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Inledning:  
 
Blygdläppsförminskningar ökar i Sverige – men varför? Och vad säger det om skönhetsideal 
och att vara kvinna i dag? Det var vår utgångspunkt när jag och Amanda Skagerström 
Lindau började med det här examensarbetet.  
 
Vi har genomgående arbetat tillsammans och vårt arbete har landat i ett längre reportage 
om intimkirurgi och om kvinnors relation till sitt underliv. Därtill finns en artikel som tar upp 
lagen om könsstympning och debatten kring denna.  
 
Under arbetet har vi kunnat belägga att ingreppet ökar globalt och att de tendenserna också 
finns i Sverige. Vi har också försökt ta reda på vilka anledningar som kan finnas till denna 
ökning.  
 
Arbetet bygger främst på intervjuer med personer som på olika vis arbetar med 
intimkirurgiska ingrepp eller har genomgått ett sådant ingrepp. Vi har också intervjuat 
kvinnor som genom sin feministiska konst vill motverka tabun och visa på mångfalden av 
vulvan.  
 
Arbetsmetoder och research:  
 
Att kunna styrka att det finns en ökning av antal intimkirurgiska ingrepp var för oss från 
början en bärande del och en förutsättning för reportaget. Men det visade sig bli svårare än 
vi trott att bevisa detta.  
 
För att få fram siffror över intimkirurgi i Sverige började vi med att kontakta Sveriges förening 
för estetisk plastikkirurgi, SFEP. De hade ingen konkret statistik, men kunde ge oss deras 
uppskattning kring hur många intimkirurgiska ingrepp som utförs per år – en procent av all 
plastikkirurgi, det vill säga cirka 600 fall.  
 
Men vi fick inte svar på några följdfrågor eller någon motivering till vad deras siffror grundade 
sig i. Vi ansåg att vi bara genom hans korta svar på våra frågor inte kunde bedöma äktheten 
i hans uppgifter och valde därför att inte ta med dessa siffror i texten (Leth & Thurén 2000: 
22-23 ). SFEP hänvisade oss i stället till Akademikliniken och andra större kliniker.  
 
För att komma vidare försökte vi också med att kontakta Socialstyrelsen, men det visade sig 
att de inte har någon full statistik över plastikkirurgi. Vi ringde till en handläggare som var 
behjälplig, men hon kunde bara ge oss väldigt övergripande statistik från landstingen. Där 
framgick att vulvaplastik ökade, men det gick inte att utläsa vad som var estetiska ingrepp 
eller vad som var exempelvis rekonstruktioner efter en förlossning. Vi blev kopplade till två 
personer som skulle försöka förklara vad ingreppen under kategorin “vulvaplastik” innebar, 
men ingen kunde svara på vad klassifikationerna betydde.  
 
Här var vi ännu inte helt på det klara med i vilken utsträckning landstingen utför intimkirurgi. 
Därför ringde vi till Sörmland och Stockholms landsting för att se om de hade någon statistik 
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att delge oss. Vi frågade också hur de tog emot patienter som kom in och ville förminska 
sina blygdläppar. I ingen av frågorna hade de svar, men de hänvisade oss till Nyköpings 
kvinnoklinik. De kunde inte heller svara på hur de arbetade.  
Vi försökte också kontakta Södersjukhuset, SÖS, och fråga om vi kunde träffa en läkare eller 
någon lämplig person som kunde berätta för oss hur man arbetar med den här frågan. Men 
presstalespersonen på SÖS menade att de inte arbetade med estetiska ingrepp likt detta 
och därför inte kunde hjälpa oss.  
 
Vi hörde av oss till Akademikliniken, efter rekommendation från både SPEF och 
Socialstyrelsen. Där intervjuade vi Jan Jernbeck, grundare av och plastikkirurg på kliniken. 
Han berättade om hur ingreppet går till och om hur de arbetar kring frågan. Vi bad också 
honom om statistik, men han har ännu inte återkommit till oss med någon sådan.  
 
