
För Julia och Leila var operation 
det enda sättet att bli av med sin 
skam. Och de är inte ensamma. 
Blygdläppsförminskning är just 
nu det snabbast växande 
skönhetsingreppet i världen.  
 
Julia sitter på en kontorsstol, naken på 
underkroppen. Det är obekvämt och 
hon vet inte var hon ska göra av sina 
ben. Hon har dragit upp knäna till 
hakan och satt fötterna framför 
rumpan, hon sitter lite som en groda. 
En plastikkirurg ber Julia sära på sina 
inre blygdläppar medan hans assistent 
klappar lugnande på henne. Han säger 
att hon ska hålla upp först den ena, 
sedan den andra. Hennes mamma 
väntar utanför rummet medan han tar 
foton av henne.  
 
Julia är 17 år och har bestämt sig för att 
plastikoperera sitt underliv. Sedan hon 
kom in i puberteten har hon mått 
dåligt över att hennes inre blygdläppar 
hänger ned utanför de yttre. Hon 
känner sig ful och äcklig och hon 
skäms. 
 
Efter år av en hemlig längtan att 
operera sig har hon äntligen vågat 
berätta om sin önskan för sin mamma. 
Tillsammans besöker de en 
plastikklinik för att få hjälp. Redan vid 
första konsultationen säger kirurgen 
att de nog ska kunna hjälpa henne.  

 
 
Han säger att det är en väldigt jobbig 
missbildning som många kvinnor går  
runt med. Då har han ännu inte 
undersökt henne. 
 

***	  
 

Julia är inte ensam om att ha 
plastikopererat sin vulva. 
Blygdläppsförminskning är det 
snabbaste växande estetiskt 
plastikkirurgiska ingreppet i världen. 
Enligt statistik från ISAPS, en global 
organisation för plastikkirurger, ökade 
antalet ingrepp med 45 % bara mellan 
2015 och 2016. Utvecklingen ser ut att 
fortsätta i samma tempo även 
framöver.  
 
Även i Sverige kan man märka en viss 
ökning. Det finns inga tydliga siffror 
men flera barnmorskor och 



gynekologer har vittnat om fler 
förfrågningar.  
 
Nina Bohm Starke är docent och 
överläkare på kvinnokliniken på 
Danderyds sjukhus. De senaste tre 
åren har hennes klinik fått allt fler 
remisser gällande unga kvinnor som 
vill plastikoperera sin vulva.  
 
– Remisserna kommer från en del 
öppenvårdsgynekologer som inte tar 
diskussionen på plats utan skickar 
dem till oss för en medicinsk 
bedömning eller operation. Jag träffar 
många av dessa patienter, men vi 
avråder från operation. 

 
***	  

 
Redan när Julia var 15 år hade hon 
bestämt sig för att något måste göras åt 
hennes inre blygdläppar. Hon började 
kolla runt på nätet efter alternativ och 
fann snabbt att det gick att operera 
bort problemet.  
 
Under tonåren hade Julia en alternativ 
stil. Den gick från att vara hård och 
mörk till att vara glad och livfull. När 
Julia var yngre hade hon utsatts för 
sexuella övergrepp, något hon inte helt 
förstod förrän långt senare.  
 
Julia var lite blyg, svår att komma nära 
– men samtidigt social och gränslös. 
Det var mycket som bubblade 
inombords som hon själv hade svårt 
att förstå sig på. Hur mycket mådde 
hon bra av att berätta?  
 
– Jag var ganska hård, så när jag 
öppnade mig för mamma blev hon nog 
rörd och tacksam över att jag delade 
med mig. Jag var inte så annars i den 
här perioden. 

 

Julia hittade en liten privatklinik på 
nätet som utförde ingreppet. Det var 
hennes mamma, Anette, som bokade 
en tid åt sin dotter.  
Anette blev förvånad och ledsen när 
hennes yngsta dotter berättade om hur 
hon kände kring sina blygdläppar. 
Julia, som red mycket, talade om hur 
det gav henne skavsår och hindrade 
henne i det vardagliga livet. Anette 
märkte också hur det påverkade 
hennes mående.  
 
Samtidigt led Julias storasyster av 
psykisk ohälsa. Anette pendlade 
mellan att vara återhållsam och 
ifrågasättande inför Julias tankar om 
operation. Hon ville inte avfärda sin 
dotter och bara säga att det skulle gå 
över. 
 
– Jag var livrädd för att Julia skulle bli 
deprimerad, bli sjuk som sin syster.  
 
Anette önskar att Julia hade hunnit bli 
vuxen innan hon fattade ett sådant 
beslut, men ville heller inte tvinga 
henne att vänta. Julia sa till sin 
mamma att hon inte skulle kunna vara 
nära någon om hon inte fick det här 
fixat. Den tanken fastnade hos Anette. 
Hur skulle det påverka hennes dotter 
själsligen? 
 
