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Sammanfattning  

Plastikkirurgi av kosmetiska skäl, även kallat kosmetisk intimkirurgi, av det kvinnliga könsor-

ganet har de senaste åren blivit uppmärksammat av medier i Sverige. Dels på grund av det blir 

allt vanligare bland svenska kvinnor, dels eftersom kosmetisk intimkirurgi är ett ingrepp som 

väcker diskussioner kring varför kvinnor vill göra ett riskfyllt ingrepp för att förändra sitt 

könsorgan. Mitt intresse väcktes kring ämnet och vid en närmare undersökning av tidigare 

forskning upptäckte jag att det inte finns forskning eller studier som undersöker hur kvinnor 

talar/skriver om och konstruerar det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi med 

varandra i en vardaglig interaktion. För att kunna fylla denna kunskapslucka blev mitt syfte 

med denna uppsats att genom en kritisk diskurspsykologisk analys undersöka hur svenska 

kvinnor i 13 trådar på Plastikoperationsforum och Familjelivs forum skriver om det kvinnliga 

könsorganet och behovet/icke-behovet av att förändra könsorganet genom kosmetisk intim-

kirurgi.  Med hjälp av Nigel Edleys kritiska diskurspsykologi som ligger som grund för teori 

och metod så har resultatet visat på hur kvinnorna i internetforumen använder sig av tolk-

ningsrepertoarer kring det kvinnliga könsorganet för att antingen legitimera eller avfärda kos-

metisk intimkirurgi. Det visade även på hur konflikter och skillnader mellan tolkningsreperto-

arerna kring kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi ser ut och hur det påverkas av 

ideologi. Kvinnorna i internetforumen positionerade sig själva och andra kvinnor för att kunna 

handla och övertyga om sin konstruktion av det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intim-

kirurgi. Som ett tillägg till den kritiska diskurspsykologin har även Judith Butlers teori om gö-

randet av genus i diskurser genom performativa handlingar undersökts i materialet, vilket vi-

sade på att kvinnornas görande av genus i internetforumen är en produkt av rådande tolk-

ningsrepertoarer och subjektspositioner som kvinnorna använder sig av.   

 

 

Nyckelord: kvinnligt könsorgan, kosmetisk intimkirurgi, internetforum, kritisk diskurspsyko-

logi, performativa handlingar 

 

 

 



3 

 

 Innehållsförteckning  

1.Bakgrund och problemformulering………………………………………………….5 

    1.1 Syfte och frågeställningar………………………………………………………….6 

    1.2 Uppsatsens disposition……………………………………………………………..7 

2.Tidigare forskning……………………………………………………………………..8 

   2.1 Kvinnliga kroppsideals och dess effekter.…………………………………………..8 

   2.2 Plastikkirurgi, kvinnans egna val eller inte………………………………………….9 

   2.3 Ideal kring det kvinnliga könsorganet……………………………………………....11 

   2.4 Medikaliseringen av kvinnors kroppar……………………………………………...13 

   2.5 Kosmetisk intimkirurgi……………………………………………………………...15 

   2.6 Sammanfattning av tidigare forskning…………………………………………………...16 

3.Teoretiskt ramverk…………………………………………………………………….18 

   3.1 Diskurspsykologi……………………………………………………………………18 

   3.2 Edleys kritiska diskurspsykologi……………………………………………………20 

       3.2.1 Tolkningsrepertoarer……………………………………………………………………21 

        3.2.2 Ideologiska dilemman…………………………………………………………………..22 

        3.2.3 Subjektspositionering…………………………………………………………………...23 

3.3 Judith Butler, performativitet och kvinnan som subjekt……………………………….23 

4. Metod……………………………………………………………………………………24 

   4.1 Metodologisk ansats………………………………………………………………….24 

   4.2 Urval och datainsamling……………………………………………………………...26 

       4.2.1 Urval och begränsning av material….……………………………………………………26 

       4.2.2 Etiska övervägande……………………………………………………………………….27 

       4.2.3Validitet och Reliabilitet…………………………………………………………………..28 

       4.2.4 Reflexivitet………………………………………………………………………………..29 

   4.3 Analytiskt tillvägagångssätt…………………………………………………………...30 

5. Resultat och analys……………………………………………………………………...32 

  5.1 Tolkningsrepertoaer och ideologiska dilemman……………………………………….32 

     5.1.1 Tolkningsrepertoar: Det kvinnliga könsorganet som normalt eller avvikande och kosmetisk 

intimkirurgi som en lösning………………………………………………………………………….33 

     5.1.2 Tolkningsrepertoar: Det kvinnliga könsorganet som källa till fysiska problem och kosmetisk 

intimkirurgi som en lösning………………………………………………………………………….35 

     5.1.3 Ideologiskt dilemma: Vid vilket typ av problem blir det berättigat för en kvinna att  



4 

 

              genomgå kosmetisk intimkirurgi………………………………………………………….37 

     5.1.4 Tolkningsrepertoar: Alla variationer av det kvinnliga könsorganet som normalt och kosmetisk  

              intimkirurgi som onaturligt…………………………………………………………….....38 

     5.1.5 Tolkningsrepertoar: Kvinnliga könsorganet i mannens blick………………………….....40 

     5.1.6 Ideologiskt dilemma: Kvinnan som offer för normer och ideal eller kvinnan  

              med ett fritt val…………………………………………………………………………....41 

5.2 Subjektspositionering………………………………………………………………….42 

     5.2.1 Positionering av kvinnor………………………………………………………………….42 

     5.2.2 Positionering av män……………………………………………………………………..45 

6. Diskussion……………………………………………………………………………...46 

  6.1 Sammanfattning av resultat och analys ……………………………………………………...46 

  6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning………………………………………….48 

  6.3 Resultat och analys i relation till teori och metod……………………………………………49 

  6.4 Uppsatsens svagheter och förslag till framtida forskning……………………………………50 

7. Referenser………………………………………………………………………………52 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.Bakgrund och problemformulering  

År 2015 utseddes världens vackraste kvinnliga könsorgan i en skönhetstävling organiserad av 

ett företag som tillverkar sexleksaker (Encalada, 2015). Hur ska det kvinnliga könsorganet se 

ut för att anses som vackert och normalt? Vem eller vad är det som bestämmer det? 

 

Västerländska ideal om hur det kvinnliga könsorganet ska se ut återfinns långt tillbaka i tiden 

och fram till idag (Nurka, 2019). Blygdläppars storlek, tighthet av vaginan och klitoriskap-

pans utformning är några av de mått som kvinnliga könsorgan mäts efter. Dessa ideal och nor-

mer om det kvinnliga könsorganet skapas och återskapas bland annat genom media, populär-

kultur, porr och i sociala relationer (Fagerlund, 2017). Individer som vill förändra utseendet 

på sitt könsorgan kan göra det genom kosmetisk intimkirurgi. Kosmetisk eller estetisk intim-

kirurgi innebär kirurgi av inre och yttre könsorgan som inte görs av medicinsk orsak (Social-

styrelsen, 2018, 31).  Kosmetiska intimkirurgiska ingrepp på det kvinnliga könsorganet kan 

till exempel vara fettsugning av venusberg, försvärvningsplastik av vaginan och förminskning 

av inre och yttre blygdläppar (Hober & Jernbeck, 2004, 1).  

 

Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi har blivit uppmärksammat inom vetenskapen och media i 

Sverige det senaste decenniet. En av faktorerna till uppkomsten av debatten i Sverige om 

kvinnlig kosmetisk intimkirurgi är den juridiska aspekten huruvida det ska gå att skilja på 

kosmetisk intimkirurgi och könsstympning. I Sverige finns Lagen om förbud mot könsstymp-

ning av kvinnor, vilken förbjuder könsstympning av könsorgan, oberoende om det finns sam-

tycke hos kvinnan. Ett ämne för diskussion är att denna lag skapar en gråzon huruvida kosme-

tiska skönhetsingrepp av vagina och vulva kan jämställas med könsstympning och i så fall, 

om det ska vara tillåtet i Sverige (Tagesson, 2017). Ytterligare en faktor som skapat debatten 

kring kvinnlig kosmetisk intimkirurgi är riskerna som kan följa ett kosmetiskt intimkirurgiskt 

ingrepp och den juridiska osäkerhet som finns i Sverige när något går fel vid ett plastikkirur-

giskt ingrepp (Merckx, 2015).  

 

Kosmetisk intimkirurgi är omdebatterat och ifrågasatt. Trots detta överväger, och/eller väljer, 

svenska kvinnor att genomgå ett kosmetiskt intimkirurgiskt ingrepp. Enligt en webbundersök-

ning från 2018 som Aftonbladet gjort tillsammans med analys- och marknadsundersöknings-

företaget Inizio, kan var tionde ung svensk kvinna mellan 19–29 år tänka sig att genomgå ett 
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kosmetiskt intimkirurgiskt ingrepp av könsorganet (Passanisi, 2018). Detta väcker frågor om 

hur svenska kvinnor tänker och tycker kring kosmetisk intimkirurgi och det egna könsorganet.  

 

Internetforum har blivit en naturlig plats för individer att diskutera på och dela med sig av 

sina erfarenheter och åsikter med varandra. På internetforum kan medlemmar kommunicera 

med varandra på ett snabbt och enkelt sätt. Ytterligare tillåter internetforum anonymitet för 

individen, vilket kan leda till en mer öppen miljö för individer att diskutera tabubelagda äm-

nen. Två populära svenska internetforum är Plastikoperationsforum och Familjeliv. Plastikop-

erationsforum, är ett svenskt öppet internetforum för individer som har, ska, eller funderar på 

att genomgå en plastikoperation. Familjeliv är en svensk webbsida med ett fokus på föräldra-

skap- och familjefrågor, med ett tillhörande forum där medlemmar kan kommunicera med 

varandra. Båda internetforum innehåller trådar om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, där 

svenska kvinnor diskuterar och delar med sig av uppfattningar kring det kvinnliga könsorga-

net samt kosmetisk intimkirurgi. 

 

Det finns lite svensk forskning om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi i Sverige. Ännu färre 

svenska studier finns om hur svenska kvinnor själva talar om eller skriver om det kvinnliga 

könsorganet och om kosmetisk intimkirurgi. Inga studier har gjorts på hur svenska kvinnor 

skriver om det på internetforum. Således finns en kunskapslucka i hur svenska kvinnor skriver 

om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi på internetforum. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att genom en kritisk diskurspsykologisk analys undersöka hur 

svenska kvinnor i 13 trådar på Plastikoperationsforum och Familjelivs forum skriver om det 

kvinnliga könsorganet och behovet/icke-behovet av att förändra könsorganet genom kosme-

tisk intimkirurgi. Utöver de kritisk diskurspsykologiska analysbegreppen kommer materialet 

analyseras utifrån Judith Butlers teori om performativitet, för att kunna undersöka hur genus 

reproduceras i diskurser om kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Frågeställ-

ningarna lyder: 

-Vilka tolkningsrepertoarer kring det kvinnliga könsorganet och kvinnlig kosmetisk intim-

kirurgi använder sig individerna av i materialet?  Vilka ideologiska dilemman kan knytas till 

dessa tolkningsrepertoarer?  
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-Vilka subjektspositioner konstrueras och tillskrivs individerna i materialet?  

-Hur förekommer performativa handlingar i materialet, utifrån vad som framkommer med hjälp 

av tolkningsrepertoarer och subjektspositioner?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 redovisar jag för den tidigare forskning som gjorts om det kvinnliga könsorganet 

och kvinnlig kosmetisk intimkirurgi. Det är totalt 10 studier och böcker som utgör tidigare 

forskning, vilka härstammar från olika vetenskapliga fält. Det teoretiska ramverk och begrepp 

från den kritiska diskurspsykologin som utgör grunden för analys presenteras i kapitel 3. Där 

presenterar jag diskurspsykologi och dess förankring i socialkonstruktionism. Detta följs av 

övergripande beskrivning av diskurspsykologi utifrån Wetherell och Potters böcker. Sedan re-

dogör jag för Nigel Edleys kritiska diskurspsykologi och begreppen tolkningsrepertoarer, sub-

jektspositioner och ideologiska dilemman. Till sist presenteras Judith Butlers begrepp perfor-

mativitet, ett begrepp som kommer användas som tillägg till Edleys begrepp.  

 

Vidare i kapitel 4 redogör jag för vald metod och material samt insamling av material. De-

larna material och insamling av material täcker hur jag gått till väga för att samla in och be-

gränsat mitt material, vilka sökord som användes och vilka sökord jag inte använde. Här för-

klarar jag även metod vid analysen, som jag hämtat från Edley.  I kapitel 4 belyser jag även de 

etiska aspekter som jag tagit hänsyn till vid val och insamling av material.  

 

Därefter följer en resultat- och analysdel i kapitel 5, under vilken jag presenterar de tolk-

ningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositioner som gått att urskilja i ana-

lysen. Jag redogör för förekomsten Butlers performativa handlingar i materialet och hur de ur-

skiljer sig i relation till Edleys begrepp. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel som utgör 

kapitel 6. I diskussionen presenterar jag slutsatser av resultat och analys och huruvida dessa 

kan knytas till uppsatsens syfte och om uppsatsens frågeställningar kan besvaras. I kapitel 6 

diskuterar jag även resultat och analys i relation till tidigare forskning, teori och metod samt 

förslag till tidigare forskning.  
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag redovisa för tidigare forskning som berör ämnen som kvinnliga 

kroppsideal, ideal kring det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Tidigare forsk-

ning önskar jag ska rama in tidigare förståelse kring hur ideal och normer som rör kvinnors 

kroppar påverkar dem, deras kroppsuppfattning samt behov eller icke-behov att genomgå 

plastikkirurgi och/eller kosmetisk intimkirurgi. Då det inte finns diskurspsykologisk eller kri-

tisk diskurspsykologisk forskning kring hur svenska kvinnor skriver om kvinnliga könsorga-

net eller kosmetisk intimkirurgi på svenska internetforum, presenteras tidigare forskning som 

rör dessa ämnen och som ska bidra till en större förståelse kring fenomenet.  Den tidigare 

forskningen representerar olika teoretiska fält, såsom kritisk feministisk, sociokulturell, socio-

logisk och psykologi teori. Detta för att få en så bred och varierad bild som möjligt kring äm-

net. 

2.1 Kvinnliga kroppsideals och dess effekter  

Kvinnliga kropps- och skönhetsideal påverkar kvinnors uppskattning av det egna självvärdet 

negativt samt ökar kroppsmissnöjdheten hos kvinnor. Strahan m.fl. undersökte detta ur ett so-

ciokulturellt perspektiv, vilket är en inriktning inom psykologin som fokuserar på hur indivi-

der lär sig och blir människa i interaktion och sociala sammanhang. De anser att normer kring 

kvinnokroppen som sociokulturella normer, direkt riktade till kvinnor, sätter en standard för 

hur kvinnors kroppar ska se ut. Strahan m.fl. fokuserar på medias roll i produktion och repro-

duktion av dessa sociokulturella normer och hur de påverkar kvinnors självvärde samt kropps-

missnöjdhet (2008, 288–289). De byggde sin studie på en psykologisk teori om att självvärde 

beror på självkontigenser, vilket är möjligheter till att värdera sig själv. Möjligheter kan till 

exempel vara prestation. Individer värderar sig själva genom framgång eller misslyckande 

inom olika domäner av livet, till exempel akademisk prestation eller relationer till andra män-

niskor. Det som skiljer individer åt är att individer värderar olika domäner som olika viktiga 

(Strahan m.fl., 2008, 289). 

 

Strahan m.fl., presenterar idén om att individer inte alltid påverkas mest inom de fasta be-

stämda domänerna som de personligen värderar som viktiga, utan det kan vara situationsbase-

rat. Deras hypotes är således att kvinnor som exponeras för sociokulturella normer om kvinn-

liga kroppsideal, värderar sitt självvärde utifrån domänen rörande utseende. Strahan m.fl., 

gjorde studier för att undersöka detta, varav en studie gick ut på att exponera en grupp kvinnor 
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för reklamfilmer som innehöll kvinnor som såg ut enligt sociokulturella normer. Det den 

första studien visade var att kvinnornas i högre utsträckning värderade sitt självvärde på utse-

ende än andra domäner, såsom familj, efter att ha blivit exponerade för sociokulturella nor-

mer. Studien visade även på att kvinnorna i testgruppen skattade högre på att de var oroade 

över andras åsikter rörande deras kroppar. Enligt Strahan m.fl. visar resultatet på att kvinnors 

självvärde och kroppsuppfattning påverkas negativt av att ha exponerats för sociokulturella 

normer under studien, alltså under en specifik situation.  Detta ligger i linje med Strahan m.fl., 

teori om att domäner, inom vilka kvinnor värderar sig själva, är situationsbaserade. Vidare an-

ser Strahan m.fl. att alla kvinnor kan påverkas av sociokulturella normer, oberoende av vilka 

domäner de värderar som viktiga (Strahan m.fl.,2008, 290).  

