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Abstract 

 

Background:       

The last ten years labiaplasty has been rapidly growing. Women report dissatisfaction with the 

appearance of their genital. Little is known about the motivation and experiences around this 

type of surgery, while media debate centered on a concern of young women seeking  a “ideal 

vulva”.  

 

Methods: 

In this qualitative study, 7 women who underwent labiaplasty were interviewed with a semi 

structural interview.   

 

Results:  

Most of the women interviewed reported physical complaints as the main cause of undergoing 

the surgery. The most prominent complaints were discomfort during physical activity and 

during intercourse. Two women reported cosmetic dissatisfaction as the main cause to the 

operation, and one of them also reported physical discomfort as an additional factor. Common 

factor to all the participants was the experience of a long decision-making process, as well as 

the majority of women experiencing a public health service unwilling to help before 

examination, and a society that stigmatizing this type of surgery.  

 

Conclusion: 

It is important to see labiaplasty from several sides, both in terms of the cosmetic ideals and 

the possible physical complaints. The normal variation in the shape and size of labia minora is 

wide, and this must still be the basis of the assessment of the access to labiaplasty. While 

patients must been taken seriously and physicians have to remember that it is important that 

the Norwegian guidelines are followed.  
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Introduksjon: 

De senere årene har intimkirurgi blitt svært populært(1). Enkelte kvinner er redd for at de ikke 

har et normalt underliv, og flere rapporterer om fysiske plager relatert til kjønnsleppene sine. 

Jeg har valgt å skrive prosjektoppgave om intimkirurgi, nærmere bestemt indre 

kjønnsleppereduksjon. Jeg fikk interesse for dette tema etter en betydelig økende 

mediedekning våren 2017. Dette var et inngrep jeg tidligere ikke hadde hørt om, og ble 

overrasket over den eksplosive økningen bare de siste 10 årene(1). Kvinner i dag virker 

mindre tilfredse med sitt underliv enn noen gang. Norstat har gjennomført en undersøkelse for 

NRK der det kom frem at ”Én av åtte norske kvinner mellom 18 og 30 har vurdert 

intimkirurgi på grunn av misnøye med utseendet på underlivet sitt”(2). Dette var 

tankevekkende, og jeg ble derfor nysgjerrig på kvinnene som hadde utført intimkirurgi. På 

dette tidspunktet fantes ingen forskning fra Norge. Jeg ville derfor komme i kontakt med 

kvinnene som hadde utført intimkirurgi for å finne ut hva som var årsaken til at nettopp de 

ønsket inngrepet. Formålet med studien var i utgangspunktet å undersøke hvilke psykiske og 

fysiske endringer en kjønnsleppereduksjon førte til hos deltakerne. Jeg fant ut under 

intervjurundene at motivasjonen til labiaplastikk, beslutningsprosessen og erfaringene rundt 

inngrepet ville være mer interessant å fokusere på for min type forskning. Kvinnene 

rapporterte om mange år med plager og om et intimt problem som gjorde det vanskelig å 

oppsøke hjelp. Dette var overraskende funn som ikke stemte overens med medias vinkling. 

Jeg følte derfor det var viktig å skrive en artikkel om mine funn.  

Bakgrunn: 

Intimkirurgi: 

Intimkirurgi omfatter flere ulike operasjoner som blir utført på det ytre kjønnsorganet, som 

inkluderer kjønnsleppene, klitoris, skjedeåpning og skjeden. Oppsummert kan intimkirurgi 

handle om reduksjon av klitorishud, reduksjon av indre og ytre kjønnslepper, volumøkning av 

ytre kjønnslepper, endring av skjedens indre diameter osv. Den mest utførte varianten er 

labiaplastikk, som innebærer å forminske de indre kjønnsleppene(1). Dette blir gjort både på 

grunn av kosmetiske og fysiske plager. Jeg vil benytte meg av ordet labiaplastikk i denne 

teksten.  
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Klinikkenes beskrivelse av intimkirurgi:  

Fornebuklinikken, Oslo plastikkirurgi og Aviva helse er blant klinikkene som har beskrevet 

labiaplastikk på deres respektive nettsider. Fornebuklinkken beskriver labiaplastikk som en 

kirurgi som gir kortere indre kjønnslepper som ikke henger utenfor de ytre(3). Klinikken 

poengterer at det er sjeldent man ser symmetriske kjønnslepper naturlig, og at det ikke 

nødvendigvis vil være mulig ved kirurgi(3). Oslo plastikkirurgi forteller at de ikke anbefaler 

labiaplastikk dersom det gjøres for å oppnå et bestemt utseende, men heller skal gjøres på 

grunn av hygieniske, fysiske og/eller psykiske og intime forhold(4). Dette er et dagkirurgisk 

inngrep, som tar 1-4 timer avhengig av teknikken som benyttes (3-5). Noen bruker 

lokalbedøvelse, mens andre blir lagt i narkose. Etter operasjonen får kvinnene resept på 

smertestillende, men normalt gir ikke operasjonen mye smerter(3). Operasjonen gir ikke 

mulighet for sykemelding, men flere pasienter tar en uke fri da det er sårt og viktig med ro. 

Det skal brukes hånddusj etter toalettbesøk, og man skal unngå bruk av tampong, samt ikke 

trening eller ha samleie de første 6 ukene(3). Oppnådd resultat vil kunne sees etter 3-6 

måneder(3;4). Hos de fleste klinikkene er kontrolltime ikke satt opp med mindre man avtaler 

dette selv, hos en av klinikkene er kontrolltime satt opp etter 1 og 6 uker. Ved private 

klinikker koster operasjonen 14.900-25.000 kr(6-9).  

 

Intimkirurgi i Norge: 

Inngrepet har hatt en eksplosiv økning i Norge og internasjonalt(1;10). Våren 2017 ble det 

lagt frem en rapport fra Helsedirektoratet om virksomheten av intimkirurgi i Norge(1). 

Rapporten ble gjennomført av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Tallene viste største aktiviteten innenfor det private helsevesenet og 

tallene stiger. I 2003 fikk 9 kvinner utført labiaplastikk mot hele 349 kvinner i 2016, noe som 

tilsvarer en prosentvis økning på over 3500% (1). Det er en reell kraftig økning, likevel  må 

det antas manglende måling i 2003. Labiaplastikk var den hyppigste formen for intimkirurgi 

med 68% av inngrepene. Samlet var 20% av kvinnene som fikk utført inngrepet under 23år. 

76% av kvinnene var behandlet i det private helsevesenet. Svarprosenten fra det private 

helsevesenet var 63%, og de viktigste aktørene hadde svart. Helsedirektoratet har kartlagt 

aktørene innen offentlig og privat helsesektor. Det finnes 19 helseforetak, 97 

avtalespesialister og 107 private legespesialister og private klinikker som utfører 

labiaplastikk(1). 
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Norske anbefalte retningslinjer:  

Det har blitt utarbeidet anbefalte retningslinjer innen intimkirurgi i Norge. Dette har blitt gjort 

i samarbeid mellom Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og Norsk gynekologisk 

forening. Anbefalingene går ut på at intimkirurgi ikke skal utføres rent kosmetisk, men at det 

skal være fysiske plager relatert til de indre kjønnsleppene. Legene skal informere pasientene 

om normalvariasjon i anatomi, komplikasjonsrisiko og hvilke langtidskonsekvenser inngrepet 

kan gi. For å sikre at pasienten har reflektert over inngrepet skal det være noe tid mellom 

konsultasjon og operasjonsdag. Det gis også anbefaling om at man skal være særlig varsom 

med å operere unge kvinner(11).   

 

Norsk lovverk:  

Det finnes flere etiske dilemmaer ved denne typen kirurgi, blant annet straffelovens § 284 og 

§ 285(12). Disse lovdataene formidler om forbud mot inngrep ”som skader kjønnsorganet 

eller påfører det varige forandringer”. Dette er lovdata som skal forby kjønnslemlestelse av 

kvinner som ikke velger dette selv. Juridisk seksjon i Den norske legeforeningen har vurdert 

inngrepene opp mot hverandre og konkluderte med at de ikke kunne plasseres i samme 

kategori(11). Det skyldes forskjell på prosedyren, motivasjonen og kvinnen inngrepet blir 

utført på. Intimkirurgi blir beskyttet av forskriftene i lovdata om tillatelse til å utføre 

kosmetisk kirurgiske inngrep(13). 

 

Det kvinnelige kjønnsorgan:  

Kvinnelig kjønnsorgan ble første gang anatomisk beskrevet i 1899 av Waldeyer(14). Han 

mente en normal indre kjønnsleppe ville ha mål på 2,5-3,5 cm. Det viser seg at det er mye 

større variasjon en først antatt. Forskning av kvinners ytre kjønnsorgan har vist at  

normalvariasjonen er stor (15). I en periode fra mai 2012 til oktober 2013 ble 244 

kvinneunderliv målt og undersøkt ved en dansk klinikk. Lykkebo et al. så at 46% av kvinnene 

hadde indre kjønnslepper som stakk utenfor de ytre, og en størrelsesvariasjon fra 7 mm til 5 

cm, samt variasjon i farge(16-18). Dette viser en stort normalvariasjon.  