Tillsammans gick de till kliniken där 
Julia skulle ha en konsultation. Anette 
satt med under större delen av 
samtalet.  
 
Julia var rädd att hon inte skulle få 
någon hjälp om hon bara berättade om 
hur ful hon kände sig. Hon berättade 
om att det skavde när hon cyklade och 
att hon fick sår på blygdläpparna när 
hon red.  
 



– Jag ljög på ganska mycket om vilka 
problem det gav mig i det vardagliga 
livet.  

***       
Jan Jernbeck är plastikkirurg och 
grundare av Akademikliniken, en 
privat plastikklinik som har flera 
mottagningar i Sverige, Norge, 
Danmark och Irland.  
 
– Det här är ett ingrepp som är relativt 
vanligt, säger han.  
 

 
Anonym kvinna 

 
Kvinnor uppger framförallt två 
anledningar till varför de vill operera 
sig. Det ena är att man har någon form 
av funktionella besvär, de kan vara i 
vägen eller komma i kläm när man till 
exempel har sex eller sitter på en cykel. 
Det andra är rent utseendemässigt. 
Kvinnor kan känna sig okvinnliga och 
gillar inte när de hänger utanför de 
inre.  
 
Vilken som är den vanligaste 
anledningen kan inte Jan Jernbeck 
svara på, men han säger att kvinnorna 
ofta vittnar om en kombination. 
  

***	  
 
 
– Det finns inget medicinskt skäl att 
förminska blygdläpparna.  
 

Det säger Lotti Helström, överläkare i 
gynekologi. I dag arbetar hon på  
akutmottagningen för våldtagna 
kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm 
och säger själv att hon sett minst 50 000 
underliv i sitt arbete.  
 
Lotti Helström delar inte Jan Jernbecks 
uppfattning om att funktionella besvär 
är en anledning till att skära bort en 
del av sina blygdläppar. 
 
– Skaver det när du cyklar ska du 
skaffa en annan sadel, smörja dig med 
en fet kräm, sluta använda tvål när du 
duschar. Du ska anpassa kläderna, inte 
kroppen.  
Hon tycker att alla kvinnor har rätt att 
bestämma över sina egna kroppar, 
men att de val man fattar som är 
permanenta ska bygga på korrekt 
information. Variationen på underliv 
är väldigt stor och det finns inga friska 
underliv som är onormala. 
 
– Enda skälet att ta bort blygdläpparna 
är om du tycker att det är väldigt fult. 
Det är samma skäl som om någon 
tycker man har för stor näsa eller för 
små bröst. Och sådana ingrepp gör vi 
inte inom sjukvården, därför att det 
inte finns medicinska skäl.  
 
Även Nina Bohm Starke tvivlar på att 
fysiska besvär är en egentlig anledning 
till att kvinnor söker hjälp för att 
förminska sina blygdläppar. Förutom 
en enstaka patient som red mycket och 
hade riktiga sår på sina blygdläppar 
har hon inte sett tecken på att det 
skulle vara ett problem för de unga 
kvinnor som hon undersökt. Hon tror 
att de har lärt sig att säga att det skaver 
och att de inte kan cykla. 
 
– Killar har ju penis och pung i sina 
kalsonger, hur mycket borde inte det 
skava? Det är väl ingen som opererar 



bort det. Jag tycker att det är tråkigt att 
det är ett alternativ för kvinnor. 
 

***	  
Leila hade aldrig reflekterat över hur 
hennes vulva såg ut. En blygdläpp var 
större än den andra, och det var inget 
konstigt med det. Leila tänkte att hon 
såg ut som alla andra. Det var inte 
förrän hon hade sex för första gången 
som hennes uppfattning plötsligt 
ändrades. 	  
 
Under akten ville killen, som Leila 
uppfattade som mer erfaren än henne, 
skämta lite. Han drog i hennes ena 
blygdläpp och kommenterade hur den 
såg ut. “Haha, fan vad.. den här är lite 
annorlunda.” 
 
Leila gick hem och satte sig framför 
spegeln. Hon tänkte att han nog hade 
rätt, det såg ju faktiskt lite konstigt ut. 
Där och då bestämde hon sig. Hon 
skulle inte ha sex igen förrän hon hade 
fixat till den längre blygdläppen.  
 
Leila är noga med hon ser ut, hon vill 
att allt ska vara perfekt och tycker om 
att hålla på med sitt utseende. Hon 
tränar hårt, använder fillers i ansiktet 
och fokuserar mycket på sin kropp. 
Efter killens kommentar blev hon 
osäker på hur andra killar skulle 
reagera om de såg henne naken.  
 