 

2.2 Plastikkirurgi, kvinnans egna val eller inte  

Normer och ideal kring hur kvinnokroppen ska se ut skapas och reproduceras i flera delar av 

samhällen. Martinez Lirola och Chovanec studerade 20 stycken reklamblad gjorda av spanska 

kirurgiföretag ur ett multimodalt och retoriskt diskursivt perspektiv för att kunna få svar på 

om och hur kirurgiföretag skapar och reproducerar dessa normer i text och bild (2012, 487). 

Med ett multimodalt angreppsätt studerade de inte bara textens betydelse utan även bilder som 

förekommer i reklambladen.  

 

Martinez Lirola och Chovanec fann att reklambladen var utformade för att skapa ett behov 

hos kvinnor att genomgå plastikkirurgi. Det behovet väcktes genom att reklamerna innehöll 

ideal som är eftersträvansvärt i västerländsk kultur. Ett exempel var bilderna som förekom på 

reklambladen, vilka uteslutande visade en smal och vacker kvinna. Detta implicerar att kvin-

nor som genomgår plastikkirurgi blir smala och vackra. Vidare jämförde Martinez Lirola och 

Chovanec hur kvinnor respektive män presenteras på bilderna för reklambladen. De fann att 

kvinnorna oftast står i en passiv position till skillnad från männen som var aktiva eller i rö-

relse på bilden, med uppmärksamheten riktad mot den passiva kvinnan. Detta menar Martinez 

Lirola och Chovanec sänder signaler till mottagaren att vackra och smala kvinnor får mäns 

uppmärksamhet (2012, 488–499). Vid textanalysen antog Martinez Lirola och Chovanec ett 

kritiskt diskursanalytiskt angreppsätt. De menar på att det går att avslöja ett ekonomiskt motiv 

i texterna, då plastikkirurgiföretagen vill sälja sina tjänster.  
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Konkluderande, menar Martinez Lirola och Chovanec att kosmetisk plastikkirurgi är en del av 

en större ideologi om femininet och hur kvinnor ’måste’ anpassa klädsel och kropp för att 

kunna passa in. Reklamerna och vidare ideologi om femininitet objektifierar kvinnan och hen-

nes kropp. Analysen av reklambladen visade på hur text och bilder signalerade att den kvinn-

liga kroppen inte duger som den är. Vidare, att plastikkirurgi är lösningen för kvinnors själv-

uppfyllelse (Martinez Lirola & Chovanec, 2012, 487).  

 

Plastikkirurgiföretagen försöker genom sin reklam skapa ett behov hos kvinnor av att genom-

föra plastikkirurgiska ingrepp. Hur kvinnor själva resonerar kring valet av att genomgå kos-

metisk plastikkirurgi och frågan om kvinnor har ett fritt val att genomgå kosmetisk plastikki-

rurgi studerade GagnÈ och McGauhey. De utgick även från kvinnornas egna berättelse då de 

intervjuat kvinnor som genomgått kosmetisk plastikkirurgi i form av bröstrekonstruktion 

(GagnÈ & McGauhey, 2002, 814). De utförde studien utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt an-

greppssätt och två feministiska teorier om varför kvinnor väljer att genomgå kosmetisk ki-

rurgi. Den ena teorin föreslår att kvinnor är offer för falskt medvetande och att det är den 

manliga blicken som skapar kvinnors behov att ändra sina kroppar. Med detta menas att kvin-

nor inte frivilligt väljer att undergå kirurgi, utan gör det för att män skapat dessa ideal. Män-

nen besitter en makt över kvinnor och deras kroppar (GagnÈ & McGauhey, 2002, 815). I mot-

sats mot teorin om kvinnor som offer för patriarkala strukturer utgick GagnÈ och McGauhey 

från teorin om ’free choice’, fri vilja. Teorin framställer kvinnor som individer med full valfri-

het, vilket föreslår att kvinnor genomgår kosmetisk plastikkirurgi som ett sätt att ta kontroll 

över sina kroppar från mäns blick och från den makten män har över kvinnors kroppar 

(GagnÈ & McGauhey, 2002, 817).  

 

Under intervjuerna med gruppen av kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion fann GagnÈ 

och McGauhey ett antal återkommande teman som kvinnorna presenterade som motiv till att 

genomgå bröstrekonstruktion.  Ett av dem var att kvinnorna såg kosmetisk plastikkirurgi som 

en naturlig del av alla de metoder som finns för kvinnor att kunna ta kontroll och bli mer till-

fredsställda med sina kroppar. Enligt kvinnorna var kosmetisk plastikkirurgi ett mer perma-

nent sätt att göra detta på än att i stället till exempel använda sig av mode eller smink. Ett an-

nat motiv för kvinnorna att genomgå kosmetisk plastikkirurgi var att bli sedda som attraktiva 

kvinnor. De menade på att bli sedda som attraktiva kvinnor av andra individer, ökade deras 

sociala möjligheter, speciellt med män. De ville bli sedda på av män och få de reaktioner av 

män som implicerade på att de var attraktiva kvinnor (GagnÈ & McGauhey, 2002, 823).  
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Det GagnÈ och McGauhey kom fram till var att både teorin om falskt medvetande samt den 

om fri vilja har delar som fångar kvinnors val av att genomgå kosmetisk intimkirurgi. Kvinnor 

har en fri vilja att genomgå skönhetsingrepp, men gör det för att passa in i normer för hur en 

kvinna ska se ut, som enligt skribenterna skapas både av män och kvinnor. Enligt GagnÉ och 

McGauhey går det inte att simplifiera kvinnor till varken subjekt eller objekt i denna fråga, 

utan de kan vara båda eller inget av det på samma gång (GagnÈ & McGauhey, 2002, 835–

836). Både GagnÈ och McGauhey samt Lirola och Chovanec menar på att kvinnor konstrue-

ras som objekt genom rådande ideal och normer om kvinnokroppen. Frågan är huruvida kvin-

nor står som slavar under dessa normer och ideal, eller om de har en förmåga att konstruera 

sig själva som subjekt genom att ta kontroll över sina kroppar och genomgå plastikkirurgi. 

 

2.3 Ideal kring det kvinnliga könsorganet   

I Vagina, a literary and cultural history undersöker Emma Rees hur det kvinnliga könsorga-

net presenteras i postmodern kultur (2013). Rees tar upp den kulturhistoriska kontexten för att 

visa på hur historien format en objektifiering av vaginan, samtidigt som den även skapat en 

slags tystnad och tabu kring vaginan (Rees, 2013, 308). Språket blir en del av denna objektifi-

ering och tystnad kring det kvinnliga könsorganet (Rees, 2013, 26). Rees utforskar även hur 

ordet ”cunt” används som ett skällsord i det engelska språket och lyfter reklam för intimitets-

produkter som ett exempel. I exemplet var reklamen riktad till kvinnor och produkten var en 

deodorant med syfte att minska odör från kvinnliga könsorgan. Rees anser att reklamer som 

dessa dels skapar ett behov hos kvinnor att deras könsorgan ska vara fräscht och lukta gott, 

dels skapar dem en uppfattning hos människor att kvinnliga könsorgan inte får lukta. I rekla-

merna förekom inte ord såsom vagina, vulva eller fitta. Istället använde företaget bakom re-

klamen fraser som ”intima delar” och ”intim omvårdnad” eller ord som ”la la”, ”nooni” för att 

beskriva vaginan (Rees, 2013, 27).  

 

Rees menar att dessa reklamer är ett exempel på hur vokabulären kring den kvinnliga kroppen 

och det kvinnliga könsorganet inte existerar i offentlighet. Det finns få ord i det engelska språ-

ket för det kvinnliga könsorganet som samhället accepterar. Detta skickar signaler till kvinnor 

att deras kroppar är tabu att prata om, vilket i sin tur leder till en uppfattning om att den 

kvinnliga kroppen är tabu. Rees fortsätter och tolkar detta ur ett essentialistiskt perspektiv, där 

splittringen mellan jaget och kroppen är en huvudtolkning. Hon anser att genom att kvinnor 

inte kan prata om sina kroppar eller könsorgan, splittras kroppen från jaget. Kroppen och då 
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således könsorganet blir ett objekt och det kvinnliga könsorganet autonomiseras (Rees, 2013, 

28). Rees anser att det kvinnliga könsorganet är tabu i språkanvändning som förekommer i 

media, reklam och kultur. Hur är det då med medier som fokuserar på att visa nakenhet, alltså 

pornografisk media?  

 

Schick, Rima och Calabrese har undersökt hur det kvinnliga könsorganet framställs visuellt på 

bilder i den pornografiska tidningen Playboy, och då även undersökt hur ideal kring det 

kvinnliga könsorganet ser ut enligt tidningen Playboy. Schick m.fl. mätte storlek på inre 

blygdläppar och synlighet av venusberg, könshår och yttre blygdläppar. De mätte även storlek 

och färg på inre blygdläppar, samt generell fysik på modellen (Schick m.fl., 2011, 75–76).  

Shick m.fl., gjorde två analyser. I analys 1 studerade de mittuppslagsbilder från Playboytid-

ningar mellan år 1953 och 2007 som material. Detta för att kunna studera om och i så fall hur 

framställningen av kvinnliga könsorganet i tidningen Playboy förändrats under tidsperioden. 

Under analys 2 studerade de bilder i Playboytidningar mellan åren 2007 och 2008. Det de 

fann i båda analyser visade på att synligheten av, samt existerandet, av könshår minskat under 

tid. De inre blygdläpparna var knappt synliga på några av de mittuppslagsbilder de studerade 

(Schick m.fl., 2011, 77).  

 

Schick m.fl. diskuterar dessa fynd och menar på att tidningen Playboys bilder som visar 

kvinnliga könsorgan, framställer det kvinnliga könsorganet på ett sätt som inte överensstäm-

mer med verkligheten. De jämför dessa kvinnliga könsorgan och det idealet på utseende som 

Playboytidningen reproducerar med ett så kallat Barbieideal. Barbie är en docka som länge 

varit en symbol för kvinnors kroppsideal. Barbies könsorgan syns inte, utan är en platt och 

slät del på dockan. Både på Playboysbilder och på Barbie existerar det kvinnliga könsorganet, 

men är grovt simplifierat. De drar också paralleller till hur de ideal som Playboy och Barbie 

skapar och reproducerar liknar hur ett kvinnligt könsorgan ser ut innan en kvinna går in i pu-

berteten, alltså ett barns könsorgan (Schick m.fl., 2011, 74).   

 

Från Rees studerande av reklamtexter till Schick m.fl. studie av bilder av det kvinnliga köns-

organet går det att dra generella slutsatser hur det kvinnliga könsorganet framställs i offentlig-

heten. Det första är att det kvinnliga könsorganet har en viss plats i offentligheten, men där 

könsorganet framställs i en begränsad form, både genom språket och visuella medel. Det 

kvinnliga könsorganet benämns, men med omskrivna ord och det kvinnliga könsorganet syns, 
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men i en slät och renrakad form. Variationen för hur kvinnors könsorgan kan se ut blir således 

tabu, då variationen inte får någon plats i kultur eller offentlighet.   

 

2.4 Medikaliseringen av kvinnors kroppar  

I boken The Medicalization of Society: On the Transformation of Human conditions into trea-

table disorders, kartlägger Conrad de sociala faktorer som bidragit till västvärldens ökade me-

dikalisering. Medikalisering är ett begrepp som beskriver den process då samhället tolkar och 

gör avvikande tillstånd hos människor till medicinska tillstånd. Enligt Conrad är det är kom-

plicerat att definiera vad som av sakförhållandet är medicinska tillstånd eller ej, men Conrad 

ställer sig kritisk till den ökade medikaliseringen och menar att mycket av de medicinska till-

stånd som västvärlden erkänner idag är ett resultat av övermedikalisering (Conrad, 2007, 5–

6).  

 

Conrad lyfter frågan om huruvida medikalisering innebär en medicinsk social kontroll. Med 

detta menar Conrad att genom definiera ett mänskligt beteende eller tillstånd som medicinskt 

och då avvikande från det friska och normala, skapas en social kontroll över en befolkning 

(Conrad, 2007, 8). Conrad lyfter plastikkirurgi som exempel, och då plastikoperationer med 

bröstimplantat. Han redogör för att silikonimplantat var ett populärt ingrepp under sena 1900-

talet, då det var en relativt ny metod att genomföra. Även om små bröst inte definierats vara 

en sjukdom eller medicinsk åkomma, så ses det både av kvinnor och män som ett problem. 

När implantat av silikon visade sig inte vara säkert för kvinnor, minskade antal bröstförsto-

ringar i USA. Vidare, när det kom nya och mer säkra metoder ökade antalet bröstförstoringar i 

USA igen. Detta menar Conrad visar på att behovet eller efterfrågan på bröstkirurgi inte för-

svann. Han menar på att detta är ett exempel på hur medikalisering och behandling inte nöd-

vändigtvis är beroende av varandra (Conrad, 2007,124–125).  

 

Conrad berör även ämnet genus och medikalisering. Kvinnliga tillstånd har blivit mer medika-

liserade än mäns vilket Conrad anser kan bero på att historiskt sett, har den vita mannens 

kropp klassats som det ideal som andra kroppar, såsom kvinnors kroppar eller icke-vitas krop-

par jämförts med.  Det kan även bero på att kvinnor har fler synliga fysiska processer, såsom 

menstruation och reproduktion (Conrad, 2007, 25).  
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Medikalisering av avvikande utseende på det kvinnliga könsorganet berör Nurka i boken 

Female genital cosmetic surgery : Deviance, desire and the pursuit of perfection (2019). 

Nurka redogör för ursprunget för kosmetisk intimkirurgi ur ett sociologiskt historiskt perspek-

tiv. Hon fokuserar på kosmetiska ingrepp av de inre blygdläpparna med anledning av ’hyper-

plasi av labia’, vilket betyder stora blygdläppar. Hon argumenterar att detta tillstånd av stora 

blygdläppar är ett naturligt tillstånd, men som diagnostiserats som en medicinsk avvikelse ge-

nom historien (Nurka, 2019,4). Nurka anser att synen på ’hyperplasi av labia’ som ett avvi-

kande tillstånd lett till kvinnors ökade begär av kosmetisk intimkirurgi (2019, 4).  

 

Nurka redovisar för gynekologins historia för att få en bredare förståelse kring hur avvikande 

utseende och funktion av kvinnliga könsorgan blivit medikaliserat som sjukdom. I antikens 

Grekland fanns ingen större kunskap om kvinnans anatomi. Nurka skriver om hur filosofer 

och fysiologer i antikens Grekland hade det manliga könsorganet som utgångspunkt för att be-

skriva kvinnans könsorgan. Varken Aristoteles eller Hippokrates fokuserade heller på yttre 

delarna av det kvinnliga könsorganet, såsom blygdläppar eller klitoris utan mer på de inre de-

larna. De inre delarna nämndes då i sammanhang då de ville förklara hur sex och reprodukt-

ion med en man fungerar (Nurka, 2019, 37–38).  

 

Nurka fortsätter med 1900-talet, då kvinnors anatomi och sexualitet blev mer uppmärksammat 

inom vetenskap. En sexolog vid namn Robert Latou Dickinson föreslog att förstorade inre 

blygdläppar hos kvinnor berodde på att kvinnorna onanerade. Under flera år undersökte 

Dickinson kvinnor som onanerade och under studien förändrades kvinnornas könsorgan i ut-

seende och storlek, vilket Dickinson ansåg var en orsak av kvinnornas onani (Nurka, 2019, 

162). Av Dickinson och andra vetenskapsmän sågs även nymfomani, alltså kvinnor som är 

beroende av samlag, som en orsak till förstorade blygdläppar (Nurka, 2019, 165–166).  

Kvinnor som onanerade och kvinnor som hade mycket samlag med olika personer ansågs ha 

ett perverst beteende. Det var kvinnans perversa beteende som orsakat det avvikande utseen-

det av könsorganet. Nurka menar på att detta historiska perspektiv visar på hur stora blygdläp-

par betraktats som avvikande och även detta avvikande utseende på könsorganet som självför-

vållat av kvinnor (2019, 162).  

 

Både Conrad och Nurka berör ämnet medikalisering utifrån ett sociologiskt och historiskt per-

spektiv för medikalisering av kvinnors fysiska funktioner. Både Conrad och Nurka lyfter per-

spektivet om kring hur kvinnans kropp jämförs med mannens, och i sin olikhet i funktion och 
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utseende, har kvinnors kroppar i högre utsträckning setts som avvikande. Conrad poängterar 

att medikaliseringen av en åkomma inte nödvändigtvis beror på att det finns en behandling för 

den. Nurkas historiska perspektiv på förstorade blygdläppar bevisar liknande, då medikali-

seringen av förstorade blygdläppar funnits under hundratals år, men med varierande behand-

ling som en lösning.   