 

De indre kjønnsleppene (labia minora) består av slimhud (ikke-keratinisert plateepitel), og 

omkranser urinrør og skjedeinngangen. Som andre kroppsdeler har de indre kjønnsleppene 

også sin funksjon. De skal beskytte skjeden fra å tørke ut, samt hjelpe til med å lede 

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7284
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%C2%A7284
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vannlatningen. Dersom kjønnsleppene er mindre enn 1cm vil dette potensielt kunne by på 

plagene med tørrhet i skjeden og problemer med strålen(16).  

 

Dagens samfunnet er preget av et utseendefokus med mulighet til å endre på de kroppsdelene 

man er misfornøyd med, og det dannes idealer for hva som er «pent». Idealet som er dannet 

for kvinners underliv beskrives hårløst med indre kjønnslepper som ikke synes mellom de 

ytre kjønnsleppene(19). Det antas at dette idealet har kommet av hårfjerning, negative 

holdninger til det kvinnelige kjønnsorgan og begrenset variasjon i magasiner og 

pornografi(14;18;20-23). Blant annet har magasinet Playboy blitt undersøkt, og ingen av 

bildene fremstilte utstikkende indre kjønnslepper(15). Dette er med på å gi et feilaktig bilde 

av realiteten. Det skjer store endringer med kvinnelig kjønnsorgan i puberteten, samt i andre 

perioder med store hormonendringer. Hormonendringene fører til vekst av ytre kjønnsorgan 

hos kvinner. Det betyr at de indre kjønnsleppene hos cirka halvparten vokser slik at de stikker 

utenfor de ytre kjønnsleppene(16). Jenter kan tolke denne fysiske endringen som unormal, og 

av den grunn bli usikker. I en undersøkelse gjort av Sorice et al. fortalte 52% av kvinnene 

som kom til rådgivning for intimkirurgi at de hadde merket endring av kjønnsleppen i form av 

lengdevekst(20).    

 

Forskningsartikler:  

Den første norske forskningsartikkel innen intimkirurgi ble publisert november 2018 ved 

Kalaaji et al.. 53 norske kvinner mellom 17-60 år svarte på 40 spørsmål via mail etter utført 

inngrep. Artikkelen belyser blant annet motivasjonen og erfaringen til kvinnene som 

gjennomgår intimkirurgi. Resultatene viste at 69,8% ønsket kirurgi grunnet kosmetiske 

årsaker, 62,3% ønsket kirurgi på grunn av fysiske plager, 49,1% på grunn av vansker med 

intime forhold, 54,7% emosjonelle årsaker(nedsatt selvbilde) og 17% av hygieniske 

årsaker(24). Forfatterne konkluderte med at hovedmotivasjonen for kvinnelig intimkirurgi er 

kosmetisk motivert(24). Metoden som er brukt i studien gjør at kvinnene kan krysset av flere 

alternativer som motivasjon til labiaplastikk. Dette gjør det vanskeligere å tolke 

hovedmotivasjonen til kvinnene. Da man kan krysse av for flere alternativer vil det føre til at 

den sterkeste motivasjonen blir borte. Det er også mulig at kvinnene oppgir flere grunner for å 

rettferdiggjøre inngrepet for seg selv. Dette er derfor en svakhet ved studien.  

 

Bare på 2 år fra 2013 til 2015 økte denne type kirurgi i USA med 75%(10). Her ble en 

retrospektiv artikkel publisert allerede i 2008. 131 pasienter i alderen 14-57 år svarte på 
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spørsmål for motivasjonen for labiaplastikk. Dette var alle pasientene ved en klinikk som fikk 

utført inngrepet i en periode på 27 måneder. Studien rapporterte at 37% mente det kun skyldes 

kosmetiske årsaker, 32% fysiske plager og 31% både kosmetiske og fysiske plager (25). 

Denne studien konkluderte med at hovedårsaken til at pasienter ønsker labiaplastikk var 

funksjonelle årsaker og at det var minimalt med påvirkning utenfra.(25)  

 

I en artikkel av D.Veale et al. mai 2013, ble motivasjonen til 55 kvinner fra London 

undersøkt. Her kom det frem at motivasjonen for 70,8% av kvinnene var kosmetiske årsaker, 

62,5% fysiske plager, 37,5% plager med seksuallivet og 24% hadde en kombinasjon av disse 

plagene(26). Her ser man igjen at kvinnene kan krysse av for flere alternativer, noe som er en 

svakhet med studien. Hvis alle kvinnene hadde krysset av for hovedmotivasjonen hadde det 

vært interessant å se hvilke tall som hadde blitt presentert. Samme metode ble brukt av Dogan 

et al. som publiserte en artikkel desember 2018. Her svarte 71 kvinner fra Tyrkia på et 

spørreskjema for motivasjonen til å utføre labiaplastikk. 52,1% ønsket å forbedre utseende, 

mens 46,5% ønsket et bedre seksualliv og 39,4% ønsket å redusere fysiske plager(27). Alle 

senere studier har valgt å bruke en kvantitativ metode, med spørreskjema der man kan krysse 

av flere årsaker. Studiene viser at intimkirurgi blir utført ved fysiske plager i ulike varianter, 

samt kosmetiske plager. Hadde flere valgt å gå for metoden brukt i 2008 hadde man fått et 

mer oversiktlig forskningsresultat, det hadde vært lettere å tolke dataen og konkludere. 

Studiene kan likevel sammenlignes da man ser et lignende mønster i Norge og internasjonalt. 

Hovedandelen opererer seg på grunn av kosmetisk misnøye, men omtrent like mange oppgir 

fysiske plager.  

 

Når man ser på kvinners ønske om labiaplastikk viser forskning at kvinnene rapporterer om 

lavere seksuell tilfredstillelse, mistrivsel med utseende på egen kjønnsorgan og oppgir lavere 

livskvalitet med bakgrunn i lavt selvbilde(28;29). Høyere grad av unngåelsesatferd 

sammenlignet med andre kvinner(28). De rapporterer om fysiske plager etter at de har merket 

at kjønnsleppene har blitt lengre, asymmetri, smerter ved penetrering, vriding av 

kjønnsleppen, ubehag i stramme bukser, eller at kjønnsleppene syntes gjennom tights(20). Det 

interessante her er at kvinner med «normale underliv» rapporterer om fysiske plager. I en 

prospektiv studie med 33 kvinner fra London som ønsket labiaplastikk hadde flertallet et mål 

mellom 10 og 30 mm, 57% rapporterte om fysiske plager på tross av et normalt mål (30). 
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 Sharp et al. har ved to tilfeller sett på effekt av labiaplastikk blant australske kvinner. En  

studie viser at når man ser nærmer på endringen av psyken til kvinnene ser man at 

labiaplastikk har en positiv effekt på kvinners syn på sitt eget underliv, men ikke deres 

generelle psykiske tilstand eller bedring av seksuelle forhold(10). Den andre studien viste at 

de fleste kvinnene var fornøyd med kjønnsleppene sin fremtoning og funksjon etter utført 

labiaplastikk. Disse kvinne hadde også en forbedring når det kom til seksuelle tilfredsstillelse 

og psykisk velvære(31). Begge studiene viser at kvinnene er tilfredse med utseende til sitt 

eget underliv etter utført operasjon. Likevel er det interessant å se motstridig resultater av 

seksuell tilfredstillelse og psykisk velvære etter utført operasjon. Det er derfor vanskelig å si 

noe om den psykiske endringen postoperativt.  

Metode:  

Jeg har valgt en kvalitativ metode som undersøkelsesmetode, da det er godt egnet til å forstå 

helserelaterte utfordringer, som økt etterspørsel rundt labiaplastikk(32, s.324).  På den måten 

kan man forstå labiaplastikk både dypere og bredere enn ved et spørreskjema og kvantitativ 

metode (32, s.324). Som Moen og Middelthon sier kan kvalitativ forskning bidra til å danne 

nye perspektiver på allerede utviklede medisinske oppfatninger(32, s.327), noe som er viktig 

for en bredere forståelse av medisinske spørsmål og for å oppklare eventuelle misforståelser.  

 

Rekrutteringsfasen og utvalget:  

Det ble utført en kvalitativ studie basert på et retrospektivt semistrukturert-intervju av kvinner 

som hadde utført labiaplastikk. Disse kvinnene ble rekruttert ved hjelp av Facebook-grupper. 

Det ble postet et innlegg på mange ulike kvinne-grupper med flere titusen medlemmer. I disse 

gruppene ble mange ulike temaer som hverdagsliv diskutert, og noen av sidene var kjøp og 

salg-sider. Her postet jeg flere innlegg i en periode på 5 måneder. Det ble også postet et 

innlegg på Facebook under enkelte saker som omhandlet kosmetisk kirurgi og i 

kommentarfeltet til serien «Under skjørtekanten» publisert av Det Nye. I posten fortalte jeg at 

jeg ønsket å komme i kontakt med kvinner som hadde utført intimkirurgi, nærmere bestemt 

kjønnsleppereduksjon. Dersom de ønsket å bidra til studien kunne de frivillig ta kontakt med 

meg på privat melding på Facebook. Tilsammen tok 16 kvinner kontakt. Jeg bestemte meg for 

å inkludere kvinnene som kun hadde utført labiaplastikk på grunn av fysiske plager eller 

kosmetisk mistrivsel. Alle andre former for intimkirurgi samt kirurgi etter fødselsskader ble 

ekskludert. Jeg ønsket å fokusere på labiaplastikk, da det er dette inngrepet som har hatt en 

eksplosiv vekst, og ikke andre former for intimkirurgi.  



