful ut i dom 

Svaren rörde deltagarnas val att avstå från att bära vissa kläder på grund av underlivets 

utseende i dem, oro över att mens eller flytningar ska synas igenom dem eller på grund av 

smärta. 

3.2.9 Påverkan ur sociala aspekter 

Bland deltagarnas svar angående deras känslors påverkan ur sociala aspekter identifierades 

sex teman. 

 

Ingen påverkan 

En del av deltagarna ansåg att deras känslor inte haft någon särskild påverkan på deras liv ur 

ett socialt perspektiv, varken positiv eller negativ. En person skrev: 

Inte märkbart. Brukar inte oroa mig för att t ex killar inte ska tycka att 

jag ser normal ut. Brukar inte heller skämmas i offentliga 

omklädningsrum. 

  

Underlivet som samtalsämne 

Många deltagare skrev att det var tabubelagt och jobbigt att prata om underlivsproblem. En 

person skrev: 

Jag har aldrig kunnat prata med någon om detta och mått dåligt över 

att behöva bära det själv och att jag har behövt hålla god min i många 

sociala sammanhang där det pratas, eller skämtas, om sexlivet och det 

är underförstått att ”alla” har välfungerande och positiva, lustfyllda 

sexliv med många partners. 

Flera av de här deltagarna hade tidigare nämnt att deras negativa känslor för underlivet var 

kopplade till normen att underlivet är något att skämmas över, vilket i sin tur har gjort att de 

upplever att det är svårt att prata om ämnet. En av de deltagarna skrev följande: 

Jag vet inte hur jag ska benämna underlivet. Jobbigt att prata om 

könsorganet i allmänhet. 
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De här deltagarna hade ofta många positiva känslor för sina underliv i övrigt. 

Flera deltagare som skrev att de hade starka positiva känslor för sina underliv skrev att detta 

bidragit till att de tyckte om att prata om underlivet och försökte göra ämnet mindre 

tabubelagt. En sådan person skrev: 

Jag pratar öppet om könsorgan och särskilt om livmoderbärare 

könsdelar. 

En annan deltagare skrev följande: 

Älskar henne/den/det och har ett livmodershalsband för att väcka 

diskussion/få prata MER om henne! 

  

Sexuella relationer 

Flera deltagare upplevde att de var sexuellt hämmade av sina känslor för sina underliv. 

Många som tidigare nämnt negativa åsikter om utseende, smak eller lukt på sitt underliv 

skrev att de var osäkra i intima situationer med en partner, bland annat en person som skrev: 

Är mycket osäker kring min partner när han är nära mitt underliv. 

Oroar mig att det är äckligt och luktar 

En del av dessa har avstått från vissa sexuella aktiviteter eller ändrat omständigheterna för att 

bli mer bekväma: 

Bara kunnat ha sex under vissa förutsättningar som känts påtvingade, 

t.ex. rakat mig och släckt lampan och inte velat ta emot oral 

stimulering 

Många deltagare skrev att de kände sig obekväma i samband med oralsex, och oroade sig 

över vad deras partner skulle tycka om deras underliv. Flera deltagare hade även avstått helt 

från samlag vid vissa tillfällen: 

Inte alltid vågat ligga fastän kag [sic] velat!! 
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Visa sig naken eller avklädd inför andra (i icke-sexuella sammanhang) 

Bland deltagare som beskrev negativa känslor över sitt underlivs behåring, blygdläppar eller 

övrigt med fokus på utseende fanns det ett stort antal som upplevde det jobbigt att klä av sig 

eller visa sig naken inför andra människor på publika platser. 

Gillade inte visa mig i badkläder då jag var yngre pga mina inre 

blydläppar [sic] bullade ut vilket syns i tighta kläder. 

En annan person skrev: 

Vara rädd för att duscha på idrotten i skolan pga mitt underliv, 

speciellt hår. 

Vissa valde att anpassa sig efter rådande normer för att göra situationen bättre, som följande 

person: 

också så rakar eller vaxar jag bikinilinje under bad-säsong pga andra 

människors trevnad. 