Tyvärr har inte privata kliniker skyldighet att lämna ut statistik till oss, eftersom de inte faller 
inom offentlighetsprincipen. Vilka organ och bolag som har skyldighet att lämna ut 
handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och Sekretesslagen – och 
privatägda företag, partier, organisationer och stiftelser faller oftast inte in inom 
tillämpningsområdet (Funcke 2014: 22).  
 
Vad vi inte visste i början av vårt arbete var att skönhetsindustrin är oreglerad och 
plastikingrepp som görs på privata kliniker kan ses som en tjänst mellan kirurg och patient. 
Det kan därför vara svårt att veta var man ska vända sig om man som patient blir missnöjd. 
Vi kom lite sent på att ett sådant alternativ är Konsumentverket, och har därför inte hunnit få 
ut några handlingar därifrån.  
 
Från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begärde vi att få fram IVO- och Lex 
Maria-anmälningar inom de områden som kunde vara intressanta för oss. Om vi kunde se 
en tydlig ökning skulle det också kunna vara en indikation på att ingreppet ökade. Vi hade 
också en förhoppning om att finna intressanta case i deras statistik.  
 
Vår kontakt med IVO gick bra – de svarade snabbt och tog fram våra efterfrågade 
handlingar inom en rimlig tid. Däremot ville de ta betalt för att skicka materialet till oss, både 
via brev och mejl. Med erfarenhet vi fått från kursen “Mediejuridik och etik” med Nils Funcke 
föreslog vi att vi ville ta del av handlingarna på plats, vilket var kostnadsfritt.  
 
Då de ingrepp som utförs på privata kliniker ej behöver rapportera in till någon myndighet 
finns det helt enkelt ingen översikt över hur många och vilka ingrepp som utförs i Sverige. 
Efter handledning och rådgivning av vår handledare vände vi oss utomlands för att finna 
statistik där. Vi fann siffror från International Society for Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS, 
som visar att ingreppet är det mest ökande i världen. Statistiken grundar sig i siffror som är 
frivilliga för kliniker att skicka in.  
 
Vi intervjuade Lina Triana om statistik och om själva ingreppet. Hon är plastikkirurg i 
Colombia och styrelsemedlem i ISAPS. Hon berättade för oss om statistiken och ingreppet, 
men pratar utifrån läget i Colombia. Vi bestämde oss för att inte ha med henne i reportaget, 
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då de delar hur hennes resonemang som var intressanta för Sverige redan täcktes av 
svenska experter.  
 
Efter intervjuer med flera personer inom den svenska professionen som alla kunde vittna om 
en ökning hade vi så det räcker för att konstatera att den tendens som syns globalt också 
syns i Sverige. Bland dessa finns Nina Bohm Starke överläkare på Kvinnokliniken i 
Danderyd, Jan Jernbeck, grundare av Akademikliniken, och Rika Hammarström, gynekolog 
och plastikkirurg.  
 
För att förstå den medicinska aspekten kring blygdläppar – vad de fyller för funktion, vad det 
finns för risker med ett ingrepp och om det är medicinskt motiverat att förminska dem – 
pratade vi med Lotti Helström, överläkare i gynekologi på Södersjukhuset.  
 
Vi fokuserade mycket på att få tag i kvinnor som utfört intimkirurgi och som ville berätta för 
oss om sina erfarenheter. Det kändes viktigt för oss att verkligen tala med någon som har 
genomfört ingreppet – i vår text vill vi inte bara berätta om de som gör ingreppet, utan vi vill 
också ha pratat med  dem.  
 
För att hitta dessa kvinnor skrev vi i flera stora tjejgrupper på Facebook. Först fick vi svag 
respons, men när vi skrev i gruppen “Fittlife – om underliv och hälsa” var det flera som ville 
vara med.  
 
Vi intervjuade tre kvinnor som berättade om hur de sedan tidiga år haft stora komplex för 
sina vulvor och därför funderat på plastikkirurgi. Ingen av dem har ännu genomgått 
operationen, men de kunde vittna om hur deras komplex har fått dem att må. I färdiga texten 
framgår inte deras berättelser, men samtalen var bra för oss för att få en bredare bild. De 
fungerar dock som illustrationer i vårt reportage, då vi har valt citat från deras intervjuer och 
använt dem i målade bilder.  
 