– Jag började tänka “Kommer han 
tycka att det är jättekonstigt?”. Jag var 
bara osäker på mitt sexliv och jag 
kände att jag inte kunde ha sex med 
någon förrän jag tog bort det där.  
 
När Leila gick på en konsultation på en 
plastikklinik var det första kirurgen sa 
att hon såg normal ut och att alla 
blygdläppar är olika. Hon lyssnade 
inte utan avfärdade det som något som 
läkare bara säger för att det är så man 

ska säga. Istället var det sexpartnerns 
ord som hängde kvar. Hon tänkte att 
han måste varit med väldigt många 
tjejer och att han förmodligen var mer 
ärlig än en doktor.  
 

*** 
 

 
 
Julia, som opererade sig när hon var 
17 år, hade aldrig sex innan hon 
förminskade sina inre blygdläppar. 
Det var aldrig ett alternativ att visa sig 
naken inför någon innan operationen.  
Det var inte bara intima relationer som 
påverkades av skammen över sitt kön. 
I grundskolans omklädningsrum såg 
hon ingen annan med blygdläppar 
som hennes egna och hon visade 
ogärna sin egen kropp. Det är först i 
efterhand hon har förstått att 
jämförelsen med klasskompisarna var 
missvisande.  
 
– Jag gick ju inte runt och såg ut som 
jag gjorde normalt i 
omklädningsrummet, jag hade knep 
för att ingen skulle se hur jag såg ut. 
Jag liksom stoppade in de inre 
blygdläpparna innanför de yttre. Det 
har jag hört jättemånga andra som gör 
också, så vi kanske alla gick runt i 
omklädningsrummet när vi var 14, 15 
och hade gömt våra inre blygdläppar. 



  
 

 
Men det var inget det pratades om då. 
Istället skämtades det om hur en ful 
vulva eller penis såg ut. En 
klasskompis på högstadiet hade en 
vulva som det snackades om bakom 
hennes rygg. Hon hade inre 
blygdläppar som hängde ut och både 
tjejer och killar pratade om hur äckligt 
och fult det var. Även Julia deltog, 
trots att hon själv visste att hon såg 
ungefär likadan ut.  
 
Ingen har någonsin kommenterat 
Julias egna underliv. Det var så fort 
hon hamnade i puberteten och hennes 
blygdläppar växte som hon började 
känna sig missnöjd och annorlunda. 
 

 
*** 

 

 
 

Anonym kvinna 
 
Gemma Sharp, doktor i klinisk 
psykologi vid Monashuniversitet i 
Australien, har studerat orsakerna till  
varför kvinnor genomgår 
blygdläppsförminskning.  I sin 
forskning har hon både intervjuat och 
ställt enkätfrågor till kvinnor som är på 
väg att genomgå intimkirurgi och de 
som funderar på att göra det.  
 
Hennes studier visar att Julia och 
Leilas erfarenheter är långt ifrån unika. 
Många kvinnor undviker intima 
relationer för att de inte vill att deras 
partner ska se hur de ser ut.  
 
Kvinnorna i hennes studier visade sig 
också ha mer ångest än den generella 
befolkningen. Ångest kopplat till 
missnöjet över utseendet på de inre 



blygdläpparna, som spillde över till 
andra delar av livet, inte minst 
sexlivet.  
 
De allra flesta i hennes studier blev 
nöjda efter operationen, i alla fall med 
utseendet. Men det förbättrade inte 
nödvändigtvis deras självförtroende 
eller sexliv, som vissa förväntade sig 
att det skulle göra.  
 
Hennes forskning ger också en bild av 
vad det kan vara som till slut får 
kvinnor att bestämma sig för att 
operera sina vulvor. Konversationer 
med vänner och negativa 
kommentarer från framförallt manliga 
sexpartners visade sig ha stor 
påverkan på hur kvinnor uppfattar 
sina genitalier.  
 
En drivkraft som var desto mindre 
stark hos Gemma Sharps 
intervjupersoner var medicinska 
problem. 
 
– I min forskning har det framkommit 
att personer framhåller de fysiska 
besvären för att övertyga kirurgen om 
att de verkligen behöver ingreppet. De 
tror att om de bara säger att de ogillar 
hur de ser ut kommer det inte att vara 
nog för att få genomgå en operation. 
 

 

*** 
 
Det har gått två år sedan Leila gjorde 
sitt ingrepp. Hon säger att hon har gått 
från att vara världens mest osäkra 
person i sängen till att känna sig 
jättesäker.  
 
– Jag skulle säga att efter ingreppet fick 
jag det bästa självförtroendet någonsin. 
Förut ville jag bara krypa ned under 
täcket, jag ville inte klä av mig. 
 