 

2.5 Kosmetisk intimkirurgi   

Kosmetisk intimkirurgi ökade med 250% i USA mellan 1993 och 2005. Ett av de vanligaste 

ingreppen på kvinnor var då plastikkirurgi av blygdläppar, även kallat labiaplastik. Sharp, 

Tiggemann och Mattiske gjorde en studie med syfte att undersöka varierande sociokulturella 

faktorer och om dessa hade någon slags effekt på att heterosexuella kvinnor genomför eller 

överväger labiaplastik (2015, 182). Fyra kategorier av prediktioner undersöktes, vilka rörde: 

media, peers (vänner och partner), kvalitet i relation och hårborttagning. Detta gjordes genom 

att låta 351 heterosexuella kvinnor svara på ett formulär med frågor rörande de fyra ämnena, 

samt frågor om kvinnorna kände missnöje över sina könsorgan samt om de funderade på att 

genomgå labiaplastik. Det var främst två prediktioner som påverkade kvinnornas övervägning 

av att genomgå labiaplastik. Sharp m.fl., fann att kvinnor som hade diskuterat utseendet på sitt 

könsorgan med sina vänner i högre utsträckning övervägde labiaplastik än de som inte hade 

dessa samtal med sina vänner. Detsamma fann de med kvinnor vars partner gett negativa 

kommentarer angående utseendet på deras könsorgan. Detta påverkade även kvinnornas miss-

nöje av utseendet på könsorganen. I kategorin media undersökte Sharp m.fl. hur olika sorters 

mediakällor påverkade kvinnornas syn på sitt könsorgan. Det var främst exponering av inter-

net och pornografi som visade en positiv korrelation med att kvinnor skulle överväga labiap-

lastik. De menar på att internet och pornografi i högre utsträckning innehåller bilder eller tex-

ter om kvinnliga könsorgan och intimkirurgi än andra mediakällor (Sharp m.fl., 2015, 189). 

 

Virginia Braun undersöker från ett feministiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv hur media, 

samt kirurger använder den kvinnliga sexuella njutningen som ett verktyg för att moraliskt 

rättfärdiga att kvinnor ska genomgå kosmetisk intimkirurgi.  Braun försöker fånga hur skap-

andet av sociala praktiker, i detta fall sexualitet, kan förstås genom språk och social represen-

tation. För att undersöka detta analyserade Braun 31 texter från tryckta medier, med kosme-

tisk intimkirurgi som ämne, samt 13 intervjuer med plastikkirurger (Braun, 2005, 409).  
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Vid Brauns analys av 31 tidningstexter fann hon att kvinnans sexualitet var ett återkommande 

ämne. Tidningstexterna fokuserade på att intimkirurgi kunde ge kvinnan mer sexuell njutning 

och fler och mer orgasmer. Braun belyser hur texterna likställde orgasm med kvinnlig sexuell 

njutning. Vidare implicerar det att den kvinnliga kroppen som endast fullbordad när den kan 

få en orgasm. Tidningstexterna reproducerade antaganden att kvinnor överlag har problem 

med att få orgasm och vidare presenterades intimkirurgi som lösningen på detta. De flesta tid-

ningstexterna handlade även om kvinnlig orgasm och sexualitet vid heterosexuellt sex (Braun, 

2005, 415–416). Vid intervjuer av kirurger, analyserade Braun hur kirurgerna inte nämnde hur 

mäns sexuella njutning kunde öka vid en kvinnas intimkirurgi. Detta kan, enligt Braun, ses 

som en konstruktion av intimkirurgi som endast ett verktyg för kvinnlig sexuell frigörelse och 

njutning, medan det döljer den heterosexuella mannens intresse i att kvinnans könsorgan ska 

se ut på ett visst sätt. I ett bredare perspektiv menar Braun att patriarkala strukturer skapar 

kvinnors behov av kosmetisk intimkirurgi (Braun, 2005, 417).  

 

Hur kvinnorna själva upplever att kosmetisk intimkirurgi ger effekt på sexuell tillfredställelse 

och könsorgan studerar Goodman m.fl. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan 

intimkirurgi och kvinnors självsyn på sin kropp och sitt könsorgan, samt sexuell njutning. 

Testgruppen av kvinnor fick en enkät att fylla i innan de genomförde intimkirurgiskt ingrepp 

och sedan 4 gånger efteråt med några månader emellan, fram till det hade gått ungefär två år 

efter operationen inträffade. En grupp med kvinnor som inte genomgått ett intimkirurgiskt in-

grepp valdes som kontrollgrupp (Goodman m.fl., 2016, 1048–1049). De fynd Goodman m.fl., 

gjorde var att kvinnorna svarade med en ökad tillfredsställelse av kropp och könsorgan efter 

kosmetisk intimkirurgiskt ingrepp. Även den sexuella njutningen vid samlag rapporterades 

som ökad efter ingrepp. Detta poängterar Goodman m.fl., måste ses i relation till att de kvin-

nor som ingick i studiegruppen, sökte kosmetisk intimkirurgi på grund av just missnöje med 

sitt könsorgan och tillfredställelse vid samlag (Goodman m.fl., 2016, 1055).  

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning är ett urval av de studier och undersökningar som gjorts om kvinnliga 

kroppsideal och effekten på kvinnan, plastikkirurgi, medikalisering av kvinnokroppen, ideal 

kring det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Några centrala insikter i tidigare 

forskning är vad det är för ideal och normer i västerländsk kultur som rör kvinnor och kvin-

nors kroppar. Normer om ideal för kvinnans kropp som nätt och smal framkom i flera källor i 
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den tidigare forskningen. Detta gällde både för hela kvinnans kropp (Martinez Lirola & Cho-

vanec, 2012, 488–489) och för kvinnans könsorgan. Det kvinnliga könsorganet ska inte ha 

stora blygdläppar, utan idealen som framkom ur tidigare forskningen skulle likna ett prepu-

bertalt könsorgan (Schick m.fl., 2011, 74).  Vidare, ideal för kvinnans könsorgan var att det 

ska vara fräscht och lukta gott (Rees, 2013, 27). Att det kvinnliga könsorganet inte ska vara 

stort är även en produkt av en felaktig medikalisering av naturlig variation på det kvinnliga 

könsorganet (Nurka, 2019, 4).  

 

Dessa ideal och normer produceras och reproduceras i olika delar av samhället. Exempel på 

det är medier, reklam och pornografi och genom text och/eller bilder.  I text framställdes det 

kvinnliga könsorganet på ett begränsat sätt, genom smeknamn för det kvinnliga könsorganet 

(Rees, 2013, 28). I bilder framställdes könsorganet på ett begränsat sätt, genom bara bilder på 

det kvinnliga könsorganet som följer idealet. Det visade även att dessa ideal och normer 

sprids via interaktion, människor i mellan. Dels av kvinnor själva, men också av män (Sharp 

m.fl., 2015, 189).  

 

Hur dessa ideal och normer kan påverka kvinnor undersöktes kan dels påverka deras värde-

ring av sig själva och uppfattningen om sina kroppar (Strahan m.fl.,2008, 290). Vidare kan 

detta resultera i att kvinnor genomgår eller funderar på att genomgå plastikoperation. Om 

detta är kvinnans egna val, eller om de står som offer för en ideologi om femininitet, finns 

olika teorier och tankar om (GagnÈ & McGauhey, 2002, 836). Det framkom kritiska feminist-

iska idéer om att ideal och normer för kvinnors könsorgan och behovet av kosmetisk intim-

kirurgi skapas av patriarkala strukturer (Braun, 2005, 417). Dock, såg kvinnorna själva som 

genomgått kosmetisk plastikkirurgi att genomgå kosmetiska ingrepp var ett sätt att kontrollera 

och sin kropp utan att påverkas av patriarkala strukturer (GagnÈ & McGauhey, 2002, 817).  

Andra tankar om varför kvinnor funderar på eller vill genomgå kosmetisk intimkirurgi var att 

det är en lösning för att få bättre sexuell njutning (Goodman m.fl., 2016, 1048–1049).  

 

De centrala insikterna från tidigare forskning kan bidra med kunskap till min forskning om 

vilka ideal och normer som finns kring det kvinnliga könsorganet som springer ur kultur och 

historisk kontext. Detta kan ringa in huruvida kvinnorna använder sig av specifika tolknings-

repertoarer, och hur tolkningsrepertoarerna, ideologiska dilemman och subjektspositioner 

möjliggörs eller begränsas av denna kontext.  
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3. Teoretiskt ramverk  

I denna studie använder jag Nigel Edleys kritiska diskurspsykologi som huvudsakligt teore-

tiskt ramverk. Den kritiska diskurspsykologin har rötter i diskurspsykologin och därmed soci-

alkonstruktionism och för att få en djup kunskap i kritisk diskurspsykologi redovisar jag där-

för socialkonstruktionismens och diskurspsykologins teoretiska utgångspunkter och skillnader 

mellan dessa och Edleys kritiska diskurspsykologi. I det diskurspsykologiska avsnittet fokuse-

rar jag på Potter och Wetherells utveckling av diskurspsykologi. Vidare redogör jag för But-

lers begrepp performativitet och kvinnan som subjekt i diskurs, för att kritiskt kunna se till hur 

kvinnorna i internetforumen skapar genus. 

 

3.1 Diskurspsykologi  

Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism är ett samlingsnamn på teorier och idéer. Vad som kan beskrivas som 

grundpelaren i socialkonstruktionism är den kritiska synen på kunskap. Socialkonstruktionism 

motsätter sig idén om att det finns objektiv kunskap, som positivistisk och empiristisk veten-

skap säger sig kunna finna via till exempel observation (Burr, 2015, 2–3). Inriktningen mots-

ätter sig även idéen om att det finns en verklighet eller värld som inte individer kan påverka, 

som pågår även utan individer, vilket även gör socialkonstruktionismen kritisk till realism 

(Burr, 2015, 27). Socialkonstruktionismen hävdar däremot att kunskap och individers verklig-

het skapas genom interaktion, individer emellan. Interaktionerna sker genom handlingar och 

språk. Språket är en viktig del i hur socialkonstruktionister studerar sociala fenomen. Språket 

är vad man kan kalla ett fönster till att studera koncept och kategorier som springer ur historia 

och kultur och som människor föds in till att använda. Det finns en dualism mellan kategorier 

och koncept samt språk, som reproducerar varandra. Individer pratar med varandra och delar 

då kategorier och koncept vilket gör att språket blir en förutsättning för tanke (Burr, 2015, 

10). 

 

Potter och Wetherells diskurspsykologi  

Diskurspsykologi är en ansats inom det diskursanalytiska fältet, vilken har sin grund i soci-

alpsykologi och poststrukturalism. Dessutom är diskurspsykologi en gren som växt ur social-

konstruktionism. Diskurspsykologiska inriktningen ifrågasätter den klassiska inriktningen 

inom psykologi som kallas kognitivism, som tidigare varit en grund inom socialpsykologin 
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(Winther Jørgensen & Philips, 2000,98). De största skillnaderna mellan kognitivism och dis-

kurspsykologin är synen på människors kategorisering av världen. Enligt diskurspsykologerna 

går det inte att anta att människor handlar eller talar på ett visst sätt på grund av kognitiva till-

stånd eller genom universella processer. Kognitivismen antar att språk är en passiv reflektion 

av den externa världen. I opposition mot detta synsätt delar diskurspsykologin den socialkon-

struktionistiska synen på att verkligheten skapas i interaktion och i det sociala och det är den 

verklighet som skapas i interaktion som blir sann för talaren. Språket ses som ett verktyg för 

människor för att kunna handla på specifika sätt i en interaktion. Vidare, fokuserar diskurs-

psykologin på vardaglig interaktion, på hur diskurser används och inte används av individer i 

deras vardag. Dock är den diskurspsykologiska ansatsen inte riktad mot att leta bakomlig-

gande meningar eller att avgöra vad som är sant eller falskt i interaktion (Börjesson & Palm-

blad, 2007,199).  

 

Jonathan Potter och Margaret Wetherell har lagt grundläggande arbete till att utveckla dis-

kurspsykologin. Potter och Wetherell anser att diskurspsykologer bör vara intresserade av all 

typ av språk, text och tal, som de menar innehåller diskurser. Potter och Wetherell använder 

sig även av ett annat begrepp för diskurs, vilket benämns vid tolkningsrepertoarer. De gör 

ingen större skillnad på diskurs eller tolkningsrepertoar, mer än att de vill använda termen 

tolkningsrepertoar för att kunna specificera diskursers flexibilitet. Diskurser kan anses vara 

rigida och stora (Winther Jørgensen & Philips, 2000,115). De menar på att termen tolknings-

repertoar ringar in det som de vill fokusera på, nämligen den handlingsorienterade delen i dis-

kurs. 

 

Diskurspsykologer ser tolkningsrepertoarer som något individer använder aktivt för att kunna 

handla på ett visst sätt (Burr, 2015, 19). Individer använder språk på ett performativt sätt och 

de använder språk som en kanal för handling (Potter & Wetherell, 2007, 9). Potter och Wethe-

rells diskurspsykologi fokuserar på hur situationsbunden och flexibel individers användning 

av tolkningsrepertoarer är. Dock, vilken typ av tolkningsrepertoar eller diskurs som individer 

har tillgång till beror på situation och/eller kulturell kontext. Den kulturella kontexten kan 

även beskrivas som vilken eller vilka ideologier som finns i ett samhälle. Även identiteter är 

något som konstitueras i tolkningsrepertoarer, och identitetsformandet i diskurser är flytande, 

vilket innebär att jaget inte är en stängd enhet. En individ kan anta flera identiteter i olika dis-

kurser. Potter och Wetherell påpekar dock tyngden av förståelse för hur individers valfrihet i 

att anta subjektsposition, eller identitet, är begränsad. Kulturen i det samhälle som individen 
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lever i har skapat vissa subjektspositioner och identiteter som en individ kan anta. Vidare, har 

individen själv en historia kring vilken identitet eller subjektsposition den antagit eller blivit 

tilldelad, vilket gör att individer har en slags sedimenterad identitet (Potter & Wetherell, 1994, 

78).  

 

Potter och Wetherells diskurspsykologi är inte utformad för att undersöka den lingvistiska el-

ler textnära delen i den en analys, vilket de kritiserats för, eftersom det gör deras resultat och 

analys bristande då de inte kan exemplifiera vilka tolkningsrepertoarer de hittat (Winther Jør-

gensen & Philips, 2000, 130). Diskurspsykologin har även fått kritik för att vara för relativist-

isk, då de inte ifrågasätter hur individer använder sig av tolkningsrepertoarer för att bibehålla 

till exempel maktrelationer (Bergström & Boréus, 2005, 348). Med denna kritik i åtanke, ska 

jag redogöra för Nigel Edleys kritiska diskurspsykologi, vilken tar en mer kritisk ingång i dis-

kurspsykologin. Sedan redovisar jag närmare för de tre begrepp som utgör grunden för den 

kritiska diskurspsykologin, vilka är tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjekts-

positionering.  

 

3.2 Nigel Edleys kritiska diskurspsykologi 

Nigel Edley är socialpsykolog som tillsammans med Margaret Wetherell studerat hur mas-

kulinitet konstrueras hos brittiska män. Utifrån detta har Edley sedan bidragit med att utveckla 

kritisk diskurspsykologi, som han själv kallar ”another of the approaches that competes within 

the arena of discursive psychology” (Edley, 2001, 189). Edley exemplifierar sin teori genom 

att undersöka maskulinitet som en diskursiv produkt. Han menar att genus är flytande och kan 

vara situationsbaserat. Det som skapar genusidentiteter som maskulinitet eller femininitet är 

språk och handlingar i social interaktion. I opposition till essentialistiska och biologiska teo-

rier, menar han på att diskurspsykologin inte ser genus som något en människa föds med och 

inte heller något som en människa senare blir (Edley, 2001, 192). Även om genusidentitet inte 

är något fixerat, är det dock ofta styrt av historisk och kulturell kontext. Edley menar på att 

hur en man ska vara samt vilken identitet han ska anta skapas av diskursiva praktiker som är 

så kulturella och historiskt betingade att de känns naturliga för människor (2001, 192). 