  

Relationer 

Många svar beskrev att känslor för underlivet och dess välmående påverkade relationer på 

olika sätt inte kopplade till sexuella aktiviteter. En person skrev: 

I och med det försämrade självförtroendet och självkänslan så har jag 

typ stängt in mig och blivit jätteobekväm i sociala situationer 

En del upplevde att de kände sig hämmade i sociala situationer på grund av osäkerhetskänslor 

över underlivet, som personen ovan beskriver. En person berättade att hon ansåg att alla 

underliv är vackra, men hennes var mest förknippat med smärta. Hon skrev: 

Eftersom det påverkat mig så pass mycket personligen, har det gjort 

mig blyg och att jag inte vågar så mycket som jag annars skulle. 

Andra upplevde att de behövde mycket förståelse och stöd från sin partner på grund av sina 

känslor, som den här personen: 



37 
 

Relationen till min pojkvän har påverkats av mitt mående då jag lagt 

mycket energi på att oroa mig. Han har fått stötta mig mycket, 

stundtals jobbiga situationer och känslor 

Vissa upplevde att de inte fick den förståelse de behövde och att det skapat bråk i relationen, 

vilket den här personen berättade om: 

Mycket, jag har en sambo som inte har förståelse för att min kropp 

fungerar som den gör just nu och det är en återkommande orsak till 

gräl. 

  

Rädd att andra ska känna lukt 

Många deltagare nämnde på flera ställen i enkäten att de var oroliga över att deras underliv 

luktade illa, och att andra ska känna det. 

Ibland vill jag inte träffa andra innan jag duschat 

Ovan nämnda person skrev att hon ibland måste duscha innan hon träffar andra människor, 

då hon är rädd att hon luktar. 

3.2.10 Påverkan ur biologiska aspekter 

Fem olika teman identifierades bland svaren angående påverkan ur en biologisk aspekt. 

 

Hormoner 

Flera deltagare skrev att de börjat äta hormoner för att få ordning på sina besvär. 

Blivit tvungen att äta hormoner trots att jag helst inte velat. 

En del av dem skrev att de inte ville äta hormoner, men att det var den lösning som fungerade 

bäst för att lindra deras problem. 

  

Hårborttagning 

Ett annat vanligt svar var de som handlade om rakning, där deltagare skrev att de rakat 

könshåret för andras trevnad eller för att normen var att ha ett rakat underliv: 

Jag har rakat könshåret men gör det inte längre 
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Samtal 

Vissa deltagare hade valt att prata med en professionell för att få hjälp. 

jag har pratat med en underbar barnmorska. Men jag har känt att det 

har varit upp till mig att hantera det och förändra det och det har tagit 

tid att ta in och förändra. 

En annan person skrev: 

jag har gått hos en sexolog och i kbt för att få hjälp och bli bättre 

  

Krämer och medicin 

Bland de deltagare som behandlat sina åkommor var det främst behandlingar för flytningar 

och svamp. En person som upplevt mycket problem med flytningar skrev: 

Har testat flera behandlingar mot pH värde och dylikt för att få 

bort/minska flytningar men ingenting hjälper 

En annan deltagare skrev: 

Provat det mesta vad gäller behandling av svamp, landat i att det 

bästa är att mota olle i grind så tidigt som möjligt så man slipper 

salvor och tabletter. 

  

Många deltagare skrev att de velat operera sig, men inte gjort det av olika anledningar. Priset 

var anledningen för en person: 

Jag har inte opererat mig men det är endast för att jag inte haft 

pengarna. Nu slmkulle jag knte [sic] operera mig men i yngre dagar 

hade jag gjort det. Jag skulle då tagit bort  inre blygdläpparna. En 

gång försökte jag klippa bort en inre läpp med en vass sax men det var 

för smärtsamt. 

De flesta beskrev att de velat operera eller ”skära bort” blygdläpparna när de var yngre, men 

att de idag inte var lika påverkade av dem. Ingen av deltagarna hade genomgått en 

underlivsoperation.  
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En liten del av svaren på frågorna om psykologisk, social och biologisk påverkan var 

relaterade till påverkan som inte hade någon koppling till tidigare nämnda känslor. 

Deltagarna besvarade då frågan genom att antingen beskriva sin allmänna psykologiska, 

sociala eller biologiska situation, eller beskriva en påverkan som var kopplad till underlivet, 

men inte specifikt till tidigare nämnda känslor. En deltagare nämnde exempelvis följande 

negativa känslor: 

Oregelbunden och jobbig mens. Dålig lukt och klåda. För mycket hår. 

På frågan om biologisk påverkan svarade hon: 

Oro och smärta vid cellprov. Oro inför smärta inför kommande 

invärtes ultraljud pga. kolla efter cystor. 