Vi pratade också med två kvinnor som förminskat sina blygdläppar. De berättade grundligt 
för oss om hur de mådde före operationen, vad som fick dem att genomgå den, hur det var 
under kontakten med plastikkliniken och hur de mådde efter operationen.  
 
Tjejerna vi intervjuade var inte medievana och vi var noga med att inte göra dem nervösa. Vi 
benämnde alltid våra samtal som just samtal, att de skulle få berätta för oss om sina 
erfarenheter. Vi undvek aktivt ordet intervju då det för många kan betyda att man behöver 
stå till svars för något (Häger 2014: 225).  
 
Vi ville få tjejerna att berätta med sina ord för oss om hur det har känt och tänkt, och ställde 
därför så öppna frågor som möjligt till en början. Precis som Björn Häger skriver i Reporter: 

En grundbok i journalistik (2014: 227) fick vi utförliga svar och bra citat.  
 
Under kursen “Journalistiska metoder” 2015 föreläste Erika Walukiewicz för oss om 
intervjuteknik. Hon framhävde vikten av att våga vara tyst och menade att det då finns en 
chans att intervjupersonen fortsätter prata och “leverera” för att fylla tystnaden. Det var ett 
knep vi använde oss av i våra intervjuer, och som gav oss bättre och utförligare svar.  
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Intervjuerna med de två som genomgått ett ingrepp gick ut på att de fick berätta ett 
händelseförlopp, om än ett långt sådant. Vi började som sagt med öppna frågor, men det var 
också viktigt att under tiden ställa specifika följdfrågor. När man berättar riskerar man att 
missa viktiga detaljer, och detaljer kändes avgörande för oss när vi ville måla våra scener.  
 
För att få med ett psykologiskt perspektiv på intimkirurgi intervjuade vi den australiensiska 
forskaren Gemma Sharp. I Sverige var vi i kontakt med Carolina Lunde, docent i psykologi 
vid Göteborgs universitet, som har forskat generellt kring ungas attityder till skönhetsingrepp. 
Vi hade flera inbokade intervjuer som hon ställde in och till slut slutade hon dessvärre att 
svara oss. Men vi tycker att vi utan problem kan använda Gemma Sharps slutsatser, även 
om de är grundade i studier som gjorts i Australien. Enligt närhetsprincipen identifierar vi oss 
med den som är lika oss kulturellt – och det är därför relevant att läsa även om det som inte 
befinner sig nära geografiskt, men kulturellt (Häger 2014: 102). Vi tänker att Australien just 
har kulturella likheter med Sverige, och därför har hennes resultat betydelse även för oss.  
 
Vi ville ge en bredare bild av fenomenet med blygdläppsförminskning. För att kunna göra 
detta har vi i texten också uppmärksammat något av en motreaktion – kvinnliga feministiska 
konstnärer som arbetar för att bryta tabun och normer kring vulvan. Genom sin konst visar 
de på mångfalden av vulvor. Vi intervjuade två svenska konstnärer, Ylva Maria Thompson 
och Anja Lanne, och en nederländsk illustratör som har det populära kontot “the Vulva 
Gallery” på Instagram, Hilde Atalanta.  
 
Etik och juridik  
 
Efter tre år på JMK har vi under detta arbete känt oss ganska trygga i de etiska 
överväganden vi har gjort. Vi har inte ställts inför några större etiska och juridiska problem, 
men som alltid har det funnits saker vi har behövt diskutera extra mycket.  
 
Redan från vår första kontakt med de kvinnor som gjort intimkirurgi erbjöd vi dem 
anonymitet. Ämnet vi skriver om är känsligt och privat för många, och det känns viktigt att 
respektera deras privatliv. Publicitet som kan kränka privatlivet bör övervägas noga och 
avstås ifrån om det inte finns ett tydligt allmänintresse (Po.se).  
 