 

Den kritiska diskurspsykologin anammar en majoritet av koncept och idéer från diskurspsyko-

login, då främst Potter och Wetherells diskurspsykologi. Edley bygger den kritiska diskurspsy-

kologin kring tre begrepp som tidigare använts och utvecklats av Potter och Wetherell, vilka är 
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tolkningrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositionering (Edley, 2001, 217).  Dock 

finns skillnader mellan diskurspsykologi och kritisk diskurspsykologi. Edleys diskurspsykologi 

fokuserar på en dualism mellan den talande och tolkningsrepertoaren och hur dessa två utnyttjar 

varandra genom att formas och forma varandra (Edley, 2001, 217). Individer kan ställas till 

svars för att påverka hur de talar om saker och ting, då individer kan till viss del välja hur de 

talar om en specifik sak. Detta till skillnad från Potter och Wetherell som inte intresserar sig för 

sanningar eller falskhet i diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007,199).  

 

Dessa skillnader motiverar mitt val av den kritiska diskurspsykologin framför diskurspsykologi 

då jag vill undersöka fokusera på hur kvinnorna som skriver i internetforumen på ett aktivt 

retoriskt sätt väljer och använder sig av tolkningsrepertoarer och subjektspositionering för att 

handla och övertyga. Den kritiska diskurspsykologins analys på både makro- och mikronivå 

ger i detta fallet möjlighet till en analys av hur kvinnorna i internetforumen Plastikoperations-

forum och Familjeliv konstruerar det kvinnliga könsorganet och behovet/icke-behovet av kos-

metisk intimkirurgi och hur det formas av ideologi och kultur, men även hur deras konstrukt-

ioner formar de pågående tolkningsrepertoarerna (Edley,2001,189). Valet av Edleys kritiska 

diskurspsykologi framför andra diskurspsykologiska inriktningar kan även motiveras med att 

Edley bidrar med en tydlig och klar metodologi i samband med presentation av teorin, vilket 

redovisas för närmare i kapitel 4 Metod. 

 

3.2.1 Tolkningsrepertoarer  

Tolkningsrepertoarer är enligt Edley ett specifikt sätt som människor pratar om objekt och 

händelser (2001, 198). Han beskriver det som att det finns många olika tolkningsrepertoarer, 

vilka i sig är koherenta. Dock använder sig inte individer av endast en tolkningsrepertoar, utan 

individer kan välja vilken eller vilka tolkningsrepertoarer de vill använda sig av i en specifik 

situation. Edley jämför tolkningsrepertoarer som danssteg som kan sättas ihop till en dansim-

provisation (2001, 198).  Edley anser att tolkningsrepertoarer och handling inte går att skilja 

på. Han motsätter sig vissa konstruktionister som anser att handling och diskurs går att sär-

skilja till två olika verkligheter. Edley antar det diskurspsykologiska antagandet att diskursiv 

praktik även är sociala praktiker eftersom människor genom språk kan handla eller göra saker. 

Edley påpekar också att individer kan använda sig av tolkningsrepertoarer retoriskt, för att 

handla eller för att övertyga vid konflikt (2001, 204).  
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I likhet med Potter och Wetherell är Edleys tolkningsrepertoarer knutna till ideologi, historia 

och kultur i det samhälle där de används. Edley menar på att den ideologiska och kulturella 

kontexten begränsar och bestämmer hur tolkningsrepertoarer ser ut, och vilka tolkningsreper-

toarer individer kan använda sig av. Detta leder även till att den kulturella historiska kontex-

ten begränsar hur individer kan konstruera sig själv och andra, alltså hur individer subjektspo-

sitionerar sig själv och andra (Edley, 2001, 201). Edley delar samma syn på likheten och skill-

naden mellan diskurs och tolkningsrepertoarer som Wetherell och Potter. Diskurs och tolk-

ningsrepertoar kan ses som synonymer, men de väljer att kalla det tolkningsrepertoar för att 

skifta fokus på vilken typ av diskurs det är. Edley väljer att kalla det tolkningsrepertoar ef-

tersom tolkningsrepertoar signalerar fokus på diskursen som skapas i mindre skala. Alltså i 

interaktion mellan människor, där tolkningsrepertoarerna är fragmenterade. Termen diskurs 

däremot signalerar en tolkning av att det är det som skapas och reproduceras i större institut-

ioner, såsom medicin vilket inte är fokus i Edleys arbete (Edley, 2001, 202).  

 

3.2.2 Ideologiska dilemman  

Ideologiska dilemman är en term som introducerades av socialpsykologen Billig m.fl. som me-

nar på att det finns två sorters ideologier. En är den intellektuella ideologin, som springer ur 

Marx teori om att ideologier som något naturligt och fixerade idéer som styrde ett samhälle. 

Billig m.fl. föreslår att det finns en annan sorts ideologi som kallas levda ideologier. Edley 

beskriver definitionen av levda ideologier som näst intill liknande vid kultur. Det är en samling 

av värderingar och praktiker i en specifik kultur eller samhälle, vilket har en historisk och kul-

turell förankring (Billig m.fl., i Edley, 2001, 202).  

 

Edley förklarar även att levda ideologier visar sig som teman i hur individer talar om specifika 

ting eller händelser. Dock måste en särskiljning mellan tolkningsrepertoarer och levda ideolo-

gier kunna göras. Tolkningsrepertoarer kan ses som en del av levda ideologier, i vilket sätt levda 

ideologier tar sig i uttryck när individer interagerar och talar med varandra. Ideologiska dilem-

man finns i interaktion där det uppkommer motstridigheter i en levd ideologi, vilket då visar 

sig i motstridiga tolkningsrepertoarer. Hur dessa motstridigheter kan uppstå beror på att de 

levda ideologierna inte är fixerade eller sammanhängande. Följaktligen försöker den kritiska 

diskurspsykologin förstå hur individer som lever i samma levda ideologi kan tala helt olika om 

olika saker och hamna i konflikt med varandra (Edley, 2001, 203–204).  
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3.2.3 Subjektspositionering  

Subjektspositionering är ett begrepp som beskriver de positioner för subjekt som tolkningsre-

pertoarer och levda ideologier skapar (Edley, 2001, 209–210). Begreppet har tidigare använts i 

både kulturella studier och i socialpsykologin, där subjektspositioner har definierats som bero-

ende av språk och ideologi. Beroendet av språket innebär att ingen individ är ett subjekt eller 

har en identitet innan det yttras genom språket. Beroendet av ideologi är att ideologi öppnar och 

skapar olika sorters positioner för subjekt.  

 

I den kritiska diskurspsykologin utvecklar Edley begreppet och hur de kan relateras till tolk-

ningsrepertoarer och ideologi (2001, 209–210).  I den kritiska diskurspsykologin är subjekts-

positioner bestämda positioner som styrs av ideologi, vilket kan förklaras med att det finns 

förutbestämda positioner i ideologier. Vidare, blir då även subjektspositioner platser i en tolk-

ningsrepertoar, som individer tilldelas eller tilldelar sig själv. Att individer kan positionera sig 

själva är ett verktyg för att även kunna handla eller göra. Individer kan ha kontroll över vilken 

position inom en tolkningsrepertoar eller ideologi de själv vill ha, för att påverka en interaktion. 

Edley påpekar dock att subjektspositionering av sig själv och identitet aldrig är helt stängda, 

utan kan ändras från situation till situation, eller tolkningsrepertoar till tolkningsrepertoar 

(2001, 210).  

 

3.3 Judith Butler: kvinnan som subjekt och performativa handlingar 

Som ett tillägg till Edleys begrepp kommer jag att använda mig av Judith Butlers begrepp per-

formativa diskurser och performativa handlingar, för att kunna undersöka om de tolkningsre-

pertoarer/diskurser om det kvinnliga könsorganet och intimkirurgi som kvinnorna använder 

sig av på internetforumen skapar och gör genus. I internettrådarna diskuteras det kvinnliga 

könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Diskurser skapar genus enligt Butler (1990, 9). 

Precis som socialkonstruktionister, menar hon på att verkligheten skapas i det sociala och att 

det inte finns någon objektiv sådan. Detta gör att genus producerar och reproduceras i språk 

och interaktion.  

 

Butler problematiserar hur kvinnan har blivit ett subjekt och en kategori som står som den 

universella punkten i politik och feminism.  Butler menar på att representationen av kvinnor i 

den politiska diskursen är normativ och ser subjektet kvinna som en stabil identitet som indi-

vider har eller inte har (Butler, 1990, 1–2). Diskursen formar inte bara subjektet kvinnan utan 
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formar den och sätter gränser för var i diskursen kvinnan ska positioneras. Subjektet och den 

gemensamma identiteten kvinna i diskursen utesluter också en intersektionell aspekt, som 

klass och etnicitet (Butler, 1990, 4). Enligt Butler och många av hennes andra föregångare 

inom feministiska studier, finns det alltid aktör bakom genus, någon som gör genus. När en 

människa föds tilldelas denne ett kön, från den binära könsuppdelningen av pojke och flicka 

som diskursen skapat. Det är därför inte subjektet som gör genus, utan genus görs genom de 

diskursiva formationer som skapas genom lagar och politik. Genom performativa handlingar 

som skapas i diskursen, upprätthåller aktören eller subjektet mallen av två kön och heterosex-

ualitet, vilket Butler kallar för den binära och heteronormativa matrisen. Performativitet är nå-

got som individer gör rituellt som skapar genus. Dock menar Butler att det är en skillnad på 

handlingar och performativitet. Performativitet innebär en rituell och långvarig typ av hand-

lingar som producerar effekter, som i sig producerar genus. Genus är ingen intern verklighet 

enligt Butler, utan det är något som produceras genom vad vi gör (Butler, 1990, 33).  

 

Detta är en intressant komplettering till Edleys kritiska diskurspsykologi ur flera olika 

aspekter. Edleys syn på att genus är något som konstrueras i diskurser, eller i tolkningsreper-

toarer. Samtidigt är det svårt att slå sig fri från konstruktioner eftersom de ofta är historiskt 

och kulturellt bundna (Edley, 2001, 201). Butlers term performativitet innebär att individer 

själva rituellt handlar genus. Kvinnligt och manligt kan konstrueras genom diskurs, men det är 

inte endast subjektet själv som aktivt gör genus, utan de diskursiva formationerna begränsar 

och styr individens handlande (Butler, 1990, 33). Att studera genus i det material jag har inne-

bär att jag även kan fånga hur det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi kan 

kopplas till större diskurser om kvinnligt och manligt.  

 

4. Metod 

4.1 Metodologisk ansats 

Inom diskursanalytiska studier och undersökningar så måste teori, metod och analytiska till-

vägagångssättet ses som en helhet, där de olika segmenten inte kan särskiljas (Winther Jør-

gensen & Philips, 2000, 10). Detta gäller även diskurspsykologiska och kritisk diskurspsyko-

logiska ansatserna, då en uppdelning av teoretiskt ramverk, metodologiska ansats och analy-

tiskt tillvägagångssätt är komplicerad eftersom de flyter in i varandra. Det finns alltså inte dis-

kursanalyser som innehåller färdiga mallar för metoder (Bergström & Boreus, 2005, 329). 

Dock kommer jag dela upp dessa delar i denna uppsats, för att tydliggöra för hur Edleys 
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kritiska diskurspsykologi är uppbyggd och kan användas. Emellertid, i analysen av materialet 

skiljdes inte teori och metod åt på samma sätt, det redovisar jag för i 4.3 Analytiskt tillväga-

gångssätt.  

 

Det är relevant för diskursanalytiker att redogöra för vilken nivå, eller diskursaspekt, man äm-

nar studera i en diskursanalytisk studie. Är det ett makro- eller mikro perspektiv som diskurs-

analytikern ämnar studera och hur relaterar denna aspekt till dekonstruktion av materialet och 

hur härleder den till syfte och frågeställningar? (Denscombe, 2018, 409–410).  

Jag har valt att använda mig av Edleys kritiska diskurspsykologi som metodologisk ansats. 

Diskursansatsen i den kritiska diskurspsykologin är en kombination av makro- och mikroper-

spektiv, vilket gör att dekonstruktionen av mitt material både undersöker till exempel hur ide-

ologi påverkar tolkningsrepertoarer och hur individer använder retoriska verktyg för att argu-

mentera (Denscombe, 2018, 410).  

 

Edleys kritiska diskurspsykologi studerar diskursiv reproduktion och hur detta kan uttryckas 

genom tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektpositionering. Den kritiska dis-

kurspsykologin lägger även fokus vid hur människor handlar och förhandlar genom språk. 

Detta anser jag relevant för min studie eftersom jag vill undersöka hur svenska kvinnor skri-

ver om och konstruerar det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi och hur de upp-

rätthåller dessa tolkningsrepertoarer som verklighet. Även för att förstå hur diskurser, eller 

tolkningsrepertoarer, används eller inte används för att reproducera ett visst sätt att tala eller 

skriva om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. I linje med Edleys fokus på 

motstridigheter i interaktion kommer jag att undersöka hur dilemman och konflikt uppstår i 

trådarna på internetforumen. Detta anser Edley måste göras med en förståelse för en kulturell 

och ideologisk kontext, vilket har redogjorts för i kapitel 2 Tidigare forskning (2001, 205).   

 

Ytterligare, är valet av att använda Edleys kritiska diskurspsykologi som metodologisk ansats 

dels för att kunna knyta an till den teoretiska delen i Edleys kritiska diskurspsykologi. Som 

skrivits i kapitel 3, teoretiskt ramverk, skiljer sig Edleys kritiska diskurspsykologi från dis-

kurspsykologi, vilket gör det väsentligt att även använda Edleys metodologiska ansats för att 

kunna fånga den kritiska aspekten. Dels motiveras valet av denna metodologiska ansats med 

att Edley redogör för en tydlig metod och analytiskt tillvägagångssätt i sin beskrivning av den 

kritiska diskurspsykologin.    
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4.2 Urval och datainsamling  

4.2.1 Urval och begränsning av material  

Materialet som jag har undersökt är trådar från internetforumen Plastikoperationsforum och 

Familjeliv. Potter och Wetherell belyser fördelarna för diskurspsykologen att använda sig av 

naturligt förekommande material. Detta för att kunna studera konversation och interaktion i 

dess mest naturliga form, utan påverkan från forskare (Potter & Wetherell i Winther Jørgensen 

& Philips, 2000, 101–102).  Jag har valt internetforumtrådar som material eftersom det innebär 

att få tillgång till en konversation i en specifik kontext, som i detta fall är av slaget mer vardaglig 

interaktion. Att studera trådar på internetforum kan även innebära att komma åt hur individer 

skriver om ämnen som är känsliga och som inte talas ’öppet’ om.  

 

Vid valet av vilka internetforum jag skulle hämta mitt material ifrån, valde jag Plastikoperat-

ionsforum och Familjeliv. Även om det är svårt att få tillgång till siffror och statistik kring hur 

många medlemmar eller visningar internetforum har, så motiverar jag mitt val av Plastikoper-

ationsforum med att det är ett forum inriktat på plastikkirurgi vilket gör det naturligt att använda 

som källa för material. Vidare, valde jag Familjeliv som en andra källa till mitt material, ef-

tersom det är populärt svenskt internetforum som enligt deras egna utsago har över 100 000 

medlemmar (Life of Svea, 2019).  

 

På internetforumen använder medlemmarna användarnamn och kan själva bestämma graden av 

anonymitet vilket kan göra internetforum till en trygg plats att diskutera tabubelagda ämnen. 

Dock måste jag reflektera över min roll som forskare och hur jag använder materialet, vilket 

redovisas för under etiska aspekter. Vidare vid valet av internetforumstrådar som material und-

viker jag en intervjuareffekt eller observationseffekt, vilket innebär att individer som observeras 

eller intervjuas av forskare ofta tenderar att vilja säga rätt saker, eller bete sig på ett visst sätt 

när de är medvetna om att de blir observerade eller intervjuade (Denscombes, 2016, 111–112). 

I detta fall finns materialet i sin färdiga form och jag behöver inte göra någon transkribering. 

Detta är fördelaktigt ur en tidsaspekt. Materialet var lättillgängligt i och med att det ligger ute 

på internet. Att använda trådar från Plastikoperationsforum och Familjeliv är alltså relevant för 

ämnet eftersom jag vill undersöka hur dessa svenska forummedlemmar skriver om det kvinn-

liga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi.  
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Vid urval av vilka trådar från Plastikoperationsforum och Familjelivs forum som skulle utgöra 

mitt material, valde jag först att göra en begränsning av vilken sorts intimkirurgi trådarna hand-

lade om. Jag valde att inte inkludera trådar som berörde medicinsk rekonstruktiv intimkirurgi 

eller intimkirurgi som utförs i könskorrigeringssyfte, eftersom mitt syfte och fokus ligger vid 

kosmetisk intimkirurgi. Därav använde jag mig av sökorden: ”kosmetisk” i kombination med 

”intimkirurgi”, ”vagina operation”, ”blygdläppar operation” och ”klitoris operation” för att hitta 

de trådar där en majoritet av diskussionen handlar om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk 

intimkirurgi. Vid valet av sökord uteslöt jag sökord som endast ”intimkirurgi” i kombination 

med ”rekonstruktiv” eller ”medicinsk”. Vid sökandet av trådar efter kosmetisk intimkirurgi, 

upptäckte jag att flera av de trådarna som förekom på Plastikoperationsforum och Familjeliv 

innehöll diskussioner om praktiska detaljer och råd innan eller efter ett intimkirurgiskt ingrepp. 