Då studien ämnade att utforska vilken påverkan deltagarnas känslor och uppfattningar har 

haft för dem, togs svar liknande det ovan inte med i den tematiska analysen vad gäller 

påverkan på olika aspekter i livet. Svaren som ges som exempel ovan har ingen koppling till 

varandra, och besvarar därför inte frågeställningen. 

4. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens metod och resultat, samt förslag på vidare forskning.  

4.1. Metoddiskussion 

Frågorna om hur deltagarnas känslor för sina underliv har påverkat olika aspekter av deras liv 

missförstods av en del av deltagarna. Efter frågorna om påverkan på olika aspekter av livet 

följde en del inom parantes som var menad att hjälpa deltagarna att förstå frågan bättre. 

Frågorna vad ställda påföljande sätt: 

Hur har de här känslorna för ditt underliv påverkat dig i olika aspekter i livet? 

 Psykologiska aspekter (ditt psykiska mående) 

 Sociala aspekter (i interaktion med andra människor) 

 Biologiska aspekter (eventuella behandlingar eller operationer) 

Nedan tas en deltagares svar som exempel för att tydligare visa hur dessa frågor kunde 

missförstås och besvaras på olika sätt. 
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Deltagare 1 

Vilka negativa 

känslor har du för ditt 

underliv? 

Oregelbunden och 

jobbig mens. 

Dålig lukt och 

klåda. För mycket 

hår. 

Biologiska aspekter 

(eventuella 

behandlingar eller 

operationer) 

Oro och smärta 

vid cellprov. Oro 

inför smärta inför 

kommande 

invärtes ultraljud 

pga. kolla efter 

cystor. 

  

Deltagaren beskriver flera saker hon upplever som negativt med sitt underliv, där exempelvis 

”dålig lukt och klåda” skulle kunna behandlas. Under biologiska aspekter beskriver hon 

däremot att hon är orolig över att ta cellprov och ultraljud, vilket inte är kopplat till de 

sakerna hon beskriver som jobbiga med sitt underliv. 

 

Enkäten pilottestades inte innan användning, vilket gjorde att dessa misstolkningar inte 

upptäcktes förrän deltagarnas svar samlats in. Genom att omformulera frågorna eller ställa 

dem i en annorlunda ordning hade missförstånden möjligtvis kunnat förebyggas. Ett 

alternativ som övervägdes när frågorna formulerades var att hjälpa deltagarna på traven 

genom att ge exempel på hur olika aspekter i livet hade kunnat påverkas av känslor för 

underlivet, men då allt som kan vara ledande bör undvikas valdes detta bort. Ett annat 

alternativ hade varit att förtydliga att frågorna om påverkan i livet handlade om känslorna 

som beskrivits ovanför genom att skriva exempelvis ” Hur har de här känslorna för ditt 

underliv (som du nämnde ovan) påverkat dig i olika aspekter i livet?”.  

 

Att enkätundersökningen genererade så många svar var en styrka med studien. Om studien 

skulle replikeras skulle det dock vara svårt att få tag på samma deltagare, då enkäten 

besvarades av vänner, bekanta och medlemmar i de två Facebook-grupperna. Ett möjligt 
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problem med att skicka ut enkäten till medlemmarna i de två Facebook-grupperna var att 

enkäten nådde ut till en specifik typ av kvinnor, vilka valt att vara medlemmar i de här 

grupperna. Detta kan ha gjort att det inte blev en stor variation bland deltagarna. Grupperna 

som valdes hade dock olika fokus och syften, vilket borde ha bidragit till att det problemet 

undveks.  

 

Att en enkät skapad med hjälp av Google Formulär användes för att samla in data gjorde att 

deltagarna kunde nå enkäten via en länk. Detta gjorde att det var enkelt att skicka enkäten till 

många personer och på så sätt samla in många svar. Det gör det dock omöjligt att veta vilka 

som besvarade den. Kriteriet för att delta i enkätundersökningen var att ha fötts med ett 

biologiskt kvinnligt kön. Då enkäten nåddes via en länk till ett Google Formulär fanns det 

dock inget sätt att kontrollera att deltagarna faktiskt var kvinnor utan att förlora deras 

anonymitet. De två Facebook-grupperna som användes för att distribuera enkäten var grupper 

för personer som identifierade sig som icke-män, men det finns inget sätt att kontrollera att 

enkäten inte har spridits vidare till personer som inte identifierar sig som kvinnor, eller att de 

som svarade faktiskt var personer som fötts med ett biologiskt kvinnligt kön.  