 13 

 

9 av de 16 kvinnene som tok kontakt fylte inklusjonskriteriene. Rekrutteringsstrategien i 

denne studien kan ha ført til en skjevhet i utvalget. De fleste som meldte seg hadde fysiske 

plager relatert til sine indre kjønnslepper, noe som er en mer validert årsak til operasjon. 

Stigmatiseringen av en ren kosmetisk motivert operasjon kan ha ført til at kun en kvinne har 

tatt kontakt, dette gir en skjevhet i utvalget.  

 

Kvinnene fikk tilsendt informasjon om hva studien innebar og et samtykkeskjema, som var 

godkjent av NSD, per mail. To kvinner trakk seg før samtykkeskjema ble signert, og utvalget 

besto derfor av 7 kvinner. Kvinnene var mellom 24-38 år, og opererte seg i en alder av 19-33 

år. Det ble ikke samlet inn mer personlig data som sivilstatus, utdanningsnivå, inntekt og 

bosted da jeg ikke anså dette som relevant for fokuset i denne studien.  

 

Ved prosjektstart hadde jeg håpet å rekruttere noen av kvinnene via de private klinikkene. Det 

ble sendte ut mail til flere klinikker i Norge, og det var tre som svarte. To klinikker fortalte at 

de ikke kunne hjelpe meg, og en klinikk svarte et halv år senere og ba meg sende CV´en min. 

Ansvarlig kirurg ved denne klinikken ønsket å møte meg, og da vi avtalte å møtes, holdt han 

ikke avtalen. Da dette begynte å bli såpass sent i prosessen bestemte jeg meg for at jeg ikke 

ønsket å inkludere ham i studien. Både fordi jeg ikke følte han hadde noe å gjøre i studien, og 

fordi jeg ikke ville bli farget av hans syn på dette tema. 

 

Forskningsetikk: 

Før oppstart ble studien meldt og godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD. Alle 

personopplysninger ble behandlet konfidensielt og all informasjon ble oppbevart på en 

ekstern harddisk. Koblingsnøkler ble brukt for å anonymisere kvinnene, slik at de ikke kunne 

bli sporet opp i intervjuene ved kun bruk av harddisken. Kvinnene har hatt muligheten til å 

trekke seg gjennom hele prosessen dersom det var ønskelig. Opptakene blir slettet og 

kodenøklene kastet ved prosjektslutt.  

 

Intervjuene:  

Kvalitative intervjuer er ofte semi-strukturert(32, s.342). Intervjuene skjer innen 

forskningsspørsmålets rammer for å danne en åpen samtale med deltageren, og for at man kan 

være fleksible og undersøke temaer når de oppstår(32, s.343). Intervjuene ble utført per 
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telefon. Dette var et valg som ble tatt da kvinnene bodde rundt om i Norge. Om dette var den 

mest hensiktsmessige måten å samle inn data på er vanskelig å si. Kvinnene var lette å snakke 

med fra første stund, og samtalene hadde god flyt. Kvinnene fremsto som åpne, og det kunne 

virke som de hadde et behov for å snakke om opplevelsen. Flere hadde kun fortalt det til de 

nærmeste, og en hadde ikke fortalt det til noen. At intervjuet var per telefon kan ha hatt en 

positiv effekt. Dette skyldes muligens at de kunne gjemme seg bak telefonen. Likevel vet man 

at det er lettere å lyve og bortforklare dersom man ikke er helt anonyme, særlig innen et så 

intimt tema. At kvinnene ikke var anonyme kan også ha ført til at de har lagt mer vekt på 

plagene de mente var de mest validerte plagene, som i hovedsak er fysiske plager. Samtalene 

varte i 45-90 minutter. 

 

Formålet med studien var i utgangspunktet å undersøke hvilke psykiske og fysiske endringer 

en kjønnsleppereduksjon ga. Dette ble noe endret etter intervjurunden da vi mente det var mer 

interessant å skrive om motivasjonen og opplevelsen rundt operasjonen. Dette påpeker Moen 

og Middelthon i kapittelet om kvalitativ metode. Det blir sjelden en vellykket studie uten 

endring av forskningsspørsmålene underveis(32, s.328).  

 

Intervjuguiden: 

Moen og Middelthon anbefalte ingen fulle setninger, og ingen ferdig spørsmål i 

intervjuguiden. Jeg ønsket å danne meg noen tanker om hvordan jeg skulle stille spørsmålene 

før intervjuene(32, s.343), og brukte noen av spørsmålene som stikkord underveis. 

Spørsmålene ble stilt der de passet og var noe omformulert. 

 

Intervjuguiden var delt inn i ulike temaområder, med underpunkter:   

1. Kvinnens motivasjon for operasjon. 

2. Hvilke plager kvinnen hadde før operasjonen (fysiske, psykiske eller kosmetiske). 

3. Unngåelsesatferd rundt intime og seksuelle relasjoner. 

4. Varighet av plagene og hvor lang betenkningstiden for operasjonen.  

5. Hvilken støtte de har hatt gjennom prosessen, samt hvordan helsevesenet har møtt dem. 

6. Hvilke endringer denne operasjonen fører til i ettertid både fysisk og psykisk.  

 

Gjennom disse spørsmålene ønsket jeg å bli bedre kjent med kvinnene og deres motivasjon 

for å utføre labiaplastikk. Jeg ønsket å finne ut hvilke kosmetiske, psykiske og fysiske plager 

som lå til grunne for inngrepet. Om de følte seg annerledes og hadde unngåelsesatferd rundt 
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intime og seksuelle relasjoner på grunn av misnøye med utseende på kjønnsleppene, og om 

dette førte til problemer i hverdagen. Var dette en beslutning som hadde tatt tid, og eventuelt 

hvorfor. Da dette er et inngrep som gjøres mest i det private helsevesenet ville jeg vite hvor 

kvinnene ble operert, hvordan de hadde blitt møtt på de respektive klinikkene, hvordan 

prosessen hadde foregått, og hvordan de har det i dag. I tillegg ville jeg vite om operasjonen 

stod til forventningene, og om labiaplastikk har ført til psykisk eller fysiske endringer. Da 

dette er en operasjon det har vært mye diskusjon om i media, ville jeg høre deres tanker rundt 

labiaplastikk.  

 

Tekstbehandling:  

Etter intervjuet ble lydopptaket transkribert og avidentifisert. Det ble så foretatt en tematisk 

analyse gjennom to omganger med koding og systematisering av datamaterialet(33, s.184). 

Analysen hadde fokus på motivasjon, beslutningsprosessen, møte med helsevesenet, fysiske 

og/eller kosmetiske endringer, samt samfunnssynet. Som en validitetsstrategi, for å hindre 

store misforståelser, leste en av deltageren gjennom hovedfunnene og analysen. Artikkelen 

ble diskutert og godkjent av denne deltageren.  

Resultatene - kort oppsummert:  

Kvinnene som ble intervjuet oppga hovedårsakene til labiaplastikk relatert til fysiske plager 

ved fysisk aktivitet og ubehag under samleie. For to av kvinnene var det kosmetisk misnøye 

som var avgjørende for operasjonen. En av disse kvinnene oppga også fysiske plager som en 

tilleggsfaktor.  

 

Hverdagslige problemer som ubehag ved bekledning var også mye omtalt. Trusen måtte ofte 

rettes på i løpet av dagen. Dersom man ikke gjorde dette ville det føre til gnagsår ved at 

kjønnsleppen falt på utsiden av trusen og gnagde. Dette gjorde at flere av kvinnene var 

bevisste og passet på å legge kjønnsleppene på plass før de tok på seg trusen. Stramme bukser 

kunne også føre til gnagsår. 

 

Fysiske aktivitet som lange gåturer, løpeturer og sykling var aktiviteter som kunne føre til 

smerter. De måtte derfor ta forholdsregler for å hindre friksjon over lengre tid.   
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Det mest ubehagelige for kvinnene var særlig relatert til penetrering under samleie. Her 

opplevde kvinnene at kjønnsleppene ble med penis inn i skjeden. De beskriver dette som 

smertefullt, og flere av kvinnene fortalte at denne friksjonen førte til gnagsår. En av kvinnene 

fortalte at hun så på det å ha samleie som det å ha vondt.  

 

De to kvinnene med kosmetisk motivasjon som årsak til operasjon hadde så mye misnøye 

med underlivet sitt at det påvirket hverdagen deres. Den ene kvinnen kunne før operasjonen 

ikke vise seg naken blant folk. Dette gjaldt også gynekologiske undersøkelser. Den andre 

kvinnen hadde blitt hengt ut blant venner av hennes daværende kjæreste. Dette hadde påvirket 

henne veldig. Hun hatet sitt eget underliv, og det hadde vært så ille at hun hadde sittet med 

saksen og vurdert å klippe de av.  