De trådar som endast innehåller denna typ av diskussion valde jag inte inkludera i materialet 

till undersökningen. Detta på grund av att de innehåller en kvantitet av känslig information som 

måste uteslutas, vilket gör min analys inte skulle leda till ett resultat.  

 

Ytterligare gjorde jag en begränsning kring vilket år trådarna publicerats, vilket var från år 

2011–2019, eftersom intresset ligger kring de senaste åren, då intimkirurgi blivit mer uppmärk-

sammat både medialt och inom forskning. Med hänsyn till de etiska principer och medlem-

marna på Plastikoperationsforum och Familjelivs anonymitet har jag valt att inte skriva ut vilket 

år varje specifik tråd är ifrån.  

 

Till slut bestod mitt material av 13 trådar, vilket resulterade i ungefär 100 sidor text. Utifrån 

detta samlade jag sedan in de 13 trådar genom att föra över trådarna till ett dokument på datorn, 

där materialet anonymiserades innan jag sparade ned dokumentet. Därefter påbörjades analysen 

av materialet och tillvägagångssättet redovisar jag för under 4.3 Analytiskt tillvägagångssätt.  

 

4.2.2 Etiska överväganden  

Enligt Lindgren finns ännu ingen praxis för hur internetforskare ska förhålla sig till de etiska 

aspekterna med att hämta material som ligger öppet på internet (Lindgren, 2014, 32). Självklart 

måste forskare förhålla sig till först och främst svensk lag, såsom personuppgiftslagen och även 

god forskningsetik. Det finns riktlinjer för internetforskning som The Association of Internet 

Researchers har tagit fram. I dessa riktlinjer finns etiska frågor som en forskare bör ställa sig. 

Frågorna som berör att hämta information från forum (special interest forums) kräver att 
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forskaren bör reflektera kring hur tråden eller forumet uppfattas som offentligt eller privat, både 

av samhälle och av forskaren själv. Forskaren bör även tänka igenom hur hen behandlar och 

skyddar personlig och/eller känslig information. Sparar forskaren informationen? Är tråden el-

ler forumet lätt att söka upp för tredje part? Går information att koppla till specifika individer, 

och vilken skada kan komma av det? (Buchanan & Markham, 2012, 18). I Vetenskapliga rådets 

rapport om god forskningssed, diskuteras inte etiska övervägande för internetforskning, men de 

redogör för hur en forskare ska hantera känslig information, vilken är information som är en 

insyn i personers privatliv. Bland annat lyfter de anonymiteten och avidentifiering hos deltagare 

som viktig. Att bibehålla studiepersoners anonymitet innebär att redan vid materialinsamling 

inte ta med personliga uppgifter såsom namn (Vetenskapsrådet, 2017, 40).  

 

Jag har valt att anonymisera alla forummedlemmar genom att stryka personliga uppgifter såsom 

namn, ålder eller bostadsort. Jag har även valt att ta bort uppgifter som namn på kliniker och 

namn på kirurger. Namn på kliniker och kirurger går att härleda till en specifik stad, vilket gör 

det möjligt att identifiera medlemmarna på forumet. Plastikkirurgi och specifikt intimkirurgi är 

något som pratas mer och mer om i offentligheten, samtidigt finns det kvar en tabu kring indi-

vider som väljer att genomföra plastikkirurgi. Med detta i åtanke är forumets innehåll känslig 

information och måste hanteras med varsamhet. Jag har valt att anonymisera materialet innan 

jag sparat ned som en fil på min dator. Detta för att inte riskera att den känsliga informationen 

syns med hänsyn till att jag aktivt sparat ned det. Anonymiseringen gick till så att jag valde 

fingerade namn på kvinnorna i materialet, för att öka anonymiteten men också för att kunna 

särskilja medlemmarna åt i resultatdelen. 

 

4.2.3 Validitet och Reliabilitet  

Validitet är en term som beskriver om en studie mäter det den avser att mäta, inom textanalys 

då hur väl analysen svarar på frågeställningarna i studien. Graden av validitet inom diskursana-

lyser av alla dess slag innebär också att forskaren använder sig av en passande teoretisk ansats 

för att få svar på de frågor som hen vill få svar på (Bergström & Boréus, 2005, 34).  Bergström 

och Boréus diskuterar frågan huruvida forskarens egen förförståelse och subjektivitet ska räk-

nas med i en bedömning av validitet av studier som forskaren gör. För att undvika att forskarens 

förförståelse sänker validiteten, är det en fördel om forskaren själv sätter sig in i sin egen för-

förståelse och förstår även hur denne är en del av, konstruerar och konstrueras av den/de dis-

kurser som hen studerar (Bergström & Boréus, 2005, 35). I denna studie har jag försökt 
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reflektera över min egen förförståelse för fenomenet och min roll i de rådande ideologierna och 

diskurserna. Jag inser att min studie är en diskursiv konstruktion bland många andra och inte är 

den objektiva sanningen. 

 

Reliabilitet innebär noggrannheten i tolkning och analys när man gör en textanalys. Reliabilitet 

inkluderar även intersubjektivitet och intrasubjektivitet. Intersubjektivitet innebär att studien är 

replikerbar, alltså att studien och analysverktygen kan användas av olika forskare som får 

samma resultat som vid första tillfället. Intrasubjektivitet syftar till att studien är replikerbar av 

samma person men vid olika tillfällen (Bergström & Boréus, 2005, 35).  För att uppnå god 

reliabilitet i diskursanalys och närmare kritisk diskurspsykologisk analys krävs tydliga analys-

verktyg och tydlig förklaring till hur analysprocessen gått till. Diskursanalysens reliabilitet och 

intersubjektivitet har blivit ifrågasatt av forskare inom andra vetenskapliga fält för att vara svag, 

eftersom analysverktygen inte redogjorts för ordentligt och därför har diskursanalytiska studier 

blivit svåra att replikera (Bergström & Boréus, 2005, 352). Som Bergström och Boréus nämner 

i sitt avsnitt om reliabilitet vid diskursanalys är det av vikt att forskaren inte bara redovisar sina 

analysverktyg på ett tydligt och korrekt sätt utan också motiverar sina tolkningar. De argumen-

terar för att studien och tolkningarna ska vara intersubjektiva även fast de i en diskursanalys är 

forskarens egna tolkningar (Bergström & Boréus, 2005, 353).  

 

För att uppnå god reliabilitet i denna studie kommer jag att följa Bergström och Boréus rekom-

mendationer angående reliabilitet inom diskursanalys. Denna kritiska diskurspsykologiska ana-

lys som jag gör på trådarna från Plastikoperationsforum och Familjeliv kommer att vara mina 

egna tolkningar och konstruktioner. För att göra denna studie reliabel kommer jag redovisa 

bearbetning av material och tolkningar i delen 4.3 Analytiskt tillvägagångssätt.  

 

4.2.4 Reflexivitet  

Reflexivitet innebär ifrågasättandet av forskarens position i arbetet, potentiell maktrelation mel-

lan forskare och informanter och huruvida forskningen bevarar eller ifrågasätter maktrelationer 

i det fenomen som studeras (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 111–112). Det innebär även 

att som forskare reflektera och ta i beaktning att jag är en del av de diskurser och ideologier 

som jag kommer att studera. Dessa aspekter bör redogöras av forskaren för att behålla en trans-

parens i studien. Reflexivitet innebär att jag måste vara medveten om min egen förförståelse 

och hur detta kan påverka validiteten i min studie. Validiteten kan påverkas av min förförståelse 
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på så sätt att jag är med och formar min studie, till exempel genom mitt språk och tolkning. För 

att upprätthålla god validitet måste jag reflektera över min förförståelse över ämnet (Bergström 

& Boréus, 2005, 35).  

 

Som nämnt tidigare, kan diskurspsykologiskt angreppssätt kritiseras med att ta ett relativistiskt 

angreppssätt. Relativismen ligger i hur diskurspsykologin antar att diskurs inte finns utanför 

diskurs och text och hur det finns olika verklighet, som är sann för talaren. Kritiken ligger i att 

diskurspsykologin då försvarar maktrelationer och politisk diskurs, eftersom de anser den vara 

sann för individen och inte kritiserar den (Burr, 2015, 26–27). För att kunna vara reflexiv vid 

användandet av den kritiska diskurspsykologin som springer ur det diskurspsykologiska i mitt 

arbete kommer jag behöva förtydliga de tolkningsrepertoarer jag hittar och deras roll i hur det 

bevarar eller reproducerar maktrelationer (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 111).  

 

Jag bör reflektera över vilken position jag som svensk kvinna har när jag gör en studie på 

svenska kvinnor på internetforum och hur detta kan påverka studien. Jag som kvinna kan iden-

tifiera mig på flera plan med de svenska kvinnorna på internetforumet, vilket kan ge mig en 

partisk inställning i analysen. Vidare, mitt teoretiska ramverk innehåller Butler och kritisk fe-

ministisk teori. Jag positionerar mig som en feministisk kvinna som kritiskt vill analysera möns-

ter i diskurserna som finns om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Jag är 

även en del av de ideologier och diskurser som rör det kvinnliga könsorganet och kosmetisk 

intimkirurgi. Att försöka studera diskursen ’utifrån’ och peka på sanningar eller rätt och fel går 

inte i linje med den socialkonstrukionistiska synen på verklighet och sanning som socialt kon-

struerat (Winther Jørgensen, Philip, 2000, 28). Denna studie är en diskursiv konstruktion bland 

många andra diskursiva konstruktioner. Genom att vara transparent med min positionering 

kring ämnet samt noggrant redogöra för min teoretiska ansats och de analysverktyg jag använ-

der mig av är jag reflexiv.   

 

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt  

Då en diskurspsykologisk inriktning kräver en deduktiv metod, utgick jag från Edleys tre be-

grepp i analysprocessen (Denscombe, 2018). Detta gör även att min analys följer syfte och 

frågeställningar. Edley använder själv en deduktiv metod då han analyserar sitt material ge-

nom att utgå från begreppen tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektsposit-

ioner i analysen. Edley presenterar även dessa tre begrepp och analysen av varje begrepp 
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separat, men nödvändigtvis behöver inte analysen göras i denna ordning eftersom dessa tre 

begrepp förutsätter och begränsar varandra (Edley, 2001, 222–223). I enlighet med Edley och 

även andra modeller för kvalitativ analys analyserade jag mitt material på ett iterativt sätt, 

alltså att analysen av de tre begreppen utfördes flera gånger och inte alltid i denna ordning 

(Lindgren, 2014, 11). För tydlighetens skull kommer jag presentera steg för steg nedan. 

 

Diskurspsykologins metodologiska ansats har inte några klara riktlinjer, men det vanligaste är 

att börja analysen med att leta efter större teman i materialet för att kunna urskilja diskurser 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000,122). Jag valde att göra detsamma. Vid de första till-

fällena jag läste mitt material, letade jag efter mönster i hur kvinnorna skrev om det kvinnliga 

könsorganet och kosmetisk intimkirurgi (Edley, 2001, 199). Att hitta mönster i hur kvinnorna 

skriver om könsorgan och kosmetisk intimkirurgi gör även att jag kan upptäcka hur den kultu-

rella och historiska kontexten kan öppna upp eller begränsa hur kvinnorna skriver om dessa 

ämnen. Jag önskade även få en förståelse för vilka tolkningsrepertoarer kvinnorna använder 

sig av, medvetet eller omedvetet, för att kunna positionera sig själva eller andra. Jag valde att 

använda begreppet tolkningsrepertoar framför diskurs eftersom jag vill fokusera på hur kvin-

nornas språk gör saker och hur de använder språk för att till exempel göra genus. Mönster jag 

letade efter kunde till exempel vara hur kvinnorna skrev om relationen mellan sitt könsorgan 

och omgivning, eller könsorgan och kosmetisk intimkirurgi. Det kunde också vara specifika 

ordval som kvinnorna använde sig av, ett exempel hur de valde att benämna det kvinnliga 

könsorganet. 

 

Därefter läste jag om materialet för att hitta motstridigheter i materialet. Detta för att kunna 

urskilja ideologiska dilemman. Edley beskriver denna process som i att leta efter var det 

krockar mellan två individer eller åsikter i interaktion (Edley, 2001, 204). Därför letade jag 

först efter om det fanns tydliga konflikter kvinnorna emellan, vilket till exempel kunde vara 

att någon skrev att de inte höll med någon annan. Sedan letade jag efter större skillnader och 

motstridigheter i de tolkningsrepertoarer jag redan fått fram. 

 

Vidare vid tematiseringen av subjektspositioner, utgick jag först ifrån de tolkningsrepertoarer 

jag hittat. Att utgå från tolkningsrepertoarer innebär att försöka förstå vilka subjektspositioner 

som är underförstådda i dessa. Edley förespråkar att försöka fokusera på vad individerna säger 

eller skriver, eftersom det kan antyda på hur de positionerar sig själva eller andra (Edley, 

2001, 210). Till exempel undersökte jag om kvinnorna skrev om sig själva eller andra på ett 
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specifikt sätt genom att använda ord som kategoriserade eller grupperade, till exempel att de 

var mammor eller yngre kvinnor. Vid en kombination av Edleys syn på subjektspositionering 

och Butlers kvinna som subjekt, kan vi förstå hur begränsade subjektspositioner för kvinnor 

kan vara till rådande ideologier om kvinnor, deras könsorgan samt intimkirurgi. Under min 

analys försökte jag även se om kvinnorna använde sig av performativa handlingar, då jag tit-

tade efter hur kvinnorna skrev utifrån en heterosexuell och binär matris (Butler, 1990, 30-33). 

Detta kunde vara att kvinnorna skrev om kvinnor eller män som separata grupper som skulle 

vara attraherade av varandra.  

 

Till sist gjorde jag en noggrannare reduktion av data, som jag sedan delade in i de olika teman 

jag fått fram. Vid reduktionen av data specificerade jag de tolkningsrepertoarer, subjektsposit-

ioner och ideologiska dilemman jag hittat. Nya tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och 

ideologiska dilemman delades in i nya teman. Till slut summerade jag de mönster och teman 

jag hittat.  

 

5. Resultat och analys  

5.1 Tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman  

Vid analys av materialet hittade jag 4 tolkningsrepertoarer om det kvinnliga könsorganet och 

kosmetisk intimkirurgi. Dessa tolkningsrepertoarer var de mest förekommande som kvinnorna 

använde sig av i internetforumstrådarna. Trådarna är skrivna av kvinnor som oftast ber andra 

om råd om kosmetisk intimkirurgi, eller vill dela med sig av egna uppfattningar av det kvinn-

liga könsorganet.  

 

I detta avsnitt har jag även integrerat 2 huvudsakliga ideologiska dilemman som jag har kun-

nat tolka i materialet. Dessa 2 ideologiska dilemman är av vikt att analysera i samband med 

tolkningsrepertoarer motstridigheter i ideologi tar sig i uttryck genom olika tolkningsrepertoa-

rer. I redovisningen av resultat och analys nedan, kommer jag vid varje tolkningsrepertoar 

först redogöra för vilka mönster av att tala om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intim-

kirurgi jag kunde urskilja som gjorde att jag ansåg det vara en tolkningsrepertoar. Det följer 

av ett citat och exempel från mitt material och sedan en analys av hur kvinnan/kvinnorna i ex-

emplen retoriskt skriver för att konstruera sin syn av det kvinnliga könsorganet och kosmetisk 

intimkirurgi och hur detta påverkar tolkningsrepertoaren. Vid ideologiska dilemman redogör 
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jag först för de motstridigheter jag hittat i materialet, och sedan ett exemplifiera detta med ett 

citat från materialet. Som tillägg kommer jag skildra om och hur performativa handlingar för-

kommer. Namnen som förekommer i utdrag från trådar är fingerade, för att bibehålla anony-

miteten hos medlemmarna men också för att göra det tydligt för läsare att särskilja medlem-

marna från varandra.  