 

Intervjuerna med gynekologen och barnmorskan genomfördes på olika sätt; en över telefon 

och en genom ett fysiskt möte. Detta gjorde att intervjuerna utfördes på olika premisser, men 

de förberedda frågorna var desamma och båda intervjuerna spelades in. Som tidigare nämnt 

skriver Howitt (2013) att en nackdel med telefonintervjuer är att icke-verbal kommunikation 

går förlorad, men detta ansågs inte vara ett problem i studien då icke-verbal kommunikation 

inte ska ha haft någon inverkan på det data som samlades in.  

 

En risk med att använda tematisk analys som analysmetod är att det är en subjektiv metod. 

Forskaren bestämmer själv hur många och vilka dataextrakt som ska representera ett tema, 

och vilket tema dataextrakten ska representera. Två forskare kan därmed identifiera olika 

teman fram samma data, det är därför svårt att säga att de teman som identifieras är 

”korrekta”. På grund av detta är det viktigt att noga gå igenom sitt data och gå fram och 

tillbaka mellan de olika faserna som Braun & Clark (2008) beskriver i analysprocessen.   
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4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras i samma ordning som frågeställningarna, vilket innebär att 

den första delen kommer att diskutera känslor, följt av missuppfattningar och slutligen 

påverkan ur olika aspekter.  

 

Det fanns en stor bredd bland deltagarnas svar på alla frågor i enkäten, vilket visar att kvinnor 

upplever många olika sorters känslor för sina underliv och dessa har många olika sorters 

påverkan på kvinnors liv. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning av bland annat 

Fahs (2014) och Fudge & Byers (2017) visat.  

4.2.1 Vilka är de vanligaste känslorna kvinnor har för sina underliv? 

Ungefär lika många deltagare hade varken positiva eller negativa känslor för sina underliv 

(14 % respektive 13 %). Bland de som angav känslor var det en större bredd bland svaren om 

negativa känslor, där tio teman identifierades, än vad det var för positiva känslor, där sju 

teman identifierades. De två frågorna fick lika många svar, men det visar att det finns fler 

typer av negativa känslor än positiva.  

 

En klar majoritet av deltagarna angav att de ansåg att deras underliv både såg normalt ut och 

fungerade normalt. Trots detta var det många som hyste negativa känslor för sina underliv. 

Enbart 13 % angav att de inte hade några negativa känslor alls för sitt underliv. 78,1 % av 

deltagarna ansåg att deras underliv såg normalt ut, men många hade ändå negativa tankar 

kring utseendet på sina underliv. Precis som en deltagarna skrev förstår de att de inte avviker 

avsevärt från hur ett normalt underliv ser ut, men de tycker ändå att deras underliv är fult och 

inte passar in i normen för hur ett underliv ska se ut. Deltagarnas uppfattning om att deras 

underliv passar in i vad som anses vara normalt, samtidigt som de anser att det inte passar in i 

normen, visar på en osäkerhet och ett bristande självförtroende. Deltagarna tycker inte att 

deras underliv är fina, trots att de vet att de har ett underliv som ser ”normalt” ut.  

 

Att det, enligt gynekologen och barnmorskan, är mycket fokus på underlivet och viktigt att 

det är välfungerande visade enkätstudiens resultat på flera sätt. Dels framkom flera olika både 

positiva och negativa känslor, och dels visade frågorna om påverkan en stark påverkan på 

livet just när underlivet inte fungerar. Ett tema som identifierades bland negativa känslor var 

“Ett mysterium”, och bland psykologisk påverkan identifierades bland annat teman som 
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“Oro” och “Nedstämdhet”, där en deltagare skrev “min fitthälsa starkt kopplad till mitt 

psykiska mående”.  

 

Bland svaren på frågan om neutrala känslor identifierades temat “Tagit lång tid att 

acceptera/komma överens med”. Detta visar på att processen att acceptera sitt underliv tar 

lång tid, vilket kan kopplas till andra teman på känslor så som “Ett mysterium” och 

“Ofräscht”, där underlivet bland annat benämndes som “onaturligt”. 

4.2.2 Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring underlivet? 

Resultatet som diskuteras ovan stämmer bra överens med vad som framkom av intervjun med 

gynekologen och barnmorskan; många tjejer och kvinnor tror att underliv ska se ut på ett 

visst sätt, och passar ens underliv inte in i den mallen känner man sig annorlunda och defekt. 