Men så var inte känslan direkt efter 
operationen. På återbesöket tre veckor 
efter ingreppet tyckte inte Leila att det 
var tillräckligt snyggt gjort. Kirurgen 
hade låtit en liten kant vara kvar. Hon 
var rädd för att det skulle bli farligt om 
man skar längre upp.  
 
– Jag brydde mig inte alls om riskerna. 
Hon försökte lugna ner mig och sa att 
det inte går men jag sa bara “ta bara 
bort det, jag bryr mig inte”. 
 
Leila gav sig inte, men det gjorde 
kirurgen. Leila fick genomgå en 
operation till men är trots det 
fortfarande inte helt nöjd. Hon vill att 
blygdläpparna ska bli ännu mer lika 
varandra och planerar nu ett tredje 
ingrepp hos en annan kirurg. 
 

*** 
 

Nina Bohm Starke, överläkare på 
Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, 
får inte bara ta emot remisser från 
kvinnor som vill förminska sina 
blygdläppar. Hon kommer också i 
kontakt med personer som redan 
genomgått kirurgi, där ingreppet varit 
misslyckat och kvinnorna mår dåligt.  
 
– Jag ser också baksidan av 
operationen. Det kan vara att man har 
tagit bort alltför mycket vävnad, så 



tjejerna får svårt att kissa eller kissar åt 
olika håll. Det är inte jättemånga 
patienter, men de kommer ju. Många 
av de här tjejerna är väldigt unga och 
har kanske inte riktigt hittat sin 
sexualitet. Vi tycker att det är ett 
konstfel att ge sig på att operera unga 
kvinnor.  
 
Skär man bort för mycket av 
blygdläppen går det inte att få ogjort. 
Om en operation väl har gått fel, är det 
svårt att rätta till.  
 
– Säg att man skär i frisk vävnad och 
man får ont efteråt eller får problem 
med sin sexualitet. Varje sådant fall är 
ett jättemisslyckande tycker jag.  
 

 
 

*** 
 

På gynekologen Rika Hammarströms 
klinik i Stockholm har även hon de 
senaste åren fått ta emot allt fler 
kvinnor som upplever problem efter 
en blygdläppsförminskning. Tidigare 
utförde hon bara enstaka 
omoperationer och korrigeringar, men 
på sistone har antalet som söker hjälp 
växt.  
 
Det kommer alltifrån patienter som 
inte tycker att resultatet var tillräckligt 

symmetriskt till kvinnor som fått hela 
sina inre blygdläppar bortskurna. 
Något som närmast går att likna vid 
omskärelse. 
 
– Hos en var det nästan som att en 
granat hade exploderat i hennes 
underliv. Det var bara små, små 
hudbitar där, i stället för inre 
blygdläppar, säger Rika 
Hammarström. 
 
Samtidigt som Rika rekonstruerar 
blygdläppar efter misslyckade 
operationer arbetar hon också själv 
med blygdläppsförminskningar. Hon 
menar att kvinnorna som uppsöker 
henne redan har bestämt sig, och att 
det då är bättre att de blir opererade av 
en kirurg med gynekologisk kunskap.  
 
– Jag tycker inte plastikkirurger ska 
göra den här operationen. De ser inte 
kvinnorna som gynekologerna gör. Det 
finns massor av plastikkirurger som 
inte tar sitt ansvar. När tjejerna går 
tillbaka säger de bara “så ska det vara” 
och släpper iväg dem. För de vet inte 
bättre, de vet inte hur det ska se ut. 
 
De privata klinikerna har ingen 
skyldighet att rapportera sin 
verksamhet till Socialstyrelsen. Därför 
finns det ingen offentlig statistik över 
hur många ingrepp som görs i Sverige. 
Det finns heller ingen lag som direkt 
reglerar skyddet vid skönhetsingrepp.  
 
– Den här verksamheten är under 
skuggan. Det sker privat mellan 
patienten och läkaren, patienten 
betalar och då får patienten ta sitt 
ansvar. Så kan det inte vara, det gör 
mig mycket upprörd och ledsen.   
 

*** 
 



För några år sedan hörde Amsterdam-
bon och illustratören Hilde Atalanta 
talas om hur 
blygdläppsförminskningar ökade i 
världen och blev chockad. Hon började 
fundera på vad som var orsaken och 
kom fram till att man aldrig riktigt får 
se hur olika vulvor kan se ut. Inte ens i 
sexualundervisningen i skolan, som 
mest fokuserar på sex och samlevnad. 
Hon bestämde sig för att själv försöka 
visa hur stora skillnaderna kan vara.  
 