 

5.1.1 Tolkningsrepertoar: Det kvinnliga könsorganet som normalt eller avvikande och 

kosmetisk intimkirurgi som en lösning 

En tolkningsrepertoar om det kvinnliga könsorganet i forumstrådarna är att det finns ett nor-

malt kvinnligt könsorgan och ett onormalt kvinnligt könsorgan. I denna tolkningsrepertoar 

konstrueras det kvinnliga könsorganet i jämförelse och i relation till en idealbild av utseendet 

på könsorganet, vilket konstruerar ett avvikande utseende på det kvinnliga könsorganet som 

onormalt. Idealbilden av hur det kvinnliga könsorganet ska se ut kan beskrivas som ett nätt 

och litet könsorgan enligt Schick m.fl. studie (Schick m.fl., 2011, 74). I de trådarna ligger oft-

ast blygdläpparnas storlek i fokus. De normer och ideal som kvinnorna jämför sina egna köns-

organ med, ifrågasätts inte utan konstrueras som en verklighet för hur det kvinnliga könsorga-

net ska se ut.  

 

Kosmetisk intimkirurgi konstrueras som en lösning på ett problem i denna tolkningsrepertoar. 

Intimkirurgi konstrueras både som en lösning på psykiska problem och som en lösning för att 

få ett normalt könsorgan. GagnÈ & McGauhey skriver om hur kvinnor de intervjuade såg 

plastikoperation som en vanlig men mer permanent sorts skönhetsrutin och ett sätt att få kon-

troll över sin kropp (2002, 823). I denna tolkningsrepertoar kring kvinnliga könsorganet ses 

en kosmetisk intimkirurgi som en metod för att få kontroll över sin kropp, men en skillnad lig-

ger i att kvinnorna i forumen inte ser kosmetisk intimkirurgi som en skönhetsrutin utan mer 

som en lösning på allvarliga problem.  

 

Tolkningsrepertoaren inkluderade avvikande utseende på det kvinnliga könsorganet som pro-

blemet och en operation av underlivet som en lösning på problemet. Användandet av denna 

tolkningsrepertoar kan ses som ett handlande, då denna tolkningsrepertoaren används för att 

legitimera eller försvara kosmetisk intimkirurgi (Edley, 2001, 204). Då det var andra kvinnor 

som kunde sätta sig i opposition mot kosmetisk intimkirurgi, används denna tolkningsreper-

toar för att kunna normalisera att kosmetisk intimkirurgi är en lösning. I exemplet nedan 
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skriver Mimmi om sitt könsorgan och jag har analyserat hur hon retoriskt bygger upp sin text 

för att konstruera det kvinnliga könsorganet som avvikande eller normalt. 

 

Jag har i över 15 år lidit av både hur jag ser ut där nere, haft enorma problem att  

hitta badtrosor som inte avslöjar att jag inte har en nätt liten fiffi 

[…] Ingen har vetat om mitt lidande, men man lär sig att dölja, klä sig rätt och undvika avslöjande si-

tuationer.  

(Mimmi, Plastikoperationsforum, Tråd 1)  

 

I internettrådarna diskuteras ofta det kvinnliga könsorganet i relation till synligheten av det. I 

citatet ovan uttrycker Mimmi att hon haft problem med att hitta bikinitrosor där det inte blir 

synligt hur hennes könsorgan ser ut och formen på hennes könsorgan. Hon använder ordet av-

slöjar, vilken implicit betyder avslöjandet för andra individer. Andra individer och omgivning 

vet om att det finns ett könsorgan under bikinitrosorna, så synligheten som kvinnan skriver 

om handlar om att det syns att den inte är liten och nätt.  Det lilla och nätta könsorganet kon-

strueras som normalt, medan det större och synliga som ett onormalt könsorgan som ska döl-

jas. I exemplet ovan använder även Mimmi ord som ”där nere” och ”fiffi”, vilket är ord som 

kopplas till det kvinnliga könsorganet. I en tolkningsrepertoar där ett avvikande könsorgan 

ska döljas från andra individer, använder även individen i det här fallet ord som kan ses som 

mindre vulgära eller avslöjande, för det kvinnliga könsorganet.  

 

Kopplat till denna syn på att det finns avvikande utseende på det kvinnliga könsorganet var 

skam. Skam som var återkommande i de 13 forumtrådarna var skam över utseendet på det 

kvinnliga könsorganet. Kvinnorna uttrycker en skam över sitt könsorgan i relation till de nor-

mer som de själva uttrycker finns om utseendet på det kvinnliga könsorganet. Kvinnorna ut-

trycker även en skam i relation till andra kvinnor och utseendet på de andra kvinnornas under-

liv. I denna tolkningsrepertoaren konstrueras det onormala könsorganet som orsak till psy-

kiska besvär. De psykiska besvären går oftast att koppla till just synligheten och skammen in-

för att andra personer ska se eller märka av kvinnornas onormala könsorgan.  

 

Att det normala könsorganet konstrueras som litet, nätt och osynligt kan jag tolka som en per-

formativ handling. Den performativa handlingen i denna tolkningsrepertoar är att kvinnlighet 

eller att vara kvinna innebär att könsorganet inte ska synas. En mans könsorgan ska synas, 
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medan motsatsen i den binära uppdelningen av kön, det kvinnliga könsorganet inte ska göra 

det (Butler,1990,33).  

 

5.1.2 Tolkningsrepertoar: Det kvinnliga könsorganet som källa till fysiska problem och 

kosmetisk intimkirurgi som en lösning 

I internettrådarna hittade jag mönster där det kvinnliga könsorganet konstrueras som källa el-

ler orsak till fysiska problem. Mönstret om fysiska problem, yttrades i att kvinnorna beskrev 

fysiska symptom i trådarna, såsom skavsår eller att könsorganet gör ont. Ytterligare var den 

fysiska smärtan ofta kopplad till att könsorganet hade ett avvikande utseende. Till exempel 

var stora blygdläppar både en källa för skam och psykisk ohälsa, men även fysiska problem. 

Det som skiljer denna tolkningsrepertoar och tolkningsrepertoaren om könsorganet som nor-

malt eller avvikande är om könsorganet konstrueras i relation till andra människor eller i relat-

ion till kvinnan själv. I denna tolkningsrepertoar framkommer det kvinnliga könsorganet som 

en orsak till fysisk smärta, något som drabbar endast individen och inte direkt dess omgiv-

ning. I utdraget från tråd 8 nedan, är det Linnea som skriver om sina blygdläppar. 

 

 Har sen i puberteten haft onormalt stora blygdisar,som har skavt och gjort ont. Alltså i ca 11-12 år 

nu.. VET att alla SER OLIKA UT down there,jag vet,och det ingen barbiemus jag är ute efter.... Men 

förutom att dom är i vägen när man har sex,har tajta byxor,string,när man cyklar,har binda så skäms 

jag något fruktansvärt[….] Det gör så förbaskat ont hur jag än klär mig,att smörja med olja hjälper 

inte,skaver jämt. Så tråkigt nog blir det en operation förr eller senare,har läst om alla risker redan så ni 

behöver inte skriva om det heller. 

(Linnea, Familjeliv, tråd 8)  

 

Detta kan tolkas som att hon riktar sig till andra kvinnor i forumet, som hon vill försvara sig 

mot genom att tydligt säga att hon har problem med sitt könsorgan på grund av de fysiska pro-

blemen och inte endast på grund av utseendet på hennes könsorgan. Detta segment i texten är 

intressant, då vi kan se till hur Linnea använder sig av språket för att handla och rättfärdiga 

sin verklighet och konstruktion av könsorganet som ett problem (Edley, 2001,204). Hon skri-

ver att hon är medveten om att alla ser olika ut. Vilket är en fras som ofta används i andra 

tolkningsrepertoarer, som motsätter sig normer om det kvinnliga könsorganet (se nästa tolk-

ningsrepertoar).  Hon använder barbiemus som ett ord för att förklara vad hon inte är ute efter. 

Genom att poängtera att hon vet om att alla ser olika ut, kan ingen annan kvinna heller an-

klaga henne för att inte vara medveten om det. Detta kan tolkas som att hon riktar sig till 

andra kvinnor i forumet, som hon vill försvara sig mot med att tydligt säga att hon har 
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problem med könsorganet på grund av de fysiska problemen och inte endast på grund av utse-

endet på hennes könsorgan.  Linnea fortsätter med att förklara vilka fysiska och delvis psy-

kiska besvär könsorganet ger henne.  Hon presenterar även en lösning på de fysiska proble-

men, som är att hon smörjer in sina blygdläppar. Genom att sedan skriva att det inte fungerar 

har hon avfärdat den lösningen.  

 

Det som även förekom i flera trådar var att kosmetisk intimkirurgi sågs som en mer berättigad 

lösning för kvinnor som hade huvudsakligen fysiska problem, än för de som mestadels hade 

psykiska problem av könsorganet. Det var bland annat vissa av kvinnorna själva konstruerade 

fysiska problem som en mer legitim orsak för kosmetisk intimkirurgi, som vi såg i tolknings-

repertoaren ovan. Dessutom, skrev flera av kvinnorna om sjukvården och hur sjukvården end-

ast accepterar fysiska problem som en anledning att utföra en intimoperation.   

 

Medikaliseringen av det kvinnliga könsorganets avvikande utseende skriver har en historia 

långt tillbaka i tiden (Nurka, 2019). Medikaliseringen har gjort att till exempel stora blygdläp-

par blivit en medicinsk diagnos, vilket då kräver behandling. Detta reproduceras i denna tolk-

ningsrepertoar då kvinnorna konstruerar det kvinnliga könsorganet som en källa för fysiska 

problem som kräver behandling av sjukvård. Ytterligare blir det då en fråga om konstruktion 

av intimkirurgi och gränsen mellan kosmetisk intimkirurgi och rekonstruktiv intimkirurgi. En-

ligt kvinnorna är det sjukvården som bestämmer det.  I exemplet nedan är det Jannike som 

svarar en kvinna. Kvinnan har skrivit i en tråd att hon funderar på att söka sig till sjukvården 

för att få hjälp med sitt könsorgan. Jannike svarar henne med råd om hur kvinnan ska göra för 

att få hjälp från sjukvården i exemplet nedan.  

 

Om du söker hjälp så tänk på att lägga fram det som ett problem. Inte utseendet för då kommer du bara 

få höra att "alla ser olika ut där nere". Stå på dig och lägg vikt på besvären det ger dig, att trosorna ska-

ver så du får sår, att du inte kan ha jeans, att det här har fått dig att bli deprimerad så det hindrar ditt 

sociala liv osv. 

(Jannike, Plastikoperationsforum, Tråd 3) 

 

Jannike skriver att om kvinnan som hon svarar, måste lägga fram sitt könsorgan som ett pro-

blem för sjukvården. Här använder hon ordet problem i den bemärkelsen att problem inte är 

lika med något som kan komma av utseendet på könsorganet, utan har med fysiska åkommor 

att göra. Jannike skriver även att hon ska lägga vikt på besvären, vilka hon likställer med fy-

siska åkommor och depression. Jannike skriver ett tips till den andra kvinnan, ett tips om hur 



37 

 

hon kan använda sina fysiska smärtor för att få hjälp av sjukvård. På så sätt konstruerar hon 

även sjukvården som en instans i samhället som sätter fysiska besvär som mer allvarliga än 

psykiska.  

 

5.1.3 Ideologiskt dilemma: Vid vilket typ av problem blir det berättigat för en kvinna att 

genomgå kosmetisk intimkirurgi 

De två tolkningsrepertoarerna ovan innehåller motstridigheter, som jag tolkar som ideologiska 

dilemman utifrån Edleys beskrivning (Edley, 2001, 203–204). Kvinnorna som använder sig 

av de två tolkningsrepertoarerna konstruerar det kvinnliga könsorganet som en källa till pro-

blem, både fysiska och psykiska. Det som skapar konflikt eller problem i interaktionen är vid 

vilket typ av problem som gör det berättigat att genomgå en kosmetisk intimkirurgisk operat-

ion. Det som sker i tolkningsrepertoarerna är att de flesta av kvinnorna som startar trådar på 

internetforumen skriver om det kvinnliga könsorganet som en otrolig psykisk påfrestning och 

detta som en anledning att genomgå en kosmetisk intimkirurgisk operation. I de flesta av trå-

darna finns det både svar från kvinnor som håller med och skriver om detta på samma sätt. 

Men också, i de flesta trådar ifrågasätter andra kvinnor om den psykiska ohälsan är legitim or-

sak.  

 

Vill gärna operera & de e den högsta önskan jag har. Men har inte råd till de & mår skitdåligt, så dåligt 

att jag inte ens vågar att prata med läkare eller vad man nu pratar om det. 

Tycker det är så fruktansvärt pinsamt. 

Och jag skäms ju inte bara över det, utan dom e ju ivägen, vid samlag, när man cyklar osv.... 

Hjälp!! 

 (Cissi, Familjeliv, Tråd 12) 

 

 Men, har du fysiska problem av det som du skriver, när du cyklar och så, så kanske det kan vara värt 

att göra nånting åt det. Dock tycker jag ändå att du ska försöka jobba bort komplexen först.  

(Aida, svar till Cissi, Familjeliv, Tråd 12) 

 

 

I exemplet ovan ser vi exempel av Cissi som startar en tråd på Familjeliv då hon mår dåligt 

över sina blygdläppar och vill genomgå en operation. Här tar Cissi upp psykiska problem först 

och att hon känner en skam över dem och sedan lägger hon till att hon även har fysiska be-

svär. Aida, som svarar Cissis inlägg anser att fysiska problem legitimerar intimoperation, men 

inte psykiska problem. Hon skriver till Cissi att hon borde försöka jobba bort komplexen, vil-

ket då inte innebär att genomgå en fysisk operation.  
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I förlängningen kan detta relateras till en större diskussion om hur svensk kultur/ levd ideologi 

delar upp ohälsa i fysisk och psykisk ohälsa och även behandlingen av dessa. Det ligger natur-

ligt att fysisk ohälsa behandlas genom att behandla den fysiska kroppen och psykisk ohälsa 

behandlas genom att behandla psykiska personen. Det ter sig inte naturligt i svensk kultur att 

psykologer remitterar en plastikoperation för patienter för att behandla med psykisk ohälsa 

som beror på utseende. Detta kan också ställas i relation till skillnaden på rekonstruktiv 

plastikkirurgi och kosmetisk plastikkirurgi. Rekonstruktiv plastikkirurgi görs i medicinskt 

syfte och kan göras av svenska sjukvården, medan kosmetisk intimkirurgi sällan görs av sjuk-

vård.  

 

5.1.4 Tolkningsrepertoar: Alla variationer av det kvinnliga könsorganet som normalt 

och kosmetisk intimkirurgi som onaturligt 

En annan tolkningsrepertoar som konstruerar det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intim-

kirurgi som jag hittade i materialet är en tolkningsrepertoar som står i konflikt till tolkningsre-

pertoaren ovan, om att det finns normalt och avvikande utseende på det kvinnliga könsorga-

net. Denna tolkningsrepertoar motsätter normer om hur det kvinnliga könsorganet ska se ut.   

Tolkningsrepertoaren förekommer oftast som svar på kvinnor som skriver att de har komplex 

över utseendet på sitt könsorgan. I denna tolkningsrepertoar konstrueras kvinnor och det 

kvinnliga könsorganet som förtryckta och begränsade för ideal och normer För att kunna för-

stå hur dessa ideal och normer ser ut, kan det ställas i relation till tidigare forskning, där ideal 

och normer för utseendet på det kvinnliga könsorganet var att det skulle vara litet, med små 

blygdläppar (Schick m.fl., 2011, 74). Vidare, konstrueras kosmetisk intimkirurgi som an-

tingen en förlängning av dessa förtryckande normerna eller för riskfyllt för att genomföra.   

 

Låt våra kön se ut som naturen gjorde dem säger jag bara! Onaturligt att man ska BEHÖVA operera 

om något bara för att annars är det "ohygieniskt", "äckligt" och "fult". :S 

(Michaela, Plastikoperationsforum, Tråd 4) 

 

Denna tolkningsrepertoar tar en aggressiv och bekämpande ton. Med detta menar jag att kvin-

norna skriver som i ett motstånd mot normer, som med en önskning att bli befriad från dem. I 

första meningen ur exemplet från tråd 4, skriver medlemmen som att hon skriver till något el-

ler någon. ”Låt våra kön se ut som naturen gjorde dem säger jag bara!”, kan antas vara en 

uppmaning och ett ifrågasättande av, då enligt medlemmen, de onaturliga normer som finns 



39 

 

kring det kvinnliga könsorganet. Hon fortsätter med att skriva att det är onaturligt att behöva 

operera det kvinnliga könsorganet bara för att normer säger att det är äcklig eller fult. Ordet 

onaturligt kan i andra tolkningsrepertoarer kring det kvinnliga könsorganet vara ett avvikande 

utseende på könsorganet. I detta exempel vänder medlemmen på det och kallar kosmetiskt in-

timkirurgi för onaturligt. I denna tolkningsreperotar ses även kosmetisk intimkirurgi som nå-

got för riskfyllt i relation till problemen som kvinnor i trådarna beskriver.  