 

En av kvinnene fortalte om en mislykket operasjon, ellers var kvinnene fornøyde med både 

utseende, seksuallivet og hadde nå ingen fysiske plager etter inngrepet. 

 

Kvinnene fortalte om et helsevesen som var preget av fordommer og manglende forståelse for 

fysiske plager. Flere fikk tydelig tilbakemelding om at de ikke kom til å bli operert før de 

hadde blitt undersøkt, noe som ble endret etter undersøkelsen. Dette syntes jeg var et 

interessant funn. Det går også igjen at kvinnene har gått i mange år med fysiske plager før de 

har turt å ta kontakt. 

 

Diskusjon  

Fordeler og ulemper ved kvalitativ metode:  

Det finnes både fordeler og ulemper ved bruk av kvalitativ metode. Dette er en metode som 

gjør at man får et bredere og dypere perspektiv på det som undersøkes(32, s.342). Valget av et 

semi-strukturert intervju er for å stille spørsmål og kommentarer underveis etter som 

erfaringer og historier blir fortalt. Preformulerte spørsmål vil skifte fokuset vekk fra samtalen 

og deltakerens historie, man vil derfor med et semi-strukturert intervju komme dypere inn i 

deltakeren sin erfaring(32, s.344). I tillegg vil denne type intervju føre til bedre flyt underveis, 

og dette gir rom for refleksjon for deltakeren. Dette ville forsvunnet ved et bundet intervju(32, 

s.344). Spørsmål som blir formulert underveis tilpasser seg deltageren og situasjonen hun 

befinner seg i. Etterhvert i intervjurundene vil man kunne bygge på tidligere intervju og få 

erfaringer om hva som fungerer(32, s.344).   
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Moe og Middelthon sier det alltid vil være en interaksjon mellom deltaker og intervjuer(32, 

s.339). Dette kan føre til at man stiller ledende spørsmål, slik at man får ønskede svar(32, 

s.341), som igjen vil kunne påvirke resultatene i forskningen. Intervju kan også føre til av 

deltageren pynter på sannheten for å fremstå på en viss måte. Særlig i et intervju om et 

allerede tabubelagt tema som labiaplastikk er det stor fare at kvinnene vil rettferdiggjøre 

inngrepet for seg selv. Forskning tilsier at kvinner er påvirket av porno for «det perfekte 

underliv»(20), men det var kun to av deltagerne som fortalte at dette var tilfelle. Det er 

vanskelig å si om de andre også var påvirket av dette selv om de ikke oppga det. De hadde 

tydelig et ambivalent forhold til utseende på underlivet sitt, som det var vanskelig å få tak på. 

Det er vanskelig å vite om kvinnene snakket sant. Kvinnene fortalte intime detaljer om 

seksuallivet sitt, og jeg fikk derfor en følelse av at de var trygge og ærlige i intervjusettingen.  

 

En annen ulempe ved kvalitativ forskning er utvalget. Det er viktig å merke seg at utvalget i 

denne studien antageligvis ikke representerer den generelle kvinnen som har utført 

labiaplastikk. Dette var kvinner som frivillig har tatt kontakt, noe som kan tyde på et ønske 

om å ville snakke og fremme sin sak. De var svært snakkesalige og hadde et ønske om å 

bidra, da de følte en generell misforståelse i samfunnet. Deres ønske om å endret samfunnets 

syn rundt labiaplastikk har betydning for resultatene i denne studien. Den moralske debatten 

kan ha ført til at kvinner som har fått labiaplastikk grunnet kosmetisk misnøye ikke har hatt et 

ønske om å delta da dette er en stigmatisert operasjon. Målet i denne studien har ikke vært å 

kartlegge den statistiske fordelingen, men heller få en økt dybdeforståelse for labiaplastikk. 

Dette har vært mulig til tross for skjevhet i utvalget.  

 

Det har blitt gjort lite forskning på dette feltet, og det som har blitt gjort er kvantitativ 

forskning. Metoden som har blitt brukt innen denne kvantitative forskningen har før til at 

kvinnene kan krysse av for flere punkter i et spørreskjema. På den måten er det vanskelig å 

tolke hovedmotivasjonen. Det er derfor viktig med en mer utforskende metode som kvalitativ 

forskning. Deltagerne kan  formidle det som er viktig for dem, heller enn at forskerne 

inkludere det de tenker er viktig i et spørreskjema.  

 

Rekrutteringsstrategi:  

Min opplevelse var at jeg ble ganske positivt overrasket da jeg la ut innlegget på facebook-

gruppene. Kvinner tok kontakt. Når man tenker på omfanget av disse gruppene var det 
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kanskje ikke så mange som faktisk tok kontakt. Det kan være mange årsaker til dette. Normalt 

er det mange som ikke orker tanken på spørreundersøkelser og deltagelse i studier. Da denne 

studien omhandler et tabubelagt tema der flere ikke har snakket med andre enn de nærmeste, 

ligger det et ønske fra kvinnen om å bidra og formidle sin historie. NRK var overrasket over 

problemer under rekruttering av kvinner til deres program om intimkirurgi. Mye tyder på at 

dette skyldes stigmatiseringen rundt labiaplastikk og at det er et intimt tema. Svært få har stått 

frem med fullt navn og ansikt for å fortelle sin opplevelse. Da jeg ikke fikk muligheten til å gå 

via klinikkene, mener jeg rekrutteringsstrategien fungerte i dette tilfelle da kvinner faktisk tok 

kontakt.  

 

Hva kunne blitt gjort annerledes:  

En mer optimal studie ville kanskje vært å gjennomført 2 intervjurunder, en intervjurunde 

etter man hadde analysert data. På dette tidspunktet kjente man deltagerne og hadde mer 

kunnskap om tema man vil fokusere videre på. Dette er også noe Moen og Middelthone 

anbefaler. Samtalen bedres etter første runde, og man har fått en bedre relasjon. Dette gir 

større mulighet for å utforske deltageren videre(32, s.346). I tillegg vil man ha prosessert 

tanker og reflektert over temaene. Forskeren vil derfor kunne oppklare eventuelle 

misforståelser og stille spørsmål som har vært uklare(32, s.347). 

 

Det ville vært interessant å ha et større antall deltagere med i studien, samt hatt flere kvinner 

med kun kosmetisk motivasjon for inngrepet. Det er ikke blitt samlet inn informasjon om 

sivilstatus, inntekt, grad av utdannelse og bosted. Dette ville vært interessant i en studie med 

større omfang. Når intervjuene skulle analyseres merket jeg at samtalene kunne blitt gjort mer 

systematisk, slik at det ville vært lettere å kode dataen. Samtidig har et semi-strukturert 

intervju såpass mange fordeler som tidligere beskrevet. Arbeidet bak analysen var derfor 

verdt det. 

 

Helsevesenet og norske anbefalinger:  

Kvinnene fortalte om et helsevesen med både fordommer og subjektive meninger. De fortalte 

videre hvordan de fikk avslag før legene hadde undersøkt dem. En måtte gråte seg til 

operasjon, og en annen måtte krangle for å bli undersøkt. En gynekolog sammenlignet dette 

med frivillig omskjæring. At disse holdningene finnes i norsk helsevesen er overraskende. Det 

er viktig at leger har faste anbefalinger de følger, noe som nylig har blitt utarbeidet i 
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samarbeid mellom Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og Norsk gynekologisk forening. 

Ordet anbefaling er noe vagt, og burde heller vært norske retningslinjer. Både for å beskytte 

de som kommer med fysiske plager, og de kvinnene som kommer med en tanke om å få «det 

perfekte underliv». At en gynekolog kan sammenligne operasjonen med omskjæring er 

skremmende. Juridisk seksjon i Den norske legeforeningen, som tidligere kommentert, 

vurderte disse inngrepene opp mot hverandre, og konkluderte med at de ikke kan 

sammenlignes. For kvinnene i denne studien var det plastikkirurgene de følte seg sett og 

forstått av. Det ligger en annen forretningsplan bak disse bedriftene, men likevel må det 

gjøres noe med holdningene og stigmatiseringen av labiaplastikk i norsk helsevesen. Det er 

viktig at pasienter blir møtt med respekt, slik man møter andre pasienter. Likevel må man 

være restriktive med tanke på labiaplastikk da flere inngrep blir gjort på det som ansees som 

«normale underliv». Hva som må til for at rent kosmetisk motiverte operasjoner går ned er 

vanskelig å si. I første omgang får man håpe at også private klinikker holder seg til 

anbefalingene som har blitt utarbeidet.   

 

Underlivets utforming:  

En studie har sett at kvinner med det som kalles et normalt underliv, det vil si 7mm til 5 cm 

kan oppleve ubehag(30). Også kvinner i denne studien har blitt fortalt av gynekologer at de 

har et normalt underliv, på tross av plagene. En annen studie med 50 kvinner fra London viste 

at ingen hadde plager relatert til underlivet sitt, de hadde også målene på normale underliv. 