Vi ansåg att det inte finns ett intresse att få reda på exakt vem det var som genomfört 
ingreppet – det viktiga är att lyfta berättelsen om hur det var och gick till. Det finns heller 
inget allmänintresse i att veta våra intervjupersoners namn. Vi tippade också att det skulle 
vara svårt för oss att få någon att ställa upp om vi inte gav dem anonymitet.  
 
Kvinnorna vi intervjuade, våra case, är inte heller vana vid att vara med i media. Vi var därför 
noga med att visa dem särskild hänsyn, enligt de journalistiska yrkesreglerna. Vi har varit 
väldigt transparenta kring var och hur materialet ska användas, och vi har erbjudit dem att 
läsa igenom sina citat (Po.se).  
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Vi hade innan vi började med projektet en bild av att ingreppet ökade, då vi läst det i flera 
olika nyhetsartiklar. Men att styrka denna bild var knepigare än vi tänkt. Att vara kritisk mot 
nyhetskällorna och kontrollera sakuppgifter noga är en av de pressetiska reglerna – trots att 
de tidigare har publicerats (Po.se). Vi lade mycket tid på att säkerställa att de uppgifterna 
som redan publicerats stämde.  
 
I vår korta kontakt med Fredrik Gewalli, ordförande för SFEP, skrev han i ett sms att man 
kunde se att ingreppen ökade efter att media rapporterade om operationen. Det 
meddelandet fick oss att tänka på vad för ansvar vi ska ta för konsekvenserna av en 
publicering av vår text – kan och ska vi medverka till att ingreppet eventuellt kan öka efter en 
publicering?  
 
Enligt den sociala ansvarsteorin bör reportrar visa hänsyn och tänka på vad som är värt att 
publicera. Man ska enligt nämnda teori avstå från att publicera sådant som kan vålla skada, 
och i stället publicera det som bidrar till ett mer rättvist samhälle (Wigorts Yngvesson 2006: 
40-47).  
 
Men enligt den konsekvensneutrala teorin ska man som reporter tänka tvärtom – 
journalisterna ska inte ta hänsyn till konsekvenserna om det man rapporterar är sant och 
relevant (Hammarlin & Wigorts Yngvesson 2015: 103).  
 
Vi utgår ifrån att vi inte ska tänka på vad som eventuellt kan bli en konsekvens av vårt 
arbete. Skulle vi dessutom tänka utifrån den sociala ansvarsteorin i detta fall skulle vi 
behöva ta ställning till huruvida ett intimkirurgiskt ingrepp är något bra eller dåligt för 
samhället – vilket vi varken vill eller har en tydlig åsikt kring.  
 
Källor och källkritik:  
 
Det finns enligt Torsten Thurén och Göran Leth (2000: 22) tre typer av information; fakta, 
förklaringar och åsikter. I vårt reportage har vi arbetat med alla tre typer.  
 
Ren fakta går att bevisa i teorin. De källkritiska principerna har arbetats fram främst för att 
kunna stärka trovärdigheten i denna typ av information. Torsten Thurén och Göran Leth 
(2000: 23-30) benämner principerna som följande; äkthet, tidssamband, beroende och 
tendens.  
 
Vad gäller ren fakta i vårt reportage har vi statistiken som kommer från International Society 
for Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS. De har kunnat kartlägga en ökning genom insamlad 
statistik från olika länder i världen. Innan vi började med detta arbete var vi inte medvetna 
om vad ISAPS var, och fick därför lägga tid på att stärka källans trovärdighet.  
 
För att göra det började vi med att intervjua Lina Triana, plastikkirurg som sitter i styrelsen 
för organisationen. Hon berättade för oss om hur insamlandet av statistiken gick till. De 
sammanställer statistik från de kliniker som frivilligt skickar in sina siffror. Det sänker 
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statistikens trovärdighet då det finns massor av kliniker som inte väljer att skicka in sina 
siffror.  
 
I ISAPS statistik kan man förutom att se de sammanlagda globala siffrorna också se 
enskilda länders utveckling. För att kolla så att den sammanlagda siffran inte bara berodde 
på en kraftig ökning i ett eller två länder gick vi in på de enskilda ländernas statistik. Vi kunde 
då se att samtliga länder hade rapporterat siffror som gick i samma riktning, vilket stärkte 
bilden av att trenden finns globalt.  
 