För drygt ett och ett halvt år sedan 
började hon teckna vulvor och startade 
instagramkontot The Vulva Gallery. 
Där lägger hon upp en bild om dagen. 
Alla föreställande olika vulvor i olika 
färger, med olika utseenden. Kontot 
växte fort och förra sommaren började 
hon porträttera verkliga vulvor. 
Hennes följare skickar nu in bilder på 
sig själva, tillsammans med personliga 
berättelser.  
 
– För det mesta handlar det om att de 
har kämpat mycket med att acceptera 
sin vulva. En del meddelanden jag får 
är från personer som är förvånade över 
att det finns så stor mångfald. Ibland 
är det från 40-50-åringar som skriver 
att de har gått hela sitt liv utan att 
känna till att man kan se olika ut.   
 
Hilde Atalanta tror att det finns många 
olika förklaringar till varför personer 
med vulva saknar kunskap om sin 
kropp. Kanske har det att göra med att 
personer med penis hela tiden ser sitt 
kön, medan vulvan är mer dold. Man 
lär sig att den behöver gömmas för att 
det vilar något skamligt över den.  
 
– Vi lär barn allt; historia, matte och 
hur de ska laga mat. Vi är i vår kropp 
varje dag, ändå lär vi inte våra barn 
hur de ska ta hand om den, vad de 

olika delarna är till för och att man kan 
se olika ut.  
 
Trots att drygt hälften av alla vulvor 
har inre blygdläppar som sticker ut är 
det inget som visas särskilt ofta. Idealet 
är enligt Hilde Atalanta tydligt. 
Vulvan ska vara liten, rosa, hårlös och 
ha små inre blygdläppar. Kön som 
avviker från idealet blir ofta betraktade 
som fula. Hilde Atalanta vill inte skylla 
allt på porren, men menar också att det 
är svårt att se en mångfald i 
mainstreamporr och att det kan 
påverka en person som redan känner 
sig osäker över sitt utseende.  
 

 
 

*** 
 

Maj Rydström jobbar som 
barnmorska på en 
ungdomsmottagning i Sollentuna, 
Stockholm. Hon träffar dagligen 
flickor och unga kvinnor, men tycker 
sig inte se att det finns ett ideal för hur 
de inre blygdläpparna ska se ut. Enligt 
henne finns det bara ett ideal, tjejers 
könsorgan ska vara rakade. Att det 
finns ett ideal kring att en vulva ska ha 
små inre blygdläppar, och att det 
idealet till viss del kommer från porr, 
håller inte Maj Rydström med om.  



 
– I porrens värld finns det alla sorters 
blygdläppar. Det finns inget ideal i 
porrfilmen, att blygdläpparna ska ha 
en viss storlek. Den som säger det får 
stå med bevisbördan. Jag kan mycket 
om porr och generellt kan jag säga att 
det inte finns något ideal. Du kan hitta 
allt. 
 
Men när Gemma Sharp i sin forskning 
undersökte olika former av media; 
internet, pornografi, tv och reklam, 
fann hon att det som främst påverkade 
kvinnors vilja att förminska sina 
blygdläppar var porr och internet. 
 
– Man ser inte bilder på vulvor så ofta. 
Det är bara i porr de ser helt nakna 
vulvor. Men även i modereklam ser 
man tajta kläder som bikinis och 
sportkläder. I bilderna är det alltid 
väldigt släta kön, utan veck och 
ojämnheter. Kvinnor vill ha det släta 
utseendet och blir oroliga över att 
sättet de ser ut på inte är normalt. 
 
En känsla som många intervjupersoner 
delade var upplevelsen av att inte 
känna sig “rätt”. 
 
– Folk tror att det bara är män som har 
utvändiga delar av sina kön och om 
kvinnor har det måste man vara 
maskulin.  

*** 
 

Anja Lanne har arbetat med vad hon 
kallar för vulgärfeministisk konst i åtta 
år. Det började i en frustration kring 
hur vulvan ses som något hemligt och 
mystiskt, något som det inte ska pratas 
om. Via sin hemsida Vulvagarity säljer 
hon realistiska vulvaskulpturer i form 
av smycken, tvålar och tavlor. Med sin 
konst vill hon utmana tabun och bryta 
normer kring vulvan.  
 

– Jag har märkt under mitt liv att det 
finns ett ideal även när det kommer till 
fittan. Man ska ha icke-existerande 
eller så små inre blygdläppar som 
möjligt. Man känner sig ful eller skäms 
om det inte är så eller om den ena 
kanske är större än den andra. 
Förutom att det är roligare och mer 
intressant att skulptera fittor som har 
lite fler veck finns det en poäng med 
att försköna det som har ansetts ha 
varit fult så länge.  
 