Hva gjør at noen kvinner ikke opplever ubehag, mens andre med samme lengden på 

kjønnsleppene opplever problemer, er interessant. At dette skyldes utformingen og området 

som en helhet vil man kunne anta, men likevel finnes ingen fasit for hvilket underliv som gir 

ubehag. En av kvinnene i studien sa at gynekologen hadde fortalt at hennes ytre kjønnslepper 

var lite fyldige, og at dette var med på at de indre stakk enda mer ut og ga ubehag. Da vil ikke 

lengden være avgjørende, men helheten og utformingen. Dette ville vært interessant å studert 

videre.  

 

Samfunnsdebatten:  

Våren 2017 fikk labiaplastikk mye medieomtale. Først gjennom et program i serien «Innafor» 

vist på NRK, så en av parolene 8.mars ved slagordet «La fitta flagre – Nei til kosmetisk 

intimkirurgi». «Innafor» fikk kritikk for å oppmuntre til operasjon, og det viste seg at 

klinikkene hadde økt forespørsel i etterkant av episoden(34). Det er trist om serien førte til at 

kvinner fikk nedsatt selvbilde, likevel kan det ha hjulpet kvinner som ikke visste om 
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muligheten til å få hjelp. Debatten i media har dreid seg om en bekymring for unge kvinner 

som ønsker «det perfekte underliv» og plastikkirurgenes makt til å påvirke(35). Parolen fikk 

også kritikk i media. Feministene har siden 70-tallet jobbet hardt for likestilling og rettferdighet 

mellom kjønnene. Flere reagerer på at parolen innskrenker selvbestemmelsesretten over egen 

kropp. En slik stigmatisering i samfunnet kan føre til at det blir vanskeligere å oppsøke hjelp. 

 

Samfunnsdebatten var noe jeg var påvirket av da jeg startet studien. Jeg trodde labiaplastikk 

var kosmetisk motivert. En gynekolog som har vært aktiv i samfunnsdebatten er gynekologen 

Agnethe Lund. I en artikkel på nettsiden til NRK oppklarer hun ofte stilte spørsmål om 

kvinnelig underliv. Her uttalte hun «Husk at gutter har pung, og de klarer å sykle! På samme 

måte som gutter, må jenter ta hensyn til at vi har kjønnslepper når vi for eksempel 

sykler.»(36)  Denne uttalelsen reagerer jeg på da kvinners kjønnslepper er dannet av slimhud 

(ikke-keratinisert plateepitel), mens pungen består av hud (keratinisert plateepitel). Dette er 

ikke sammenlignbart, og keratiniseringen fører til at pungen tåler mer friksjon og slitasje enn 

kjønnsleppene. Ville dette vært annerledes håndtert om det var mennene som hadde hatt 

plager? Menn med trang forhud blir fulgt opp uten spørsmål, hvorfor skal det være så mye 

vanskeligere når kvinner har fysiske plager relatert til sitt kjønnsorgan? Er dette igjen et 

likestillingsproblem, noe det finnes fler av innen det medisinske feltet, eller hva skyldes den 

veldig sårbare debatten rundt dette tema? 

 

Veksten av labiaplastikk skjer i et samfunn som er mer utseendefiksert enn noen gang. 

Kvinner danner seg tanker om hva som er normalt og flere er misfornøyde med utseende på 

eget underliv. De fysiske plagene kvinnene rapporterer om må antas å ha plaget kvinner i alle 

år, som for eksempel smerte ved samleie. Spørsmålet er da om det tidligere har vært en savnet 

operasjon, eller om informasjonen rundt labiaplastikk nå fører til at kvinnene blir mer 

oppmerksomme på sine plager. Studien gir et innblikk i et lite utvalg med kvinners erfaringer 

rundt labiaplastikk, deres motivasjon og møte med helsevesenet. Dette bidrar til en bredere 

forståelse rundt inngrepet, samtidig som det gir nye interessante spørsmål som kan forskes 

videre på. Som for eksempel hva er årsaken til at noen oppgir plager, mens andre ikke. 
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Vedlegg 1: Artikkelen 

Norske kvinners motivasjon og erfaringer ved labiaplastikk, en 

kvalitativ studie.  
 

Av: Terese Ovidie Amundsen, Heidi Fjeld  

 

Introduksjon:  

Våren 2017 ble det lagt frem en rapport fra Helsedirektoratet om virksomheten av intimkirugi 

i Norge(1). Tallene viste størst aktivitet innenfor det private helsevesenet, og en økende 

tendens. I 2003 fikk 9 kvinner utført labiaplastikk, mot hele 349 kvinner i 2016, noe som 

tilsvarer en prosentvis økning på over 3500 prosent. Mye tyder på manglende målinger i 

2009, men likevel vil man anta en kraftig økning. 

 

Labiaplastikk fikk mye plass i media våren 2017, først gjennom et program i serien «Innafor» 

vist på NRK,  og senere i forbindelse med at en av 8.mars parolene «La fitta flagre – Nei til 

kosmetisk intimkirurgi». Debattene dreide seg om en bekymring for enda en utvidelse av 

nedslagsfeltet til plastikkirurgien og unge kvinners tilsynelatende søken etter ‘det perfekte 

underliv’(2). «Innafor» ønsket å undersøke og vise kvinners motiver for og erfaringer med 

inngrepet. De hadde store problemer med å rekruttere deltagere, noe som reflekterte 

stigmatiseringen av denne formen for intimkirurgi. Debattene i 2017 motiverte vår studie, og 

denne artikkelen presenter en eksplorativ kvalitativ studie. Gjennom dybdeintervjuer av 

kvinner har motivasjonen og erfaringer med labiaplastikk blitt undersøkt.  

 

Bakgrunn:  

Intimkirurgi er inngrep som utføres på og i tilknytning til det ytre kjønnsorgan. Den mest 

utførte varianten er labiaplastikk, det vil si forminskning av de indre kjønnsleppene. En av de 

private aktørene som tilbyr inngrepet beskriver formålet til å være: «kortere indre 

kjønnslepper som ikke henger nedfor de ytre kjønnsleppene»(3). Labiaplastikk har blitt 

beskrevet i medisinsk litteratur siden 1971 og mange teknikker har blitt presentert(4). 

Inngrepet tar 1-4 timer avhengig av teknikk. Pasienten kan forlate klinikken kort tid etter 

(5).  Denne type kirurgi gir ikke grunnlag for sykemelding(6).  

 

I et innlegg i Tidsskriftet i Den norske legeforeningen meddelte leder av Norsk forening for 

estetisk plastikkirurgi Bjørn E. Rosenberg og vitenskapelig sekretær i Norsk gynekologisk 
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forening Nils Halvdan Morken at disse foreningene sammen har kommet frem til anbefalinger 

vedrørende intimkirurgi i Norge. Styrene var enige om at «indikasjonen for intimkirurgi ikke 

bør være rent kosmetisk, det må være fysiske plager relatert til de indre kjønnslepper». 

Legene skal informere kvinnene om «normalvariasjon i anatomi, komplikasjonsrisiko ved 

kirurgi og langtidskonsekvenser» og sikre «at pasienten har gjort seg grundige refleksjoner 

om inngrepet ved at det går noe tid fra konsultasjon og operasjonstidspunkt»(7). Labiaplastikk 

utføres av både plastikkirurger og gynekologer. Helsedirektoratet har kartlagt aktørene innen 

offentlig og privat helsesektor. Det finnes 19 helseforetak, 97 avtalespesialister og 107 private 

legespesialister og private klinikker som utfører labiaplastikk. Ved private klinikker koster 

inngrepet 14.900-25.000 kr(3;8-11).  

 

Retningslinjene om at kun kosmetisk motivasjon ikke er tilstrekkelig for operasjon er 

komplisert, både fordi oppfatningene av «normalt utseende» varierer sterkt og fordi fysiske 

plager ikke er direkte relatert til kjønnsleppenes størrelse. Normalvariasjonen av kvinnelig 

underliv spenner vidt. En dansk studie som undersøkte og målte 244 kvinneunderliv fant at 

46% av kvinnene hadde indre kjønnslepper som stakk utenfor de ytre og at de indre 

kjønnsleppene varierte mellom 7 og 50 mm (4;12). Det er ikke klart definert betegnelsen 

hypertrofi av de indre kjønnsleppene, denne tilstanden kan ofte regnes som en variant av 

normal anatomi(7). Til tross for store anatomiske variasjon ønsker kvinner med lengdemål 

som er innenfor normalen labiaplastikk. Dette kom frem i en prospektiv studie fra London i 

2011. 33 kvinnene som ønsket å gjennomgå labiaplastikk hadde det man kaller et «normalt 

underliv» med tanke på lengdemål 7mm til 5mm. Flertallet av kvinnene hadde mål mellom 10 

til 30 mm, 57% av disse kvinnene rapporterte om fysiske plager(13).  