För att ytterligare kunna stärka trovärdigheten är en regel att kontrollera med en oberoende 
källa (Leth & Thurén 2000: 24). Vi lade mycket tid på att finna statistik, både nationell och 
internationell, men fann inga siffror så tydliga som ISAPS.  
 
Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas 
för att göra det, skriver Torsten Thurén och Göran Leth (2000: 26). Det går att misstänka 
ISAPS för att vara tendentiösa, då organisationen är för och av plastikkirurger som har ett 
intresse av att det går bra för skönhetsindustrin.  
 
Men enligt Sigurd Allern är kravet på att källor inte ska ha tendens omöjligt att leva upp till. 
Han skriver att det inte finns källor utan tendens och att Thuréns råd om att en källa med 
tendens behöver bemötas med en annan källa med motsatt eller utan tendens inte 
nödvändigtvis behöver vara en källkritisk undersökning – det är bara en påminnelse om att 
det finns olika syn på frågan (Allern 2015: 50). Under en föreläsning på JMK den 24 februari 
2016 sa Sigurd Allern att så länge journalisten vet om att källan kan ha tendens, är det inget 
problem.  
 
Vi hittade emellertid inga siffror från Sverige, men vi har intervjuat tre av varandra oberoende 
källor som alla kan vittna om en ökning även här; Jan Jernbeck, grundare av 
Akademikliniken, Rika Hammarström, plastikkirurg och gynekolog, och Nina Bohm Starke, 
överläkare på Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus.  
 
Samtliga dessa källor kan, efter Torsten Thuréns principer, misstänkas för att vara 
tendentiösa. Det har vi varit medvetna om, och vi har i de fall där tendensen varit särskilt 
uppenbar ställt motsatta källor mot varandra. Exempelvis så menar Jan Jernbeck att det kan 
finnas medicinska anledningar till att göra en blygdläppsförminskning. Lotti Helström menar 
däremot tvärtom, att så inte är fallet. De har båda olika intressen av att sprida sin bild, vilket 
vi är fullt medvetna om. Men vi låter dem båda komma till tals, och gör deras åsikter synliga 
för läsaren.  
 
En annan typ av information är förklaringar (Leth & Thurén 2000: 22). Vi sökte i vårt arbete 
förklaringar till hur verksamheten kring intimkirurgi såg ut och vi sökte förklaringar till varför 
kvinnor vill operera sitt kön.  
 
När det gäller förklaringar är inte de källkritiska principerna fullt så behjälpliga som när det 
gäller fakta. Det kan finnas flera förklaringar till samma sak och för att kunna avgöra vad 
som är trovärdigt måste man bedöma om det är en seriös källa man pratar med. Helst bör 
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man vara så pass insatt i ämnet att man kan avgöra vad som är rimligt (Leth & Thurén 2000: 
22).  
 
Vi har läst och arbetat med frågan under lång tid och fick till slut därför mycket kunskap om 
ämnet. Det har gett oss ett självförtroende i att sålla bort det vi inte har tyckt låtit rimligt. För 
att säkerställa att de källor vi talat med är trovärdiga har vi intervjuat personer med lång 
erfarenhet av branschen. I de fall då personer har uttryckt olika förklaringar till samma 
skeende har vi låtit alla förklaringar vara med.  
 
Vad gäller våra case har vi varit i kontakt med dem en längre tid. Vi har inte begärt att få se 
kvitton eller liknande på deras ingrepp, men vi anser att det inte finns någon anledning att 
betvivla deras berättelser. Vi tycker att de under våra samtal har berättat på ett sådant sätt 
och med en sådan detaljrikedom att det inte finns någon anledning att tvivla på 
sanningshalten i det de säger. Vi finner heller inte att de skulle ha någon anledning att ljuga 
för oss om sin erfarenhet. För att kontrollera sanningshalten har vi ibland ställt kontrollfrågor, 
och då fått liknande svar som när vi ställde frågan första gången. I ett av fallen har vi också 
varit i kontakt med kvinnans mamma, som vittnar om samma händelse som sin dotter.  
 