 
Anonym kvinna 

 
Att det finns ett ideal har också 
bekräftats av den respons Anja Lanne 
får på sin konst. Många har hört av sig 
och tackat för Anjas arbete och sagt att 
det känns roligt att se sig själv 
representerad.  
 
Anja Lanne tycker det är tydligt att 
skammen som omger vulvan präglar 
de flesta med vulva. Att den finns där 
och att man bär den med sig genom 
livet. Att man skäms över hur den ser 
ut, hur den luktar eller hur den 
fungerar. Hon dömer ingen som väljer 
att operera sig men tycker samtidigt att 
de negativa känslorna kring fittor är 
sorgliga. 
 
När hon började skulptera vulvor var 
det inte många andra som gjorde 
samma sak som hon, i alla fall inte lika 
öppet. Nu upplever Anja att 



fittkonsten i Sverige växer, och att 
nästan alla feministiska konstnärer gör 
något som åtminstone relaterar till 
vulvan.  
 
– Folk undrar om jag upplever det som 
konkurrens, men jag tycker bara att ju 
fler som gör det här desto bättre. Det 
gynnar alla oss som har fitta. 
 

*** 
 
Både Julia och Leila kände sig 
onormala med sina synliga inre 
blygdläppar. Leila för att hon fått det 
påpekat medan det för Julia var en 
känsla som växte fram i takt med 
puberteten och de förändringar som 
skedde. Oavsett vad det grundar sig i 
är det en känsla de delar med fler 
kvinnor som känner missnöje över sina 
yttre genitalier. 
 
Kanske är det inte så konstigt att man 
tror att någonting är fel när det som 
heter inre blygdläppar i tonåren börjar 
växa och inte längre håller sig innanför 
de yttre. Namnen på latin, labia majora 
och labia minora, kan också skapa 
föreställning om att de yttre ska vara 
stora och de inre små.  
 
Även en del medicinska teckningar av 
den kvinnliga anatomin kan skapa 
förvirring. Länge har man avbildat inre 
blygdläppar som om de vore ovala, 
och följde med längs den yttre 
blygdläppens kant. I själva verket är de 
inre blygdläpparna, om man vecklar ut 
dem, oftast mer triangulära, där 
spetsen kan sticka ut och synas.  
 
Julia tror att skolans läroböcker har 
påverkat henne mycket. På könen i 
biologiböckerna syntes knappt några 
inre blygdläppar eller någon behåring. 
Det blev ett bevis på att hon måste se 
fel ut. Hon tänkte också på hur det 

formade hennes klasskamraters syn på 
hur en vulva ska se ut, och vad de 
skulle tänka om de fick reda på att hon 
inte såg ut så.  
 

*** 

 
 
Julia har rört sig i konstkretsar och 
har också själv målat och avgjutit 
vulvor. Både sin egen och en väns. 
Men det var först efter operationen, 
som ett sätt att förena sig med sitt 
underliv och även att bearbeta de 
sexuella trauman hon upplevt som 
barn. Hon tycker att fittkonst är något 
bra och önskar att hon hade fått se den 
mångfald som den visar mycket 
tidigare. Samtidigt tror hon inte att det 
hade påverkat henne om hon sett det 
innan operationen. 
 
– Jag såg fittkonst första gången strax 
efter gymnasiet. Jag tror att om jag 
hade sett det tidigare i den lilla skalan i 
särskilt utvalda feministiska 
sammanhang hade det ändå inte 
påverkat mig. Jag hade nog kollat och 
bara tänkt att andra skulle tycka att de 
var fula och konstiga. Jag var ändå 
väldigt medveten om vad normen var. 
Därför tror jag inte det hade gjort 
jättemycket att se det i avvikande 
sammanhang.  



 
*** 

 
Jan Jernbeck, grundare av 
Akademikliniken, tror inte att det 
finns ett tydligt ideal för hur vulvor 
ska se ut. Han säger att vi människor 
är flockdjur och därför jämför oss med 
hur alla andra ser ut.  
 
– Vi har ju en normalfördelad kurva, 
och så tittar man på det här och vill 
ligga inom massan. Så sticker det ut 
någonstans kan man ju tänka att “oj, 
jag har för stora blygdläppar, det stör 
mig”.  
 
Jan Jernbeck säger att han inte menar 
att det är onormalt med sådana 
blygdläppar, men att han kan förstå att 
de kan komma i kläm. Det är viktigt 
för honom att få fram patientens  
verkliga anledning till att man vill göra 
ingreppet. 
 
På frågan om han någonsin förstorat 
inre blygdläppar svarar Jan Jernbeck 
nej. 

 
– Jag har aldrig gjort större 
blygdläppar på någon som har sin 
naturliga blygdläpp kvar.  
 