 

Labiaplastikk har hatt en eksplosiv økning i Norge og internasjonalt(1;14). I følge 

spørreundersøkelsen som Nordstat gjennomførte på oppdrag av NRK i 2017 har ”Én av åtte 

norske kvinner mellom 18 og 30 år vurdert intimkirurgi på grunn av misnøye med utseendet 

på underlivet sitt”(15). Dette er svært høye tall og kan kun forstås som anekdotisk 

informasjon. I november 2018 publiserte Kalaaji et al. den første forskningsartikkelen om 

intimkirurgi i Norge. Studien har et relativt lite utvalg, men bredt omfang: 53 norske kvinner, 

fra 17-60 år, svarte på 40 spørsmål sent på e-post, via et mailsystem utført av QuestBack AS 

for å sikre anonymitet. Spørsmålene gikk blant annet ut på motivasjonen for labiaplastikk.  

Resultatene viste at 69,8% ønsket kirurgi grunnet kosmetiske årsaker, mens 62,3% ønsket 

kirurgi på grunn av fysiske plager, 49,1% pga vansker med intime forhold, 54,7% 
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emosjonelle årsaker(nedsatt selvbilde) og 17% hygieniske årsaker(16). Kalaaji et al. 

argumenterer for at hovedmotivasjonen er kosmetiske mistrivsel(16), men fordi kvinnene 

krysset av flere alternativer er det vanskeligere å konkludere med et solid funn. En tidlig 

retrospektiv studie fra USA, publisert allerede i 2008. 131 pasienter i alderen 14-57 år svarte 

på motivasjonen for at de valgte å gjennomførte labiaplastikk. Studien hadde tydeligere funn: 

37% rapporterte om kun kosmetiske årsaker, 32% om fysiske plager og 31% om både 

kosmetiske og fysiske plager (17). Mai 2013 publiserte D.Veale et al. en artikkel der han 

undersøkte 55 kvinner fra London som ønsket labiaplastikk. Hos 70,8% var motivasjonen 

kosmetiske årsaker, 62,5% fysiske plager, 37,5% plager med seksuallivet og 24% hadde en 

kombinasjon av disse plagene((18)). I desember 2018 publiserte Dogan et al. en studie fra 

Tyrkia hvor 71 kvinner som skulle utføre operasjonen svarte på et spørreskjema. De fant at 

hovedandelen på 52,1% ønsket å forbedre utseende, mens 46,5% ønsket et bedre seksualliv og 

39,4% ønsket å redusere fysiske plager(19). Metodene er tilsvarende Kalaaij et al. Ved å 

sammenligne studiene kan man se et lignende mønster i Norge og internasjonalt, men vi vet 

fortsatt for lite om kvinners motivasjon til å kunne konkludere.  

 

Metode:  

Studien er basert på retrospektive intervjuer av kvinner mellom 24-38 år, som opererte seg i 

en alder av 19-33 år. Da rekruttering gjennom private klinikker viste seg å bli umulig, 

rekrutterte førsteforfatteren deltagerne gjennom ulike grupper på Facebook. Kvinnegrupper 

som diskuterte ulike tema og flere tusen var medlem. Her ble det postet et innlegg der det ble 

etterspurte kvinner som hadde utført kjønnsleppereduksjon, og hva en deltagelse i denne 

studien innebar. Det ble også langt ut en post på Facebook under enkelte saker relatert til 

kosmetiskkirurgi og under en serie kalt ”Under skjørtekanten” publisert av Det Nye. 

Kvinnene kunne kontakte førsteforfatter dersom de ønsket å delta i studien. 

 

Totalt 16 kvinner tok kontakt i en periode på 5 måneder. Inklusjonskriteriene for studien var 

kvinner som hadde gjennomgått kjønnsleppereduksjon, samt at årsaken ikke var fødselsskade. 

Ni kvinner fylte inklusjonskriteriene. To av disse trakk seg før signering av samtykkeskjema, 

og utvalget består derfor av syv kvinner. Alle syv kvinnene ble gitt opplysning om hva 

studien innebar, signerte et samtykkeskjema (godkjent av NSD) og kunne når som helst 

trekke seg fra studien.  
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Utvalget består av kvinner som bor ulike steder i Norge, og intervjuene ble derfor utført via 

telefon. Samtalene varte i 45-90 minutter, ved hjelp av semi-strukturert intervjuguide. Guiden 

var delt inn i ulike temaområder, med underpunkter:   

1. Kvinnens motivasjon for operasjon. 

2. Hvilke plager kvinnen hadde før operasjonen (fysiske, psykiske eller kosmetiske). 

3. Unngåelsesatferd rundt intime og seksuelle relasjoner. 

4. Varighet av plagene og hvor lang betenkningstiden for operasjonen.  

5. Hvilken støtte de har hatt gjennom prosessen, samt hvordan helsevesenet har møtt dem. 

6. Hvilke endinger denne operasjonen førte til i ettertid både fysisk og psykisk.  

 

Intervjuene ble tatt opp og transkribert verbatimt. Vi gjorde en tematisk analyse, gjennom to 

omganger med koding og systematisering av datamaterialet(20, s.184). Som validitetsstrategi 

ble hovedfunnene og analysen delt og diskutert med en av deltagerne før publisering.  

 

Resultater:  

De fleste av de intervjuede kvinnene oppga at fysiske plager var hovedårsaken til gjennomført 

kjønnsleppereduksjon. De mest fremtredende plagene var ubehag ved fysisk aktivitet og 

under samleie. To av kvinnene oppga kosmetiske årsaker som avgjørende for operasjonen, og 

en av dem rapporterte også om fysiske plager som en tilleggsfaktor. For disse to plaget 

utseendet på kjønnsleppene dem så mye at det hadde påvirket selvbildet deres. Felles for all 

deltagerne var erfaringen av en lang beslutningsprosess, samt flertallet av kvinnene en 

opplevelse av et tøft møte med helsevesenet og et samfunn med mange fordommer mot 

inngrepet. 

 

Fysiske plager  

Seks av kvinnene oppga at de opplevde ubehag ved en rekke hverdagslige aktiviteter, som å 

gå tur, jogge og/eller sykle, og ved bruk av enkelte klesplagg. Plagene skapte fortvilelse og de 

utviklet ulike strategier for å unngå smerter i hverdagen.  

 

Kvinnene fortalte at bekledning ofte kunne være en utfordring og at de måtte være 

oppmerksomme på hvilke truser og bukser de valgte å gå med. Feil truse eller tettsittende 

bukser kunne være ubehagelig selv uten særlig fysisk aktivitet. En av deltagerne forklarte 

ubehaget slik: «Det hektet seg fast i undertøyet. Jeg fikk gnagsår og blemmer på den ene indre 

leppen». Noen av kvinnene rapporterte at kjønnsleppene kunne falle ut av trusen, og utviklet 
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korrigerende vaner, som én forklarte: «For at de ikke skulle syntes på utsiden, pleide jeg å 

brette de dobbelt». Problemet med at kjønnsleppene falt på utsiden av undertøy var som regel 

ved bruk av g-streng, men flere var engstelige for at dette også skulle skje med bikinitruse og 

dermed vises for andre. Kvinnene fortalte at de opp til flere ganger daglig justerte 

kjønnsleppene sine, de var opptatt av at de måtte «legge dem på plass» før de tok på seg 

undertøyet. En deltager fortalte at hun «måtte ofte gå inn på do eller et privat rom å prøve og 

liksom flippe kjønnsleppen», en strategi flere fortalte om.  

 

Ved fysisk aktivitet oppga kvinnene smerter ved lange gåturer, løping og sykling. De fleste 

nevnte også at de fikk gnagsår når kjønnsleppen var i friksjon over lengre tid. En av kvinnene 

fortalte: «Bare det å gå tur fører til gnagsår. Det setter en del begrensinger, og jeg har måtte 

leve med gnagsårene for jeg er nødt til å sykle til jobben». Gnagsårene kunne bli relativt 

omfattende, som samme deltagerne rapporterte: «Så det var perioder med sår og rifter over 

lang tid, over flere måneder». Ubehag ved trening, som sykling og spinning, var meget vanlig. 

Noen av kvinnene følte at de satt oppå seg selv ved disse aktivitetene, noe som kunne lede til 

sår og begrenset videre trening. Flere av de intervjuede kvinnene erfarte dette, som dette 

sitatet eksemplifiserer: «Trening og sykkelturer som jeg har stått over fordi jeg har blitt veldig 

sår og fått skorpe».  

 

Ubehag, og for noen sterke smerter ved samleie og særlig penetrering, var vanlig for alle 

deltagerne med unntak av en. Under intervjuene fortalte de at smertene oppsto ved at 

kjønnsleppene ble skjøvet inn i skjeden ved penetrering. Friksjonen som oppstod når 

kjønnsleppene ble skjøvet inn og ut førte til gnagsår og var smertefullt og føltes «luggende». 

En av kvinnene fortalte at hun hadde så mye og ofte smerter under samleie at hun begynte å 

forbinde det med å ha vondt. Hun sa: «Det ble så mye friksjon under sex at kjønnsleppen ble 

dratt inn og ut», og fortalte at de måtte «hjelpe til med hånden for å holde dem ute» og «hvis 

de ble med inn så var det skikkelig vondt, og det ødelegger jo litt stemningen, og når man 

sitter og venter på at det plutselig blir vondt». Smertene og ubehaget påvirket hennes forhold 

til sex, og hun konkluderte: «Jeg hadde bare lyst å gi meg». Videre fortalte hun at på under et 

halvår hadde hun også hatt tre urinveisinfeksjoner, som hun mente skyldes mangelfull 

rengjøring etter samleie på grunn av store smerter.  