Flera av personerna vi intervjuat har också uttryckt sina åsikter kring intimkirurgi. En viktig 
fråga när det gäller åsikter handlar om åsikternas representativitet och personens 
uppriktighet. Leth & Thurén (2000: 22) skriver att det är viktigt att ha koll på om åsikterna 
uttrycks i egenskap av källans person eller profession.  
 
Det kan ibland vara svårt att avgöra i vilken roll våra intervjupersoner har uttryckt sina 
åsikter. När vi har suttit och pratat med Lotti Helström talar hon utifrån sig själv – men 
representerar samtidigt ett stort sjukhus. Vi har slutligen inte lagt så mycket vikt vid i exakt 
vilken roll hon och de andra som representerar sin profession säger vad. De är personer 
som har maktroller och som alla tidigare har figurerat i media och vet vad det innebär.  
 
Erfarenheter under examensarbetet  
 
Det vi blev varse om tidigt var att det var svårt att få ut den statistik vi ville ha. Vi fokuserade i 
början mycket på att finna case som kunde berätta om sin erfarenhet. Det visade sig i stället 
att case gick lätt att hitta – men statistik var svårare. Vår ursprungliga tidsplanering 
fungerade alltså inte, och nu i efterhand man kan se att vi var lite för långsamma och 
oflexibla. När vi insåg att statistiken var svår borde vi skiftat fokus till den snabbare än vad vi 
gjorde. Det hade också underlättat om vi vände oss till utländska källor tidigare.  
 
Att söka både information och inspiration i andra länder hade vi överhuvudtaget knappt tänkt 
på till en början – vi var så fokuserade på Sverige. Vi vill ju såklart berätta om Sverige och 
vad som är relevant här, men det underlättade för oss och gjorde att vi kunde komma vidare 
när vi fann internationell statistik.  
 
Jag tycker att vi har varit duktiga på att få tag på och intervjua våra case. Det är ett känsligt 
ämne som vi har fått flera kvinnor att öppna upp sig kring.  
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Däremot träffade vi inget av våra case – vi intervjuade dem över telefon. Nu efteråt ångrar 
jag att vi inte åkte och träffade dem. Det hade såklart blivit ett ännu bättre samtal och det 
hade underlättat för oss att se dem prata och att få en tydligare bild av vilka de är. Precis 
som Cecilia Aare (2011: 36) skriver i boken Det tidlösa reportaget är det viktigt att träffa 
personer som beskriver deras miljö. Det behövs om man vill skriva om enskilda 
människoöden.  
 
I kursen “Dokumentärt berättande” med Jesper Huor våren 2017 lärde vi oss vikten av att 
vara ute på fält och träffa personer i deras egna miljö. Hade vi träffat Julia och Leila hemma 
hos dem, eller i alla fall i deras hemstad, hade de dels kunnat slappna av mer och kanske 
känt sig säkrare, dels hade det varit enklare för oss att skapa mer liv i texten och göra 
djupare personbeskrivningar.  
 

Att vi gjorde intervjuerna över telefon har dels att göra med att våra case bodde väldigt långt 
från Stockholm, men framförallt tror jag att det handlar om att vi från början inte visste riktigt 
vilken betydelse de skulle ha i vår text. Först var det viktigaste att vi överhuvudtaget fick 
prata med någon. Med vår slutgiltiga text framför oss ser vi att den hade kunnat vara ännu 
bättre om vi hade målat tydligare bilder av våra intervjupersoner.  
 
Att tidigt ha en bild av vad den färdiga texten ska landa i och vilken form den ska ha hade 
underlättat för oss. Är det något jag har lärt mig är det att försöka urskönja det så tidigt som 
möjligt. Går den inte att följa är det något man såklart får korrigera och ändra under tiden, 
men det vore enklare att ha en tydlig riktning. Vi började istället med att lägga ut krokar åt 
olika håll samtidigt utan att riktigt veta hur allt skulle knytas ihop.  
 