 

Hej, på sistone har jag stört mig på att mina yttre blygdläppar hänger nån cm ner. När jag kollar på 

andras bilder när de har bikini/underkläder så är de liksom helt platta där nere?! Vågar inte ha bikini 

på mig av den anledningen, gillar inte alls att det hänger...  

(Lovisa, Plastikoperationsforum, tråd 7) 

 

Den första frågan jag skulle ställa mig är om det är värt att operera? Jag har också komplex för hur 

mitt underliv ser ut (speciellt får man en felaktig syn om man jämför sig med alla tjejers underliv på 

porrfilmer) men jag skulle aldrig vilja riskera att få några komplikationer där nere. Finns mycket ner-

ver som man inte ska leka med. Jag har läst om folk som förlorat känseln osv. Man måste förstå att 

dessa smådetaljerna bara sitter i ens eget huvud. Och sen får man tänka på att underlivet ändrar utse-

ende efter att man fött barn. Så jag är beredd på att det kanske ser värre ut senare, men då är jag allde-

les för upptagen med att njuta av att vara mamma och gift med någon som älskar mig precis som jag 

är. Kram  

(Fatima, svar till Lovisa, Plastikoperationsforum, Tråd 7) 

 

I exemplet ovan skriver trådstartaren att hon tycker att hennes yttre blygdläppar hänger för 

långt ner. Lovisas inlägg börjar med att hon berättar att hon själv stört sig på sina blygdläppar, 

och sen att vid jämförelse vid andra kvinnor som är ”helt platta” så anser hon att hennes 

blygdläppar hänger. Lovisa definierar detta som ett problem. Hon öppnar sedan upp med en 

fråga, om det är värt att operera. Detta tyder på att Lovisa använder tolkningsrepertoaren som 

menar att det kvinnliga könsorganet antingen är normalt eller avvikande. Dock, uppbyggna-

den av hennes fråga visar på att hon inte är säker på att just kosmetisk intimoperation är lös-

ningen på hennes problem.  

 

Fatima, som svarar Lovisa, tycker inte att kosmetisk intimkirurgi är en lösning på Lovisas 

problem. Det är den normkritiska tolkningsrepertoaren hon använder sig av. Det som är en 

skillnad på tidigare normkritiska tolkningsrepertoarer är att medlemmen lyfter fokus från att 

problemet ligger i ideal och normer, till att problemet finns i individens huvud. För att bryta 

ned Fatimas svar, går det att hitta flera faktorer i Fatimas text, som visar på hur hon vill rätt-

färdiga sin åsikt. Hon börjar med att förklara för trådstartaren att det trådstartaren ser som 
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problem är vanligt förekommande hos många (kvinnor). Fatima tar sedan upp riskerna med 

ett kosmetisk intimkirurgiskt ingrepp. Hon har läst om folk som förlorat känseln, vilket impli-

cerar på att folk som gjort kosmetisk intimkirurgi riskerar att förlora känseln. Hon är inte kri-

tiserande mot normer, förutom tjejerna i porrfilmers könsorgan. Hon skriver i stället att ”små-

detaljerna sitter i ens eget huvud”, vilket implicerar på att dessa problem med utseende på 

könsorgan aktivt kan arbetas eller tänkas bort av individen. Hon konstruerar även avvikande 

utseende på könsorganet som en liten detalj, speciellt i jämförelse med andra händelser som 

sker i livet. Hon skriver att när hon bli mamma och är gift med någon som älskar henne för 

precis den hon är, så kommer dessa detaljer vara mindre värda.  

 

5.1.5 Tolkningsrepertoar: Kvinnliga könsorganet i mannens blick 

Ett mönster som återkommer i trådarna är att kvinnorna skriver om sitt könsorgan utifrån 

mannens åsikt eller blick på det kvinnliga könsorganet. I tolkningsrepertoarerna ovan redovi-

sas för skam och synlighet kring det kvinnliga könsorganet i relation till omgivning och andra 

individer. Denna tolkningsrepertoar utgår från att mannen är omgivningen och de andra indi-

viderna, då mannens åsikt om hur könsorganet ser ut diskuteras av kvinnorna. I denna tolk-

ningsrepertoar nämns mannen både som en pojkvän och sambo, men också som en grupp av 

män, en omgivning. I denna tolkningsrepertoar konstrueras även det kvinnliga könsorganets 

varierade utseende som normalt i och med att kvinnorna skriver att män eller killar de träffat, 

har sagt att de tycker deras könsorgan är fint/normalt. Återkommande var kvinnor som skrev 

att de hade komplex över sina könsorgan, men efter att ha träffat en man som accepterade 

dem, så försvann komplexen.  

 

Och som [namn på annan forummedlem] sa, de killar jag haft eller pratat med har sagt samma sak. 

Dem killar när det är lite "större". Och jag tror tjejer lägger mer vikt i hur musen ser ut än vad killar 

gör.. men som sagt.. vill man operera den så vill man :P 

(Alba, Plastikoperationsforum, Tråd 4) 

 

I exemplet ovan från tråd 4 legitimerar Alba att ett större kvinnligt könsorgan genom att 

nämna att de killar hon pratat med gillar ett större underliv. Hon skriver också att tjejer lägger 

mer vikt vid hur det kvinnliga könsorganet ser ut, än killar.  Detta tolkar jag som att hon inte 

tycker kvinnor behöver operera sina könsorgan, eftersom killar kan gilla varierande utseende. 

 

I detta exempel går det även att hitta en slags performativ handling. Killar och tjejer konstrue-

ras som två olika grupper, som tycker och tänker olika från varandra. Vad killar eller män 
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tycker och tänker kan inte kvinnor veta, det är en slags hemlighet tills någon kommer med ex-

empel att de har frågat en kille vad han tycker. Alba skriver om killar och tjejer från ett anta-

gande om heterosexualitet då killar är attraherade av tjejer och vice versa. Detta är genomgå-

ende i tolkningsrepertoaren, att kvinnorna skrev män som något som kvinnor ska vara sexuellt 

attraherade av.  

 

5.1.6 Ideologiskt dilemma: Kvinnan som offer för normer och ideal eller kvinnan med 

ett fritt val. 

Ett av de mest vanliga förekommande ideologiska dilemma som jag kunnat analysera utifrån 

mitt material var dilemmat om kvinnor som offer för normer eller att dessa kvinnor har en fri 

vilja över sin kropp, vilket även har diskuterats i tidigare forskning. Detta syns i de flesta tidi-

gare tolkningsrepertoarer, men främst mellan tolkningsrepertoarerna som konstruerade kos-

metisk intimkirurgi som en lösning och den som konstruerade kosmetisk intimkirurgi som nå-

got onaturligt och dåligt. Det var också flera av kvinnorna som själva slets i detta dilemma. 

 

I grunden bottnar detta i en allmänn diskussion över plastikkirurgi, vilket är en aktuell fråga i 

Sverige och svensk kultur. De två huvudsakliga åsikterna i en allmän diskussion brukar då 

vara att behovet av plastikkirurgi hos kvinnor är skapat av normer om hur kvinnor bör vara 

och bör se ut, eller att plastikkirurgi är en tillgång för kvinnor som vill ändra sina kroppar. I 

de två exemplen nedan ser vi hur dessa kvinnor kan skriva olika om samma sak, vilket sam-

manfattar ett ideologiskt dilemma (Edley, 2001, 204). Detta ideologiska dilemma kan kopplas 

till GagnÈ & McGauhey forskning kring huruvida kvinnor legitimerar en plastikoperation, 

vilket var att de vill ta kontroll över sin kropp. Dock, finns perspektiv som säger att kvinnor 

inte kan göra det utan är offer för en patriarkal struktur (2002, 836). 

 

Det är förjävligt verkligen att behöva må så över sin egen kropp som man egentligen ska älska så 

mycket. Jag tycker absolut att man ska operera sig om det skulle hjälpa en vilket jag tror att det skulle 

i ditt fall. 

(Kira, Plastikoperationsforum, Tråd 3) 

Här kan jag även urskilja hur Kira bygger sin text för att kunna landa i att kosmetisk intim-

kirurgi är en lösning. Hon skriver först att det är fel att man inte kan älska sin kropp, fast man 

borde. Att man borde älska sin kropp, initierar en syn på att om man inte älskar sin kropp så är 

något fel. Sedan presenterar hon kosmetisk intimkirurgi som en lösning för kvinnor för att 
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älska kroppen. Här blir också valet om att älska sin kropp kvinnans egna val, eftersom det 

finns en lösning att få om man vill. 

 

Varför i helvete skulle man förminskningsoperera blygdläpparna!? […] 

1. Skönhetsoperationer är ganska stört i största allmänhet tycker jag. Bättre lära sig gilla sig själv och 

hitta en partner som gillar en som man är istället för att ändra sig.  

(Vinnie, Familjeliv, Tråd 13)  

 

Vinnie använder sig först av en fråga som ifrågasätter varför kvinnor skulle förminska blygd-

läpparna. Detta kan tolkas som en retorisk fråga, då hon fortsätter med att ifrågasätta en 

plastikoperation som medel för att gilla sig själv. Hon bygger upp texten på samma sätt som 

Kira, genom att först redogöra för problem och sen lösning. Dock, i detta fall är problemet 

skönhetsoperationer och att de finns och lösningen är att börja gilla sig själv.  

 

5.2 Subjektspositionering  

5.2.1 Positionering av kvinnor 

I materialet fann jag 4 olika subjektspositioner som kvinnorna antingen tilldelar sig själva el-

ler tilldelar andra kvinnor. De olika subjektspositioneringar förekom ofta i speciellt mönster 

inom en viss tolkningsrepertoar, då kvinnorna positionerade sig själva och samtidigt position-

erade andra kvinnor i en typ av motsats subjektspositionering. Det jag fann var att subjektspo-

sitioneringarna användes av kvinnorna för att de skulle kunna legitimera sin egen åsikt och 

falskförklara andras. Detta i linje med Edleys tanke om att tolkningsrepertoarer möjliggör 

subjektspositionering men också begränsar subjektspositioneringen, alltså finns det en dual-

ism som är intressant att analysera (Edley, 2001, 209–210). Subjektspositioneringarna av 

kvinnor som jag fann var ett fåtal, men ofta återkommande i materialet. Att det även var posit-

ioneringar som var raka motsatsen mot varandra kan återspegla Butlers teori om kvinnan som 

subjekt och hur större diskurser begränsar kvinnan som subjekt och hur en kvinna kan vara 

eller inte vara (Butler, 1990, 4).  

 

Normbrytande kvinnan och de opererade kvinnorna 

De kvinnorna som använder sig av tolkningsreperotaren som motsätter sig normer om det 

kvinnliga könsorganet och intimkirurgi, positionerar sig själva ofta som normbrytande kvin-

nor, som ifrågasätter normer genom att ifrågasätta opererade könsorgan. I den motsättande 
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tolkningsreperoaren positioneras porrskådespelerskor som kvinnor som har opererade könsor-

gan och som på så sätt reproducerar dessa normer. De positioneras som en motsats till den 

normbrytande kvinnan. Genomgående i subjektspositioneringen av porrskådespelerskor, grup-

peras kvinnorna som jobbar inom porrindustrin till en homogen grupp av kvinnor. Porrskåde-

spelerskor blir på så sätt en bärare/symbol för de ideal och normer som finns för kvinnors ut-

seende.  

 

Man kan ju undra om hur många operationer porrskådisarna genomgått för att få en helt platt och 

fin liten snippa!?? Tråkigt att man hela tiden eftersträvar att se ut som en tonåring...hm. 

                                         (Pernilla, Plastikoperationsforum, Tråd 7)  

 

I exemplet ovan undrar medlemmen hur många operationer porrskådespelerskorna genomgått, 

vilket kan tolkas som att medlemmen konstaterar att kvinnliga porrskådespelare har opererade 

underliv. Medlemmen beskriver porrskådespelerskornas könsorgan som platta, små och fina. 

Porrskådespelerskornas könsorgan uppfyller normer och ideal för hur det kvinnliga könsorga-

net ska se ut, men det måste enligt medlemmen vara ett resultat av en kosmetisk intimoperat-

ion. Medlemmens mening om att det är tråkigt att man eftersträvar att se ut som en tonåring, 

kan antas som att medlemmen menar att idealet, vilket porrskådespelerskorna är bärare av, är 

att det kvinnliga könsorganet ska se ut som en tonårings könsorgan. En tonårings könsorgan, 

är mindre utvecklat och därför plattare och mindre. Att Pernilla använder sig av ordet ”man” 

istället för vi eller jag, blir ett avståndstagande från dels de opererade porrskådespelerskorna 

men också de individer som strävar efter att se ut som en tonåring. På så sätt positionerar Per-

nilla sig själv som någon som inte en del av denna strävan eller dessa normer.  

 

Den här tråden fick mig att fundera på porren och hur den får oss att bedöma saker som normalt eller 

onormalt. Mycket av porren är ju stöpt i samma form och alldeles för många utav skådisarna ser lika-

dana ut: opererade både här och där efter mer eller mindre samma modell. 

                                            (Magda, Familjeliv, Tråd 12)  

 

I exempel ur tråd 12 positioneras porrskådespelerskorna som en homogen grupp av kvinnor 

som är opererade. Magda tar upp porrindustrin som en källa till att det den opererade kroppen 

normaliseras och hur porrskådespelerskor är en del av detta. En tolkning som kan göras är att 

porrskådespelerskorna ser likadana ut, men detta är på grund av porrindustrin. De är opere-

rade efter samma modell, men det är porrindustrin som bestämt hur den modellen ska se ut. 
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Vidare tolkning är att porrskådespelerskorna positioneras som en passiv grupp av kvinnor 

som formats efter porrindustrin och de ideal och normer som finns.  

 

 

Den äldre erfarna kvinnan och den yngre oerfarna kvinnan  

I de flesta tolkningsrepertoarer som jag fann i internetforumstrådarna tolkade jag det som att 

kvinnor i trådarna positionerade andra yngre kvinnor, både aktiva medlemmar i trådarna och 

andra kvinnor, som mindre erfarna. Yngre kvinnor positioneras som kvinnor med mindre er-

farenhet än de äldre kvinnorna. Detta gäller även när kvinnor talar om sig själva när de var 

yngre, vilket de i materialet ofta gör i samband med att de gjorde misstag, eller var lättpåver-

kade av andras åsikter och normer när de var yngre. Denna subjektspositionering kan tolkas 

som ett sätt för de äldre kvinnorna att positionera sig i tolkningsrepertoarer för att övertyga 

andra kvinnor om att det de skriver är sant. De kvinnorna som positionerade andra kvinnor 

som unga och mindre erfarna positionerade sig själva ofta som kvinnor med mer livserfaren-

het, kunskap och visdom. Exemplet nedan är en konversation mellan två medlemmar i en tråd. 

Vilde har i tidigare inlägg varit positiv till att trådstartaren i detta inlägget ska genomföra en 

kosmetisk intimoperation, och Ina svarar Vilde. 

 

Håller inte med dig Vilde ... Tycker det är väldigt ytligt och onödigt om man inte störs på så sätt 

att man faktiskt får ont. Om en kille bryr sig om hur man ser ut där nere så är det bara att visa ho-

nom dörren. 

(Ina, Plastikoperationsforum, Tråd 6) 

 

Ledsen att behöva säga det nen du är 17år, får se om du tycker likadant när du är 25år. Sedan är 

det ganska stort obehagsmoment om TS inte vill duscha/byta om för just detta, känner man att 

man störs av det är det tillräckligt stor anledning att fixa det. Ang killar säger jag inget då du är så 

ung. 

(Vilde, svar till Ina, Plastikoperationsforum, Tråd 6) 

 

Ina tycker det är ytligt och onödigt att operera könsorganet om det inte är på grund av fysiska 

besvär. Här tar hon användning av tolkningsrepertoaren som konstruerar fysiska problem som 

en anledning att genomgå en kosmetisk intimoperation, medan psykiska problemen inte är 

det. Jag tolkar det som att Vilde inte håller inte med henne och konstaterar att hennes unga ål-

der gör att hennes åsikt inte kan legitimeras. Vilde tycker att en 17-årig kvinna inte kan uttala 
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sig om vad andra kvinnor ska göra med sina kroppar. Vilde anser att ju äldre en kvinna blir, 

desto mer erfaren och rätt har hon att uttala sig om detta ämne, eller om det endast är att tonå-

ringar inte kan eller får göra det. Den sista meningen i Vilde svar, som berör killar, kan även 

det tolkas som att yngre kvinnor inte kan uttala sig om huruvida kvinnor ska acceptera att kil-

lar och män har en åsikt om hur kvinnors könsorgan ser ut. Vilde vill inte ta en diskussion om 

det med Ina och det går att tolka som att yngre kvinnor och tonåringar inte ska vara en del i 

den diskussionen över huvud taget.   