De beskrev även att normen är att ha ett hårlöst underliv med icke-synliga inre blygdläppar. 

Även detta stämde överens med några av de teman som identifierades bland svaren på 

frågorna om negativa känslor och varför deltagarna ansåg att deras underliv ser normalt ut 

eller inte. Många kvinnor jämför sig med andra för att fastslå om deras underliv ser normalt 

ut eller inte. Gynekologen och barnmorskan sa även att kvinnor blir osäkra om de känner sig 

annorlunda och defekta på grund av att deras underliv inte passar in i den mall som finns, 

vilket bekräftades av enkätstudien. 

 

Andra missuppfattningar som nämndes av gynekologen och barnmorskan var att utseende 

och funktion hänger ihop, men det fanns ingen tydlig koppling mellan detta och deltagarnas 

svar. Majoriteten av kvinnorna i enkäten angav olika sorters besvär, inte kopplade till 

utseendet, som en anledning till att deras underliv fungerade normalt eller inte.  

4.2.3 Vilken påverkan har dessa känslor och missuppfattningar på olika aspekter av kvinnors 

liv? 

Resultatet visade att kvinnors känslor för sina underliv påverkar dem på många olika sätt i 

livet. Något som influerade många av de teman som identifierades var en osäkerhet, något 

som påverkat främst det psykiska måendet och interaktionen med andra människor. Många 

deltagare beskrev att de oroar sig över om de ser normala ut, vilket går hand i hand med vad 

gynekologen och barnmorskan sa. Komplex för underlivet finns precis som för alla andra 



44 
 

kroppsdelar. Skillnaden är att underlivet är en så pass gömd kroppsdel jämfört med många 

andra kroppsdelar. Det tillåts inte mycket utrymme i exempelvis media, så som resten av vår 

kropp ofta gör. Det finns inte mycket att jämföra sig med, och det som visas upp är oftast en 

väldigt liten del av den oändliga normalvariationen som finns. Det skapar en osäkerhet där 

många kvinnor upplever att de har ett fult underliv. Det finns massor av komplex bland 

kvinnor kring delar av kroppen som syns mycket tydligare än vad underlivet gör. Det är 

förvånande att en kroppsdel som är så pass gömd och tabubelagd ändå är förknippad med så 

starka normer. Är det på grund av att underlivet är så gömt som det bidrar till så mycket 

osäkerhet, eller är det på grund av att de bilder som faktiskt visas inte är representativa för 

hur många kvinnor ser ut? Troligen är det en kombination av båda. 

 

Att många deltagare skrev att det tagit lång tid för dem att acceptera och komma överens med 

sitt underliv kan kopplas till det faktum att många nämnde, i svaren på psykologisk och social 

påverkan, att de var osäkra över sina underliv, och skämdes över det. Precis som 

gynekologen och barnmorskan beskrev är kvinnans underliv svårt att undersöka själv då det 

är så pass gömt, och många blir osäkra då de inte vet hur deras underliv ser ut.  

 

Precis som studier av Fudge & Byers (2017), Berman et. al (2010) och Schick et. al (2010) 

visat kom även den här studien fram till att kvinnors uppfattningar om sina underliv påverkar 

dem mycket i sexuella sammanhang, främst för att de är oroliga över underlivets lukt, smak 

och utseende. Många deltagare nämnde att de gärna vill ha lampan släckt under sexuella 

aktiviteter och undviker samlag eller oralsex, då de är obekväma över att visa sig för sin 

partner. 

 

Den här studien visade ett mer varierat och ingående resultat än vad tidigare studier gjort vad 

gäller vilken påverkan kvinnors känslor för sina underliv har haft på deras liv. Tidigare 

forskning har främst visat att kvinnors känslor påverkar dem i sexuella sammanhang, och 

genom en ökning bland underlivsoperationer. I Fudge & Byers (2017) studie nämnde 

deltagarna att de var oroliga över underlivets smak och lukt, och även att de försökte minska 

synligheten av underlivet på publika platser. Detta var något som återfanns även i den här 

studien, både bland svaren på frågan om negativa känslor och om påverkan ur sociala 

aspekter. Den här studien fann en större bredd bland påverkan ur psykologiska och sociala 

aspekter. Deltagarna beskrev exempelvis att deras välmående och relationer påverkades på 

sätt som inte var kopplade till sexuella sammanhang, bland annat genom bråk med sin 
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partner, att de känt sig nedstämda, blyga och obekväma i sociala situationer samt generellt 

sätt fått sämre självförtroende. Detta var aspekter som inte nämnts i tidigare forskning. 