För att komma fram till det underlättade det att vi var två. Vi har tillsammans kunnat bolla 
idéer och både stilistiska och etiska överväganden med varandra. Vi har dessutom tagit 
hjälp av vår handledare i flera situationer, vilket hjälpt oss att komma vidare. Även om man 
skriver själv är det en lärdom jag tar med mig från denna kurs och tidigare kurser under 
utbildningen – fråga alltid någon annan om input om man kört fast.  
 
Vi har under arbetets gång ständigt skrivit en logg över vad vi gjort under dagarna. Vid 
dagens slut har vi noterat vem man har ringt, vad man har skrivit och vad man har gjort. Att 
dessutom skriva vad man ska ta tag i nästa dag gör det enklare för arbetet att komma igång 
morgonen efter. Det är en teknik vi blev tipsade om redan under kursen “Journalistiska 
metoder” med Eveline Grassman, under utbildningens första termin. Sedan dess har 
metoden återkommit under ett flertal kurser, men det är först nu jag verkligen har förstått hur 
mycket det underlättar. Kanske för att vi i denna process har spretat åt flera olika håll och 
det har varit helt nödvändigt att föra anteckningar över exakt vad vi gjort och fått fram.  
 
Ämnesval  
 
Jag och Amanda har sedan tidigare pratat om hur lite man pratar och vet om det kvinnliga 
könsorganet. Vi hade också båda fastnat vid tidigare artiklar om att ingreppet ökar och blivit 
nyfikna på att få reda på mer. Många artiklar behandlade enbart just ökningen – men ingen 
artikel eller reportage tog ett större grepp.  
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En utgångspunkt för att skriva reportage kan vara att man fördjupar sig i en händelse som 
har dominerat eller flimrat förbi i nyhetsflödet. Man kan också välja ett tidsaktuellt ämne – ett 
fenomen eller en företeelse som ligger i tiden (Aare 2011: 36). Vi visste att fenomenet fanns 
och att det ökar – men inte varför. Vi ville vidga bilden av vad det här var för något och ville 
veta vad ökningen berodde på.  
 
Vi tror att det här ämnet har ett högt läsvärde. Det uppfyller ett av Björn Hägers 
nyhetskriterier – det ska vara viktigt för många att läsa om (Häger 2014: 95-97). Relation till 
sin vulva påverkar alla kvinnor, inte minst unga kvinnor. Dessutom är det intressant för 
mödrar och fäder med döttrar som kan ha funderingar över sin vulva. Det pratas och skrivs 
relativt lite om ämnet och man kan uppleva att det finns ett tabu kring att prata om relationen 
till sin vulva. Men samtidigt finns det en slags motrörelse i form av dels kroppsaktivism, som 
just nu får mycket utrymme i feministiska kretsar, men också feministisk konst som syftar till 
att bryta tabun och normer som omger vulvan. Vi tycker att det ger en intressant motbild att 
lyfta in fittkonstnärer i vår text.  
 
Vi har skrivit ett reportage om utgår ifrån ett ämne. I boken Det tidlösa reportaget skriver 
Cecilia Aare att det gäller att fundera över om ens infallsvinkel är möjlig att gestalta. Hon 
menar att sådana ämnen som främst fungerar bra som diskussion, fungerar mindre bra i 
reportageform. Hon tycker att scenerna riskerar att bli perifera och kopplingen krystad (Aare 
2011: 38).  
 
Vi känner igen oss i denna problematik. Vårt ämne är bra för diskussion, men vi tycker också 
att vår text tillför något till en diskussion – i vår text finns flera perspektiv och sidor med. Men 
vi har fått fundera över kopplingen mellan våra intervjupersoner. Den har inte känts självklar 
från början, utan snarare blivit tydligare ju längre vi har kommit i skrivprocessen. Det är 
något jag tar med mig från detta arbete, att försöka ha en bild av det färdiga resultatet 
tidigare än vad vi har haft.  
 