 

For noen var det særlig smerter under penetrasjon som var problematisk. En av kvinnene som 

hadde mye smerter under samleie fortalte at «Da jeg ikke hadde kjæreste lenger så hadde jeg 
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jo ikke sex lenger heller, og da forduftet jo problemet litt». Da hun etablerte et nytt forhold 

bestemte hun seg for å gjennomgå inngrepet, med håp om å unngå smertefulle samleier. 

 

Kosmetiske plager:   

En av deltagerne som oppga kosmetiske årsaker som hovedårsaken til å gjennomgå 

intimkirurgi mente hun hadde et unormalt underliv. Hun fryktet andres reaksjoner, og var 

redd for å bli stemplet som «hun med flaggermus-tiss». På skolen hadde hun overbevist 

klassen om at de skulle dusje med lyset av, som hun forklarte: «jeg ville ikke at noen andre 

skulle se meg, og jeg skiftet alltid på do». Hun klarte ikke å gå i bikini, eller være i undertøy 

sammen med noe andre. «Jeg hadde vel ikke turt å gjennomgå et svangerskap eller en fødsel 

hvis jeg hadde sett ut som jeg gjorde før».  

 

Av deltagerne var det en kvinnes historie som skilte seg ut, da hun hadde hatt svært store 

komplekser for eget utseende. Dette hadde oppstått etter at hennes tidligere kjæreste hadde 

fortalt hele hennes omgangskrets om hvor stygt underliv hun hadde. Hun fortalte: «Jeg hadde 

før det, aldri, aldri tenkt at det var noe unormalt med meg,». Fra den dagen følte hun seg 

forferdelig, og ønsket ikke vise seg naken for noen. Hun skjulte seg for partneren sin, som 

ikke ønsket å utføre oralsex på henne da han mente hun var «ekkel». Hun var svært fortvilet 

over hvordan hun så ut: «For det var jo mange ganger jeg, jeg var yngre, jeg husker jeg satt 

med saksen i hånden. Jeg hadde bare lyst til å klippe det av». Kvinnen hadde ingen fysiske 

plager, men kompleksene og frykten for å vise seg for andre var så sterk at hun valgte 

operasjon.  

 

Kombinerte plager:  

Kvinnene som oppga fysiske plager som årsak til operasjon rapporterte også om kosmetiske 

misnøye. En av kvinnene fortalte at hun hadde hatt store komplekser som ung, men at dette 

bedret seg etter at hun ble mor. På spørsmål om påvirkning syntes hun likevel det er vanskelig 

å svare på om hun har blitt påvirket av pornografi eller en ide om «det perfekte underliv». En 

annen kvinne fortalte «De var så digre, de var sånn i veien ... Det så jo ikke pent ut». Dette 

gjorde at hun kviet seg for intime forhold, motta oralsex og at hun kun ønsket å ha samleie i 

mørket. Kosmetisk misnøye påvirket også seksuallivet til kvinnene, og da særlig begrenset 

deres lyst til å motta oralsex.  

 



 29 

Beslutningsprosessen og møtet med helsevesenet: 

Alle kvinnene rapporterte at plagene begynte i puberteten. Den laveste rapporterte alderen for 

plagenes oppstart var ved 11 år, mens den eldste gikk på videregående. Beslutningsprosessen 

var lang. Flere kviet seg for å dra til fastlegen og enkelte hadde ikke oppsøkt lege på opp mot 

10 år. Flere rapporterte at de bestilte time uten å oppgi årsak til timen, mens noen har delt 

problemet med legen i forbindelse med en annen underlivsundersøkelse. Kvinnene har gått i 

mange år med fysiske plager, uten å oppsøke hjelp fordi de opplevde at deres problem var 

intimt, men også stigmatiserende. Det var ikke uvanlig å ikke ha snakket med noen, eller kun 

de aller nærmeste, om plagene de hadde.  

 

Flere av kvinnene rapporterte at de ikke følte seg forstått da de tok kontakt med helsevesenet, 

men heller ble møtt av fordommer. En av kvinnene fortalte «Det var hele den leksen før de 

hadde kikket på meg» og «Det var vanlig at de skulle være store og lange, og vi alle damer 

var forskjellig. Jeg følte liksom jeg fikk avslag før de hadde kikket på meg». En annen sa: 

«Først hadde hun ikke lyst til å undersøke meg». En annen kvinne som hadde fysiske plager  

ble undersøkt av en gynekolog og ble fortalt at henne underliv var helt «helt normalt». Men, 

som hun forklarte i intervjuet: «Ja, jeg har det. Men det er ikke normalt å få vondt. Det 

hemmer meg så veldig i hverdagen, men det var det ikke noe forståelse for». Det er særlig det 

offentlige og gynekologer som møter kvinnene hardt, mens plastikkirurgene har tatt imot 

kvinnene på en måte at de har følt seg sett. I alle møtene som kvinnene rapporterte om var 

legene opptatt av fysiske plager, inkludert plastikkirurgene.  

 

Beslutningsprosessen var også preget av opplevelse av stigma og fordommer, inkludert egne 

verdier. En av kvinnene, som fant ut om operasjonsmulighetene gjennom media, fortalte «Jeg 

følte at jeg kan ikke gjøre dette, for jeg ville ikke være en av «de», liksom, de som gjør dette. 

Det er jo veldig sett ned på». Også i møte med gynekolog opplevde kvinnene fordommer og 

fordømmelse. En annen kvinnene fortalte : «Hun så på det her som at jeg frivillig lot meg 

omskjære.» 

 

Etter inngrepet: 

Alle unntatt én av kvinnene forteller at de har opplevd en klar bedring etter operasjonen. De 

forteller at de nå ikke har fysiske plager og ingen smerter ved samleie. Kvinnene med 

kosmetisk misnøye oppgir at de nå er fornøyde med utseende sitt og at de ikke har plager 

relatert til dette.  
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Til tross for at de opplever at inngrepet har vært positivt for dem, forteller kvinnene om liten 

åpenhet rundt sine erfaringer. Flertallet har kun fortalt det til sine nærmeste og én har ikke 

fortalt det til noen, ei heller sin partner. Denne manglende åpenheten bygger blant annet på en 

frykt for å bli fordømt av andre. En av kvinnene fortalte at hun flere ganger har sittet på 

sammenkomster der intimkirurgi har blitt diskutert, der det antas at kvinner er usikre på seg 

selv.  

 

Den ene kvinnen som ikke rapporterte bedring har en spesiell historie om feilbehandling og 

hun opplevde store komplikasjoner etter operasjonen. Stingene etter inngrepet skar seg 

gjennom kjønnsleppene og har etterlatt seg et taggete utseende. Hun omtaler prosessen som at 

hun gikk fra å ha store fysiske plager til å få et psykisk problem. Etter tre år turte hun ta 

kontakt med legene om komplikasjonene, og ble da vurdert for ny kirurgi.  

 

Diskusjon:  

Intimkirurgi er et tabubelagt inngrep som skaper mye kritisk debatt. Også de som har 

gjennomført inngrepet opplever det som stigmatiserende og skjuler det for sine omgivelser. I 

Goffmans klassiske arbeid beskriver han stigmatisering som en prosess hvor personer blir 

tilskrevet «en diskreditert egenskap som diskvalifiserer personer fra full sosial aksept»(21, 

s.3). Med stigmatisering følger også en moralsk komponent, slik at den diskrediterende 

handlingen også sverter personen som en dårlig person – en person som fordømmes(22). 

Labiaplastikk involverer stigma i to ulike faser, både tilstanden av hypertrofi av kjønnslepper 

og gjennomføringen av intimkirurgi. Det kan være nyttig å skille mellom følt stigma og 

opplevd stigma i denne forbindelse. Der erfart (enacted) stigma beskriver «faktisk 

diskriminering», mens følt (felt) stigma beskriver «frykten for slik diskriminering»(23).   

Pornoindustrien, lett tilgang via internett og sosiale medier har blitt trukket frem som pådriver 

bak forestillingen om et perfekt underliv (24-29). «Det perfekte underliv» representert i en 

mal som ofte kalles «the clean slit»(30), dette er et hårløst kjønnsorgan der de indre 

kjønnsleppene ikke vises. Motsatsen til dette var det en av kvinnene fryktet skulle omtales 

som «flagermus-tiss». Representasjonen av kvinnelig underliv som «en strek» har ført til at 

kvinnene har følt seg annerledes. I intervjuene fortalte kvinnene om episoder der de skjulte 

seg på stranden, i garderober og på soverommet, på grunn av en frykt for å være unormal. 

Bortsett fra for en av kvinnene var dette følt stigma; en frykt for reaksjoner i sine sosiale 
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nettverk. Unntaket var kvinnen som hadde erfart stigma gjennom nedlatende kommentarer fra 

hennes daværende kjæreste og hans venner.  