 

Att antalet kosmetiska underlivsoperationer har ökat drastiskt de senaste åren, vilket Michala, 

Liao och Creighton (2012) nämnde, var inget som bekräftades ytterligare av den här studien. 

Ingen av deltagarna hade genomgått en underlivsoperation. Det var dock många deltagare 

som hade funderat över det och velat operera sig. Detta stämde bättre överens med studien 

gjord av NRK i samarbete med Nordstat, som visade at 1 av 8 kvinnor övervägt intimkirurgi, 

men enbart 1 % genomgått en operation.  

 

Underlivet är en motstridig kroppsdel på så sätt att många av deltagarna var imponerade över 

sina underliv; de tycker att det är en stark, mäktig och kraftfull kroppsdel som har 

fascinerande förmågor och styrkor, samtidigt som det beskrivs som en kroppsdel kopplad till 

mycket smärta, problem och osäkerhet.  

 

Enligt många deltagare är underlivet något tabubelagt som är svårt och jobbigt att prata om. 

Detta visar att ”Är jag normal?” är ett viktigt projekt som behövs, och som förhoppningsvis 

kan öppna diskussioner om ämnet och bidra till att minska den stigma som omger underlivet. 

  

4.3 Vidare forskning 

Vidare forskning hade med fördel kunnat genomföra djupgående intervjuer med deltagare 

istället för, eller utöver, en enkätundersökning. Mer ingående svar och tillfällen att ställa 

följdfrågor hade kunnat få fram mer information än vad endast en enkätundersökning gjorde. 

 

Det hade varit intressant att kunna jämföra resultateten från den här undersökningen med 

resultaten från en likadan undersökning gjord med personer som fötts med ett biologiskt 

manligt kön. En sådan undersökning hade kunnat utforska om dessa starka känslor kvinnor 

har, och dess påverkan, är specifikt för just kvinnor eller om de även finns bland män. 

Oavsett är det en viktig samhällsfråga.  
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5. Slutsats 

Den här studien har undersökt vilka känslor kvinnor har för sina underliv, vilka 

missuppfattningar som finns kring kroppsdelen och hur de här känslorna och 

missuppfattningarna har påverkat kvinnor i olika aspekter av livet. Resultatet visar att det 

finns en stor variation bland både känslor och påverkan. Det är vanligt med 

missuppfattningar, särskilt kring normalvariationen i underlivets utseende. Många kvinnor 

upplever osäkerhetskänslor på grund av sitt underliv, mest över dess utseende och hur andra 

ska uppfatta det. Detta påverkar bland annat deras psykiska välmående, och hämmar dem i 

interaktionen med andra, både i sexuella och icke-sexuella sammanhang. Studien visar att 

projektet ”Är jag normal?”, som har som mål att visa upp en mer representativ bild av det 

kvinnliga underlivet, är både viktigt och nödvändigt. 

 

 

  

  



47 
 

Referenser 

  

Arvola, M. (2016). Interaktionsdesign och UX. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Berman, Laura A., Berman, J., MILES M., POLLETS, D. & POWELL, JA. (2003). Genital 

Self-Image as a Component of Sexual Health: Relationship Between Genital Self-Image, 

Female Sexual Function, and Quality of Life Measures, Journal of Sex & Marital Therapy, 

29:sup1, 11-21, DOI: 10.1080/713847124  

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

In Psychology, 3(2), 77-101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

 

Böhm, C. (2018). What Women Want: Designing an education material about the female 

genitals for young women. (Kandidatuppsats). Linköpings Universitet / Institutionen för 

datavetenskap, Linköping. Hämtad från DiVA. (LIU-IDA/KOGVET-G--18/016—SE) 

 

Davidson, K. & Goldfinch, J. (1998). QUESTIONNAIRES. Evaluation Cookbook (pp 50-

51). Edinburgh: Learning Technology Dissemination Initiative. 

 

Fahs, B. (2014). Genital panics: Constructing the vagina in women's qualitative narratives 

about pubic hair, menstrual sex, and vaginal self-image. Body Image, 11(3), 210-218. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.03.002 

 

Fudge, Miranda C. & Byers, E. Sandra (2017) “I Have a Nice Gross Vagina”: Understanding 

Young Women’s Genital Self-Perceptions, The Journal of Sex Research, 54:3, 351-361, DOI: 

10.1080/00224499.2016.1155200  

  

Goodwin, K. (2009). Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered 

Products and Services. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc. ISBN: 978-0-470-22910-1. 