För att en text ska bli ett reportage ska det finnas en frågeställning som går att gestalta i 
scener. Man måste alltså kunna knyta sin ursprungliga fråga till en plats (Aare 2011: 38). Vi 
har svårigheter att koppla vår ursprungliga fråga om varför intimkirurgi ökar till en plats. Det 
förekommer scener i vår text, men de är tyvärr färre än vad vi hade önskat. Då det inte finns 
en tydlig plats vi kan utgå ifrån har vi funnit andra sätt att gestalta scener på. Texten kretsar 
kring ett intimkirurgiskt ingrepp och vi har därför målat scener när våra case var på plats på 
en klinik för att utföra ingreppet.  
 
Vi har därigenom kunnat illustrera diskussionsämnet med en miljö. Cecilia Aare skriver att 
om man lyckas göra just det, kan gestaltningen tillföra ämnet nya dimensioner (Aare 2011: 
38). Det tycker jag att vi har lyckats med, men vår text är tyvärr något för pratig.  
 
Vi hade aldrig några alternativa idéer, men vi hade däremot olika tankar kring vilken väg vår 
ursprungliga idé skulle ta. Vi var till exempel inne på sexualundervisning och att undersöka 
på vilket vis den var utformad. Vår tanke var att försöka koppla den till ökningen av 
intimkirurgi, men vi insåg snabbt att den kopplingen skulle bli svårgjord och kännas krystad i 
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vår text. I stället vidrör vi nu bara ämnet då våra case får berätta om att de inte kände sig 
normala när de kollade i läroböckerna.  
 
Stilistik  
 
Från början hoppades vi på att ta ut svängarna ännu mer i vårt språk – att skriva mer 
målande och gestaltande. Det blev svårt när vi dels, som ovan nämnt, inte träffade viktiga 
intervjupersoner, dels när vi talade med så pass många personer.  
 
Att väva ihop allt till en enhetlig text blev en utmaning. Från början hade vi delen om lagen 
om könsstympning som en passage i vårt reportage. Vi tycker att det är en intressant fråga 
och diskussion som passar fint med vårt valda ämne. Men vi märkte när vi läste igenom hela 
texten, och efter input från vår handledare, att delen inte rimmade väl överens med vår 
övriga text.  
 
När vi skiftade ämne bröts formen, och det gick inte på ett snyggt sätt att beskriva debatten 
om lagen om könsstympning på det gestaltande vis som vi försökt göra i resten av texten. Vi 
bröt därför ut delen och lade den som en artikel som ska ses som ett tillägg till vårt 
reportage.  
 
Vad gäller språket har vi tänkt på de råd vi fick av Nils Funcke under en föreläsning på JMK 
23/9 2015. Vi har tänkt på att variera vårt språk – varva korta och långa meningar, undvikit 
platta liknelser och tänkt på rytmen. Vi har också, under slutredigeringen, läst texten högt för 
varandra för att tydligare märka när det flyter dåligt.  
 
Vi har gjort väldigt mycket research och har fått fram mycket information som inte syns i vårt 
reportage. Det är ett medvetet val att i vårt reportage inte redogöra för våra metoder, då vi 
varken tycker att det är stilistiskt snyggt eller är något som driver berättelsen framåt. Om 
detta talade också journalisten Måns Mosesson, som har gjort reportage och 
radiodokumentärer för bland annat Sveriges Radio och Dagens Nyheter, under en 
föreläsning på JMK 22 februari 2018.  
 
Länge funderade vi över vilken rubrik vi skulle sätta på vårt reportage. Vi var inne på att i 
rubriken förklara det skeendet vi skrivit om för läsarna, enligt ett knep som Martin Schori tar 
upp i boken Online Only (2016: 126). Vi hade först som rubrik “Därför skäms vi för våra 
blygdläppar”, men landade senare i att ett citat skulle göra sig bäst för vårt reportage. Ett 
citat visar att vi har en personlig berättelse om något som har hänt (Schori 2016: 127). Vi 
valde ett citat som vi tycker lockar till läsning – och som sammanfattar vår text väl: “Jag 
kände att jag inte kunde ha sex med någon förrän jag tog bort det där”.  
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