*** 
 

Även om det sällan sker att 
ungdomarna som träffar Maj 
Rydström pratar om en operation 
händer det att unga tjejer har frågor 
kring hur deras vulva ser ut. 
Kunskapen kring könet är olika stor 
hos olika tjejer, en del har aldrig kollat 
på sig själva och en del kollar i spegel 
hela tiden.  
 
– Varje gång jag gör en undersökning 
erbjuder jag att de får titta i spegeln. 
Jag pratar mycket med mina 
ungdomar om just anatomin och om 
att man kan se olika ut, precis som 
man gör i ansiktet. Jag har en stor 
plansch med Ylva Maria Thompsons 
100 olika slidor, så att man kan se olika 
blygdläppar.  
 

*** 

Anonym	  kvinna	  



När Ylva Maria Thompson själv var 
tonåring skämdes hon över hur hennes 
vulva såg ut. Hon försökte gömma den 
i omklädningsrummet efter 
gymnastiken och i duschen. 
Komplexen fanns kvar i flera år, och 
hon minns exakt när de försvann.  
 
I 20-årsåldern studerade hon konst i 
Uppsala där det fanns ritsalar som gick 
att använda gratis. En dag när hon var 
där och tecknade fick hon frågan om 
hon inte skulle stå krokimodell. Helt 
naken ställde hon sig framför andra 
konststudenter och stod så i 40 
minuter.  
 
– Först var jag skitblyg, men det var 
som en wow-upplevelse. Jag klarade 
det, att stå naken framför alla 
människor. Jag kände att skammen 
bara släppte på något sätt. Det var den 
bästa terapin.  
 
Ylva Maria Thompson kommer från en 
familj där man badade bastu nakna 
ihop på landet och har alltid 
uppmuntrats att ha en positiv 
inställning till sin kropp. I kluvenheten 
mellan att å ena sidan tycka att hon 
inte dög, å andra sidan veta att hon 
borde känna det uppstod hennes 
konst.  
 
När hon 1998 började avgjuta vulvor 
var det med sina tidigare komplex i 
minnet. Men framförallt ville hon få 
andra att sluta känna den skam hon 
själv hade känt för sin kropp.  
 
– Min övertygelse är att sexualitet är 
något bra. Ett vanligt problem är att 
folk inte kan prata om det, att det finns 
jättemycket skuld som inte borde vara 
där.  
 
Ylva Maria Thompson började med att 
gjuta av sina nära vänner. Eftersom 

hon tidigare jobbat som chefredaktör 
på den erotiska tidskriften Cupido och 
som programvärd för erotiska filmer 
på TV1000 visste hon att hon kände 
personer som inte skulle ha problem 
med att ställa upp.  
 
Först gjorde hon tre skulpturer och 
blev så nöjd att hon började göra 
kopior på dem.  
 
– Sen började jag tänka att vad fasen 
håller jag på med? Jag hade valt en 
fitta av flera miljoner och liksom gjort 
den som ett ideal. Det var ju helt galet. 
 

 
Foto: Amanda Skagerström Lindau 

 
Hon bestämde sig då för att göra 100 
avgjutningar av 100 olika vulvor. År 
2000 stod konstverket Anonyma 
Exhibitionister klart. Ylva fotade av de 
inramade skulpturerna för att fler 
skulle få ta del av dem. Idag hänger 
planscher av konstverket på flera olika 
ungdomsmottagningar i landet.  
 
På arbetsbänkarna i Ylva Maria 
Thompsons studio ligger nu nya 
gipsformer föreställande olika vulvor. 
Ett av hennes senaste projekt är att ta 
fram en modell av en vulva som är så 
realistisk som möjligt, både till 
utseendet och till känseln. Den är tänkt 
att användas i undervisningssyfte av 
RFSU. 
 



*** 
 
Hos Hilde Atalanta på The Vulva 
Galley växer väntelistan för att få sin 
vulva porträtterad i snabb takt och 
kötiden är nu uppe i nästan fyra 
månader.  
 
– Förhoppningsvis når jag med min 
konst personer som är osäkra på sina 
kroppar eller som inte vet om att det 
finns en så här stor mångfald. Kanske 
ändrar jag världen pyttelite, säger hon 
med ett skratt.         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Julia,	  Anette	  och	  Leila	  heter	  egentligen	  något	  annat.	  
	  