 

Howarth, C., Hayes, J., Simonis, M., Temple-Smith, M. (2016). ‘Everything’s neatly tucked 

away’: young women’s views on desirable vulval anatomy, Culture, Health & Sexuality, 

18:12, 1363-1378, DOI: 10.1080/13691058.2016.1184315 

http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.03.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howarth%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simonis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simonis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple-Smith%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Temple-Smith%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27259098


48 
 

 

Howitt, D. (2013). Introduction to Qualitative Methods in Psychology (Andra uppl.). Harlow: 

Pearson Education Limited. 

 

Lykkebo, AW., Drue, HC., Lam, JUH., Guldberg, R. (2017). The Size of Labia Minora and 

Perception of Genital Appearance: A Cross-Sectional Study. Journal of Lower Genital Tract 

Disease, Jul;21(3):198-203. DOI: 10.1097/LGT.0000000000000308. 

 

Michala, L., Liao, L-M., Creighton, SM. (2012). Female genital cosmetic surgery: how can 

clinicians act in women’s best interests? The Obstetrician & Gynaecologist 2012;14:203–

206. 

 

Milne, J. (1998). QUESTIONNAIRES: SOME ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. 

Evaluation Cookbook (pp 52). Edinburgh: Learning Technology Dissemination Initiative. 

 

Schick, Vanessa R., Calabrese, Sarah K., Rima, Brandi N. and Zucker, Alyssa N. (2010) 

GENITAL APPEARANCE DISSATISFACTION: IMPLICATIONS FOR WOMEN’S 

GENITAL IMAGE SELF-CONSCIOUSNESS, SEXUAL ESTEEM, SEXUAL 

SATISFACTION, AND SEXUAL RISK. Psychology of Women Quarterly, 34 (2010), 394–

404. Wiley Periodicals, Inc.  

 

Sharp, G. & Tiggemann, M. (2016). Educating women about normal female genital 

appearance variation. Body Image 16 (2016) 70–78. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer, 1–17. https://doi.org/91-7307-008-4 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lykkebo%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drue%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drue%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lam%20JUH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lam%20JUH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guldberg%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guldberg%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28369012


49 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till gynekolog och barnmorska 

1. Vad jobbar du som? 

2. Var jobbar du? 

3. Hur länge har du jobbat som X? 

4. Vilka typer av patienter har du? 

a. Kön? 

b. Ålder? 

5. Varför kommer de till dig? 

6. Vilka känslor upplever du att kvinnor har för sina underliv? 

7. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kvinnor har kring det kvinnliga 

könsorganet? 

8. Hur upplever du att dessa känslor och missuppfattningar har påverkat dessa kvinnor i 

olika aspekter i livet? 

9. Övrigt vad gäller uppfattningar/känslor kring underlivet? 

  

  

Bilaga 2 – Enkät 

Det här är en del av ett kandidatarbete för RISE Interactive's projekt "Är jag normal?" som 

har som syfte att skapa en mer jämställd visualisering av människokroppen och framförallt en 

mer representativ visualisering av underlivets yttre delar. 

Enkäten riktar sig till dig som är livmoderbärare. Den undersöker personliga upplevelser, 

tankar och språkbruk kring underlivet och tar 6-10 minuter att besvara. 

Enkäten är helt anonym och svaren kommer endast användas i detta projekt. Du kan när som 

helst avbryta utan att dina svar sparas. 

  

1. Ålder 

2. Tycker du att ditt underliv ser normalt ut? Ja/Nej/Vet inte 

3. Varför? 

4. Tycker du att ditt underliv fungerar normalt? Ja/Nej/Vet inte 

5. Varför? 

6. Vilka positiva känslor har du för ditt underliv? 

7. Vilka negativa känslor har du för ditt underliv? 



50 
 

8. Vilka övriga känslor har du för ditt underliv? 

9. Hur har de här känslorna för ditt underliv påverkat dig i olika aspekter i livet? 

a. Psykologiska aspekter (ditt psykiska mående) 

b. Sociala aspekter (i interaktion med andra människor) 

c. Biologiska aspekter (eventuella behandlingar eller operationer) 

  

 

 

 