 

Etter å ha gjennomgått inngrepet opplevde kvinnene annen form for stigmatisering som både 

var følt og erfart. Dette knytter seg til at labiaplastikk forbindes med ytterligere kommersielt 

press på kvinnekroppen og debattene om en uønsket utvikling hvor unge kvinner oppsøker 

kirurgi for å endre sine normalt utseende underliv. Kvinnene i studien fortalte om hvordan de 

opplever at helsevesenet og samfunnet tillegger dem egenskaper som «usikre jenter». 

Flertallet av kvinnene har fortalt om irettesettelse av legene før utført undersøkelse. En 

gynekolog sammenlignet inngrepet med omskjæring og nektet kvinnen operasjon på tross av 

hennes selv-rapporterte fysiske plager. I samfunnsdebatten og i media fremstilles 

labiaplastikk kun som et kosmetisk motivert inngrep, sett tydelig både i programmet «Fiks 

meg» (Innafor) og i  8.mars parolen «La fitta flagre fritt - nei til kosmetisk intimkirurgi» i 

2017. Både i møte med helsevesenet, offentlig debatt, og i sine sosiale nettverk følte kvinnene 

seg stigmatisert.  

 

Kvinnene brukte lang tid på å bestemme seg for å oppsøke en lege. Denne betenkningstiden 

var preget av frykt for fordømmelse, samt erkjennelsen av at det er et kirurgisk inngrep som 

alltid innebærer en risiko. I tillegg var stigmatiseringen av inngrepet internalisert for noen av 

kvinnene; de ønsket ikke å «være en av dem». Også andre studier har funnet lang 

betenkningstid for intimkirurgi. I studien referert til tidligere ved Veale et al. hadde de 55 

kvinnene som ønsket labiaplastikk en gjennomsnittlig betenkningstid på 2,9 år (18). I vår 

studie var kortest betekningstid ett år, mens enkelte hadde gått i hele 10 år før de tok kontakt 

med en lege. Dette er overraskende ettersom kvinnene har levd med fysiske plager i lang tid, 

plager som for noen har preget deres hverdagsliv og komplisert dere intime relasjoner. Dette 

tyder på en pasientgruppe som vegrer seg for å oppsøke hjelp.  

 

Å kartlegge motivasjon for intimkirurgi er komplisert. I flere av forskningsartiklene vi 

refererer til her ble det brukt en metode hvor kvinnene kunne huke av flere svaralternativer 

for motivasjon for inngrepet. Dette åpner for at respondentene kan svare både fysiske og 

kosmetiske plager. Da dette er et stigmatisert inngrep er det sannsynlig at kvinnene i større 

grad rapporterer om fysiske, heller enn kosmetisk misnøye. Fysiske plager er i større grad 

sosialt, moralsk og medisinsk akseptert som motivasjon for omstridte inngrep. Det er også 

skrevet i retningslinjene fra  Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og styret i Norsk 
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gynekologisk forening. Metodiske utfordringer er også diskutert i forskningslitteraturen om 

labiaplastikk. Plastikkirurgen Hamori kritiserer for eksempel Sorice et al. som konkluderte sin 

studie med at både fysiske og kosmetiske plager var motivasjon for labiaplastikk (24), basert 

på en prospektivstudie av 50 kvinner fra USA. Som en diskusjon til artikkelen til Sorice et al. 

stiller Hamori spørsmål ved eventuell bias i forskningen ettersom deltagerne i studien kunne 

huke av for flere symptomer. På den måten er det mulig at de har oppgitt fler symptomer enn 

hva de nødvendigvis har for å rettferdiggjøre operasjonen for seg selv og for kirurgen(24;31). 

I vår studie er det påfallende at kvinnene som rapporterte primært om fysiske plager også 

nevner utseende, som en av kvinnene sa «det så jo ikke pent ut». Uttalelsene om de 

kosmetiske sidene av deres vurderinger ble ofte snakket om på en vag og ambivalent måte 

som: «det var ikke det at jeg syntes det så så forferdelig ut». Denne ambivalensen kan også 

være en indikasjon på underkommunisering. Motivasjon for intimkirurgi fremstår som 

sammensatt og kompleks, samtidig er det viktig å ta de rapporterte fysiske plagene alvorlig. 

  

Flere av kvinnene opplevde at de ikke ble tatt på alvor i møte med offentlig helsevesenet, til 

tross for vedvarende fysiske plager og begrenset livskvalitet. I tillegg til at inngrepet er 

stigmatisert og gjenstand for opphetet moralsk debatt er de fysiske plager vanskelig 

observerbare. Det er interessant hvordan kvinner med normalt underliv oppgir fysiske plager, 

når kvinner med hypertrofi av kjønnsleppene ikke opplever tilsvarende ubehag. Det finnes 

ingen studie der man undersøker sammenhengen mellom grad av hypertrofi og opplevde 

plager(13). I en studie fra London ble 50 kvinner mål og undersøkt. De hadde «normale 

underliv» fra 7mm til 5 cm, de hadde ingen plager relatert til kjønnsleppene sine og ønsket 

ikke labiaplastikk(29). Når lengden på kjønnsleppene ikke ser ut til alene å være avgjørende 

for fysisk ubehag, ville det vært interessant å finne ut hvilke faktorer som fører til plagene 

 

Alle kvinnene som deltok i denne studien tok frivillig kontakt etter å ha sett 

rekrutteringsannonsen. De aller fleste av disse fortalte om primært fysiske plager. Gitt den 

moralske debatten er det mulig at kvinner som kun har hatt kosmetiske grunner for å oppsøke 

inngrepet har vært mindre interessert i å delta. Dette gir en skjevhet i utvalget og studien kan 

ikke si noe om omfanget eller fordelingen av fysiske eller kosmetisk motiverte inngrep. Disse 

kvinnene har likevel ikke hatt en stemme i debatten omkring intimkirurgi og vårt mål har vært 

å nyansere vår kunnskap og debatt om dette inngrepet. 
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Intimkirurgi er et komplekst felt, hvor det er åpenbart at sterke kommersielle krefter driver en 

utvikling fremover hvor flere og flere kvinner vurderer stadig nye deler av kroppen som 

aktuelle for kosmetiske inngrep. Dette er en svært uheldig utvikling. Samtidig kan en moralsk 

unyansert debatt mellom plastikkirurger og gynekologer føre til at gråsonepasientene, kvinner 

med reelle fysiske plager og redusert livskvalitet, ikke blir møtt med respekten alle pasienter 

har rett på. Debatten om intimkirurgi har blitt beskrevet som et politisk, filosofisk og etisk 

spørsmål, heller enn ett vitenskapelig(32). Medisinske avgjørelser har i flere tilfeller ikke et 

fasitsvar, og debatten rundt labiaplastikk er et av disse tilfellene. Det er viktig at man følger 

anbefalinger vedrørende intimkirurgi i Norge(7). Å være kritisk til unge jenters ønske om «det 

perfekte underliv», samtidig er det viktig at holdningene til helsevesenet ikke går på 

bekostning av kvinner med fysiske plager.  

 

Konklusjon:  

Syv kvinner som hadde gjennomført kjønnsleppereduksjon meldte seg til deltagelse i denne 

studien. Fem begrunnet inngrepet med fysiske plager, både ubehag ved aktiviteter og ved 

samleie. Kun to rapporterte kosmetiske grunner som hovedårsak. Beslutningsprosessen og 

erfaringene etter gjennomført inngrep kan forstås som både følt og erfart stigma, sett i 

forsinket oppsøking av helsehjelp, vanskelig møte med offentlig helsevesen og hemmelighold 

i etterkant. Det er viktig å se debatten rundt labiaplastikk fra flere sider, både med tanke på 

det kosmetiske idealet og de mulige fysiske plagene. Det er viktig å møte også disse 

pasientene med forståelse og respekt. Samtidig bør de anbefalte retningslinjene overholdes, 

og helsepersonell må ikke bidra til feiloppfatninger av kvinnelig underliv og hvordan det skal 

se ut. Normalvariasjonen i kjønnsleppers form og størrelse er vid, og dette må fortsatt ligge til 

grunn i vurderingen av tilgang til labiaplastikk, samtidig som fysiske plager må tas på alvor.   
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Vedlegg 2: Veileders erklæring om studentens rolle i forbindelse med utarbeidelsen av 

artikkelen 

 

En kvalitativ studie etter utført kjønnsleppereduksjon 
 

 

Herved erklærer jeg at Terese Ovidie Amundsen, har gjort følgende i forbindelse med 

artikkelen vi er i ferd med å sende inn til Tidsskriftet:  

- Forslag til tema og forskningsspørsmål  

- All datainnsamlingen 

- Alt analysearbeid (med innspill fra veileder)  

- Hun har også skrevet førsteutkast, og bearbeidet artikkelen i to omganger etter 

kommentarer fra veileder 

 

Det er et imponerende og selvstendig arbeid Terese har gjort, som bringer ny og mer nyansert 

kunnskap om erfaringer med det stigmatiserte inngrepet som labiaplastikk er. Det har vært en 

glede å veilede henne.  

 

Vennligst ta kontakt med meg hvis det behøves ytterligere informasjon.  

 

 

 

Oslo 07.2.2019 

 

Heidi Fjeld, førsteamanuensis 

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 

Universitetet i Oslo 
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