Illustrationer	  av	  vulvor:	  Hilde	  Atalanta	  
Illustrationer	  med	  citat:	  Lina	  Josefsson	  
	  
Text:	  Amanda	  Skagerström	  Lindau	  och	  Lovisa	  Åkesson	  



 
FAKTA: Det här är inre 
blygdläppar  
 
Innanför de yttre blygdläpparna sitter 
de inre blygdläpparna, som möts vid 
klitoris och bildar klitorishuvan. De 
består nästan bara av skinn, körtlar, 
blodkärl, svällkroppsvävnad och 
nervändar. Det gör att de är töjbara 
och att de ser lite rynkiga ut. De inre 
blygdläpparna har också talgkörtlar 
och svettkörtlar som smörjer vulvan 
och gör att allt funkar som det ska. 
 
De inre blygdläpparna ligger mot 
varandra och fungerar bland annat 
som dörrar till slidöppningen och 
urinröret för att det inte ska komma in 
exempelvis smuts och bakterier. De 
fungerar också som en tratt för urin. 
När du kissar bildar dessa en väg för 
strålen att gå rakt ned.  
 
Storleken och färgen på de inre 
blygdläpparna varierar väldigt mycket 
och det finns nästan ingen med två helt 
symmetriska blygdläppar. I puberteten 
växer de inre blygdläpparna och de 
kan också ändra färgton. Vid sexuell 
upphetsning fylls vulvan med blod 
och de inre blygdläpparna blir större. 
Alla nervändar gör också att de är 
känsliga och kan ge sexuell njutning. 
 
Källa: Lotti Helström, UMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Vad säger lagen? 
Det  finns  ingen  lag  som  direkt  reglerar  
skyddet  vid  skönhetsingrepp.  Men  förutom  
otydligheter  kring  vilken  rätt  man  har  som  
patient  på  en  plastikklinik,  är  det  faktiskt  
också  otydligt  vad  plastikkirurgerna  enligt  
lag  har  rätt  att  göra  med  en  vulva.   
 
I  dag  finns  inga  egentliga  hinder  för  en  
kvinna  att  gå  till  en  plastikklinik  och  skära  i  
sitt  kön.  Plastikkliniker  marknadsför  
ingreppet  på  sina  hemsidor  och  det  
diskuteras  öppet  i  plastikforum  på  nätet.   
 
Samtidigt  gör  lagen  om  könsstympning  i  
dag  ingen  skillnad  på  vilka  motiv  som  
ligger  bakom  ingreppet  eller  vem  som  
håller  i  kniven.   
 
Alla  former  av  könsstympning  är  olagliga  i  
Sverige,  också  när  det  gäller  vuxna  
kvinnor  som  frivilligt  lämnat  samtycke  till  
att  genomgå  ingreppet.  Förbudet  gäller  
ingrepp  där  hela  eller  delar  av  de  yttre  
genitalierna,  det  vill  säga  klitoris  och  de  
yttre  och  inre  blygdläppar,  tas  bort  eller  
som  orsakar  en  bestående  förändring  i  
kvinnans  yttre  könsorgan.   
 
Birgitta  Essén,  professor  i  internationell  
kvinno-  och  mödrahälsa  vid  Uppsala  
universitet  och  överläkare  på  
kvinnokliniken  på  Akademiska  sjukhuset,  
har  skrivit  debattartiklar  om  lagtexten.  I  en  
artikel  i  Dagens  Samhälle  från  2016  
skriver  hon,  tillsammans  med  Sara  
Johnsdotter,  professor  i  medicinsk  
antropologi  vid  Malmö  Högskola,  att  
problemet  med  lagen  är  att  den  gäller  
oavsett  ålder  och  oavsett  om  samtycke  
har  lämnats  av  kvinnan.  Det  gör  att  den  
lätt  kan  tillämpas  på  intimkirurgiska  
ingrepp. 
 
“Det  blir  i  praktiken  upp  till  den  tillfrågade  
kirurgen  att  försöka  bestämma  om  hon  ska  
ses  som  ett  offer  för  afrikansk  förtryckande  
kultur  och  i  behov  av  skydd  genom  svensk  
lagstiftning,  eller  om  hon  kan  betraktas  
som  en  västerländsk  kvinna  med  full  
autonomi  att  bestämma  över  sin  kropp.” 
  
  
  

  
De  menar  att  man  skulle  kunna  komma  
ifrån  det  problemet  om  man  exempelvis  
skrev  att  lagen  gäller  barn. 
 
Även  Lotti  Helström,  överläkare  i  
gynekologi,  tycker  att  lagen  är  illa  skriven.  
Hon  jämställer  inte  intimkirurgi  med  
könsstympning  och  menar  att  problemet  är  
att  lagen,  med  sina  nuvarande  
formuleringar,  gör  just  det.     
 
–  Vi  måste  ju  ha  en  lag  mot  
könsstympning,  men  den  är  svår.  Den  var  
svårformulerad  för  lagrådet  från  början,  
och  den  är  fortfarande  svårtolkad.  
Problemet  är  meningen  om  samtycke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