 

5.2.2 Positionering av män  

I de 13 trådar som utgör materialet är det en majoritet av kvinnor som skriver. Det är i en tråd 

som 2 medlemmar skriver att de är män, vilket utgör ungefär 4 inlägg i 13 trådar. I resterande 

inlägg i trådarna nämns ofta mannen eller killar. Mannen och killar betyder ibland mannen 

och killar som det andra könet, en homogen grupp som är det motsatta mot kvinnor. Ibland 

betyder mannen och killen en partner till den skrivande medlemmen. Att se vilka subjektspo-

sitioner som tilldelas män är intressant eftersom män är en stor del i hur kvinnorna konstruerar 

sitt könsorgan och kosmetisk intimkirurgi.  

 

Mannen som kvinnor vill göra nöjd 

Mannen med åsikter som spelar roll är en subjektspositionering av mannen förekommer 

främst i tolkningsrepertoaren om det kvinnliga könsorganet i mannens blick, men också tolk-

ningsrepertoaren om kvinnliga könsorganet som normalt eller avvikande. Dessa tolkningsre-

pertoaren öppnar upp för denna subjektspositionering då den handlar om hur männens åsikt 

konstruerar det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Öppningen för denna sub-

jektsposition kan ses tolkningsrepertoarer där kvinnor är oroliga över att mannen som sexuell 

partner inte kommer att acceptera deras könsorgan då det har ett avvikande utseende. I en sex-

uell situation är då som de flesta är nakna, och då inte kan dölja sina könsorgan. Mannen po-

sitioneras som en individ med åsikter som spelar roll och som då kvinnorna vill göra nöjda 

genom att ändra sig eller anpassa sig efter mannen. Mannen positioneras som en orsak för att 

kvinnor vill genomföra ett kosmetiskt intimkirurgiskt ingrepp. 

 

Först och främst vantrivs jag ju själv med hur "den" ser ut, samtidigt är det ett orosmoment att min 

sambo är så fåordig, kan det vara som jag tror, ett tecken på smärre avsmak inför fittan? Han har ju 

aldrig slickat mig.. 

 (Katarina, Familjeliv, Tråd 13) 
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I detta exempel ovan skriver Katarina att hennes sambo, som är en man, är fåordig om hennes 

könsorgan och hon är orolig över att han inte tycker om hennes könsorgan. Här positionerar 

hon sin sambo som någon vars åsikt över hennes könsorgan är viktig och relevant för hennes 

välmående. Hon poängterar att hon själv inte trivs med sitt könsorgan, men mannens åsikt har 

fortfarande en stor roll.  

 

Den sexistiska mannen  

Den sexistiska mannen positioneras i flera tolkningsrepertoarer, då kvinnor diskuterar det 

kvinnliga könsorganet i relation till hur män pratar och uppfattar det kvinnliga könsorganet. I 

dessa tolkningsrepertoarer, som den mer normkritiska tolkningsrepertoaren till exempel, po-

sitioneras män som har en åsikt om det kvinnliga könsorganets utseende som dumma och sex-

istiska. Till skillnad från den tidigare positionen om mannen vars åsikt spelar roll för hur 

kvinnan konstruerar sitt könsorgan, positioneras nu män vars åsikt inte ska spela någon roll 

för kvinnan och hennes välmående eller vad hon ska ändra på eller inte.  

 

Killar på jobbet och i olika forum snackar om dessa vidriga sällabbar, kalkoner och fladdermöss....fy 

fan säger jag. JAg var på vippen att säga till en arbetskamrat att JAG har dessa fladderläppar,och det 

ÄR FULLT NORMALT DITT PUCKO... 

                                                 (Anna, Familjeliv, Tråd 12)  

 

Exemplet visar hur Anna använder sig av tolkningsrepertoaren där det kvinnliga könsorganet 

konstrueras som normalt och naturligt, oberoende av utseendet på det. Anna berättar om killar 

som använder smeknamn för det kvinnliga könsorganet med större blygdläppar. Hon skriver 

även att de beskriver dessa killar anser detta utseende på det kvinnliga könsorganet är vidrigt 

och hur hon i sin tur inte tycker det är okej. Män som har åsikt om det kvinnliga könsorganet 

eller som skämtar om det är ett pucko. 

 

6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys  

Hur kvinnor skriver om och konstruerar det kvinnliga könsorganet och behovet/ icke-behovet 

av kosmetisk intimkirurgi har jag försökt svara på i denna resultat- och analysdel. Konstrukt-

ionen av dessa två ämnen, visades genom vilka tolkningsrepertoarer jag kunde urskilja ur 

materialet. Där fann jag 4 olika tolkningsrepertoarer, vilka visade på att kvinnorna på 
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internetforumen konstruerade det kvinnliga könsorganet som normalt eller avvikande, som 

källa till fysiska problem, det kvinnliga könsorganets variationer som normal och det kvinn-

liga könsorganet i mannens blick. I linje med dessa konstruktioner om det kvinnliga könsor-

ganet skrev även kvinnorna om kosmetisk intimkirurgi som en lösning eller som något onatur-

ligt. I tolkningsrepertoaren kunde jag även urskilja hur kvinnorna själva formar tolkningsre-

pertoaren, genom att retoriskt bygga upp sina texter för att övertyga andra om sin verklighet.  

 

Detta visades även i de tillfällen då tolkningsrepertoarer stod i strid mot varandra. I analysen 

presenterade jag två ideologiska dilemman vilka visade hur olika konstruktioner av det kvinn-

liga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi stöttes med varandra. Dels var det huruvida kos-

metisk intimkirurgi var ett resultat av förtryckande normer, eller om det sågs som ett aktivt 

fritt val av kvinnor. Dels var det om psykiska problem kunde legitimera kosmetisk intim-

kirurgi, eller om det endast var fysiska problem som kunde det. De tolkningsrepertoar och 

ideologiska dilemman jag hittade visar på att historisk och kulturell kontext begränsar hur 

kvinnorna kan skriva om och konstruera kvinnligt könsorgan och kosmetisk intimkirurgi, men 

också hur kvinnornas användande av olika tolkningsrepertoarer utmanar denna begränsning, 

samt utmanar andra tolkningsrepertoarer. 

 

Subjektspositionerna av kvinnor och män som jag hittade i materialet breddar synen på hur 

tolkningsrepertoarerna innehåller möjligheter för kvinnorna att själva anta positioner eller till-

dela andra personer positioner. Här tilldelade kvinnorna sig själva subjektspositioner som 

fanns tillgängligt i tolkningsrepertoaren, till exempel den normbrytande kvinnan i en normkri-

tisk tolkningsrepertoar och de kvinnor som inte tillhörde denna subjektsposition, alltså de ope-

rerade kvinnorna, fick då andra subjektspositioner. I och med detta kunde de kvinnor som 

skrev i internetforumen legitimera sin åsikt. Vidare visade den begränsande subjektsposition-

eringen av kvinnor ett tecken på att dessa kan vara begränsade, som Butler poängterar.  

 

Positioneringen av män, visade på att mannen var någon vars åsikt antingen påverkade kvin-

norna eller så var män med en åsikt om det kvinnliga könsorganet sexistiska. De performativa 

handlingarna som jag kunde utläsa var mestadels handlingar som reproducerade den hetero-

sexuella eller binära matrisen. I många tolkningsrepertoarer konstruerade kvinnor och män 

som olika grupper, som motpoler mot varandra. De skrev och antog även att kvinnor i allmän-

het är heterosexuella. Detta visar på hur performativa handlingar som gör genus är en produkt 

av hur kvinnor skriver om kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. 
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6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Inga svenska studier eller kritiskt diskurspsykologiska studier har gjorts om kvinnliga könsor-

gan eller kosmetisk intimkirurgi. Detta gjorde det svårt att förankra studien i tidigare forsk-

ning ur en kritisk diskurspsykologisk aspekt. Likväl, visade detta på en kunskapslucka som 

finns kring studiens syfte och frågeställningar. Men även fast tidigare forskning var från blan-

dade vetenskapliga fält och inget från det diskurspsykologiska eller det kritiskt diskurspsyko-

logiska, kan detta relateras till resultat och analys i ett förhållande till hur levda ideologier och 

de normer som de innehåller formar vilka tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och 

subjektspositioner som kvinnor kan använda när de skriver om det kvinnliga könsorganet och 

kosmetisk intimkirurgi. Tidigare forskning ger även en bild av hur den historiska och kultu-

rella kontexten kring det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. 

 

Medikalisering av kvinnors kroppar i tidigare forskning består av Conrads sociologiska redo-

visning för begreppet, samt Nurkas sociologiska och historiska angreppssätt. De båda skriver 

om hur kvinnors kroppar blivit mer medikaliserade i jämförelse med mäns, och Nurka fokuse-

rar på den medicinska åkomman förstorade blygdläppar. Med detta i bakhuvudet blir de tolk-

ningsrepertoarer i resultat och analys intressant tillägg till detta då kvinnorna i internetforu-

men skriver om avvikande utseende på könsorganet som onormalt och att kosmetisk intim-

kirurgi är en lösning. Detta kan vara frukten av en historisk och kulturell kontext som definie-

rat avvikande utseende på det kvinnliga könsorganet som en medicinsk åkomma som behöver 

rättas till eller behandlas. Detta kan även relatera till att kvinnors kroppar, historiskt sätt jäm-

förts med mäns. Mäns könsorgan syns rent anatomiskt och då ska inte kvinnans göra det. 

Kvinnorna konstruerade deras könsorgan som avvikande när det är stort och då också synligt 

för omgivningen.   

 

Vidare kan detta även återkoppla till Rees (2018) och Schick m.fl. (2011) undersökningar 

kring hur det kvinnliga könsorganet är begränsat i offentligheten, i kultur och reklam. Både 

Rees antagande om att det kvinnliga könsorganet endast får ta plats i till exempel reklam med 

ord som ”lala” och Schick m.fl.  om hur pornografiska bilder visar en begränsad del av det 

kvinnliga könsorganet och på så sätt reproducerar ideal kring det kvinnliga könsorganet. I re-

sultat och analys skrev jag om att kvinnorna skrev om sina könsorgan i internetforumen, men 

var skamsna inför att prata öppet om det utanför internetforumen. Det förekom även i resultat 

och analysdelen att kvinnorna själva använde omskrivna ord för det kvinnliga könsorganet. 
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Det var även många av kvinnorna som eftersträvade ett litet och nätt könsorgan, medan det 

var andra som ifrågasatte de pornografiska könsorganen och konstruerade detta som onatur-

ligt.  

 

Tidigare forskning började med att redovisa för hur kvinnliga kroppsideal och hur sociokultu-

rella normer kan påverka kvinnors självvärde och kroppsuppfattning (Strahan m.fl.,2008, 

290). Även om det sociokulturella perspektivet skiljer sig från ett socialkonstruktionistiskt, så 

kan denna kritiska diskurspsykologiska analys bygga vidare på idén om att normer påverkar 

kvinnors självvärde och psykiska mående, när de inte passar in i normen. I materialet hittade 

jag en tolkningsrepertoar där avvikande kvinnligt könsorgan konstruerades som en källa till 

psykisk ohälsa hos kvinnorna. Dock så kan resultat och analys kopplas till tidigare forskning 

om vad som påverkar kvinnan i att fundera på att genomgå ett kosmetisk intimkirurgiskt in-

grepp. Sharp m.fl. studie visade på att kommentarer från partner var en av dem (2015, 189). 

Kvinnorna i internetforumen kunde konstruerade det kvinnliga könsorganet i relation till man-

nens eller deras sambos åsikt diskussioner om könsorganet med vänner.   

 

Den delen i tidigare forskning som tog en kritisk feministiskt angreppsätt, till exempel Brauns 

studie, menade på att ideal kring den kvinnliga kroppen och det kvinnliga könsorganet samt 

kosmetisk intimkirurgi är skapat av patriarkala strukturer som förtrycker kvinnor (2005, 417).  

Denna syn kan återses i resultat och analys då det fanns kvinnor i internetforumen som hade 

liknande tankar och motsatte sig normer genom att konstruera kosmetisk intimkirurgi som nå-

got onaturligt.  

 

6.3 Resultat och analys i relation till teori och metod  

Det teoretiska ramverket och metodologiska ansatsen för den här studien är Nigel Edleys kri-

tiska diskurspsykologi med tillägg från Judith Butlers teori om performativitet och kvinnan 

som subjekt. Edleys kritiska diskurspsykologi har möjliggjort att jag kunnat närma mig mitt 

material på både ett makro och mikro perspektiv. 

 

I relation till teori följde resultat och analys de tre begrepp som utgör den kritiska diskurspsy-

kologin. De tre begreppen tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och subjektspositioner 

möjliggjorde att jag kunde undersöka hur kvinnorna på internetforum på olika sätt skriver om 

det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. Hur dessa olika sätt att skriva om 
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samma ämne, samt hur dessa olika sätt kan strida mot varandra gick att undersöka i och med 

ideologiska dilemman. Även, hur de olika sätt som kvinnor skriver om det kvinnliga könsor-

ganet och kosmetisk intimkirurgi formas av en kulturell och historisk kontext. Edleys beskriv-

ning av hur individer kan välja tolkningsrepertoarer och subjektspositioner för att handla och 

legitimera verklighet, möjliggjorde en analys av hur kvinnorna på internetforumen även ut-

nyttjar rådande tolkningsrepertoarer som finns om kvinnliga könsorganet och kosmetisk in-

timkirurgi.  

 

Med hjälp av Butlers performativa handlingar och kvinnan som subjekt i diskurs kunde jag 

undersöka hur kvinnor gör genus, och hur denna handling är en produkt av tolkningsrepertoa-

rer och subjektspositioneringar kring kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi. 

 

6.4 Uppsatsens svagheter och förslag till framtida forskning  

Vid en självkritisk reflektion var valet av teori och metod begränsande, då Nigel Edleys kri-

tiska diskurspsykologi inte är en särskilt använd eller utvecklad diskursanalytisk ansats. Detta 

gör att teori och metod blev begränsad till endast det Edley skrivit om den kritiska diskurspsy-

kologin. Vid ett val av en annan diskurspsykologisk ansats hade jag haft flera källor att kunna 

hämta kunskap från. Dock, har denna begränsning till den kritiska diskurspsykologiska ansat-

sen gjort det relativt lätt att bibehålla en röd tråd genom denna studie, då både teori och metod 

kretsat kring Edleys tre huvudsakliga begrepp. Men det vore intressant att se hur andra diskur-

sanalytiska angreppsätt skulle kunna undersöka hur diskurser om det kvinnliga könsorganet 

och kosmetisk intimkirurgi förekommer i internettrådar. Då kritisk diskurspsykologi inte tar 

med maktrelationer i analys, skulle en kritisk feministisk diskursanalys till exempel kunna un-

dersöka hur maktrelationer och hegemoni förekommer i internettrådarna, för att visa på hur 

makt och patriarkala strukturer påverkar behovet eller icke-behovet för kvinnor att ändra på 

sina kroppar. 

 

Ytterligare har valet av material gjort att de etiska principerna blivit viktiga, då jag hämtat 

materialet från internetforum. Då det finns få forskningsetiska principer finns kring internet-

forskning har jag fått vara extra noggrann kring anonymisering av de kvinnorna som skriver, 

vilket i sig begränsat mitt urval av material eftersom jag inte kunnat ha med trådar där för 

mycket personlig information finns med. 
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Användandet av Butlers performativa handlingar kan såhär i slutskedet ses som ett relativt 

onödigt tillägg, då jag inte kunde analysera särskilt många performativa handlingar av kvin-

norna i internetforumen och inte heller kunnat knyta det ordentligt till den kritiska diskurspsy-

kologin. Dock är skapandet av genus intressant i relation till hur kvinnor subjektpositioneras 

och hur tolkningsrepertoarer kan producera skapandet av kvinnligt och manligt. Ett förslag på 

framtida forskning är då att i stället fokusera mer på hur det kvinnliga skapas i diskurser och 

utifrån detta, hur kvinnors könsorgan samt kosmetisk intimkirurgi konstrueras i relation till 

kvinnlighet. 

 

Vidare då denna studiens resultat bland annat visade på hur kvinnorna ofta konstruerade sitt 

könsorgan och behovet av att förändra det i relation till mannens blick eller mannens åsikt, 

skulle det vara en mycket intressant uppföljning att undersöka hur män talar eller skriver om 

kvinnors könsorgan för att se om män använder sig av tolkningsrepertoarer, ideologiska di-

lemman och subjektspositioner liknande kvinnorna.  
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