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Abstract 

The swedish law against female genital mutilation (FGM) prohibits procedures that removes 

parts of the female genitalia and thereby makes permanent changes in the body. The problem 

with the wording of the law is that it may also apply to the western phenomenon cosmetic 

genital surgery. This paper therefore examines if cosmetic genital surgery should be covered 

by the swedish law against FGM, by making a critical comparing analysis. The paper begins 

with comparing FGM with cosmetic genital surgery to prove that there are more similarities 

than differences between the procedures. By using the theoretical perspectives universalism and 

postcolonialism, the paper then examines why, particularly in the West, there is a different 

approach to FGM than to cosmetic genital surgery, regardless of the similarities of the 

procedures. Further the paper also examines consent and why consent to FGM is seen as 

illegitimate while consent to cosmetic genital surgery is seen as legitimate. On basis of the 

critical comparing analysis the paper then argues: that the procedures cosmetic genital surgery 

and FGM are very much alike; that cosmetic genital surgery is accepted over FGM because it 

is more familiar in the West and; that consent should be as illegitimate when given to cosmetic 

genital surgery as when given to FGM. Thus the conclusion of the paper is that cosmetic genital 

surgery should be covered by the swedish law against FGM.    

Keywords: female genital mutilation (FGM), cosmetic genital surgery, universalism, 

postcolonialism, consent. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Debatter har länge förts kring medicinskt onödiga ingrepp på kvinnors genitalier inom 

forskning och politik gällande både benämning av ingreppet samt förståelse av dess orsaker. 

Benämningen kvinnlig omskärelse användes fram till 1970-talet och då formades istället 

begreppet ’kvinnlig könsstympning’ som även så småningom blev den officiella termen i 

västvärlden.1 Könsstympning är ett samlingsord för ingrepp på de kvinnliga genitalierna vilket 

innebär att man delvis eller helt avlägsnar de yttre delarna av könsorganet alternativt utför annan 

skada på dessa organ utan medicinsk nödvändighet. Ingreppen utförs oftast på flickor i ung 

ålder – från spädbarn till unga tonårsflickor – men det händer även att det utförs på vuxna 

kvinnor. Åldern varierar dock beroende på tradition och omständigheter. World Health 

Organization (WHO), med många andra organisationer, menar att könsstympning är ett bevis 

på ojämlikhet mellan könen och en samhällelig kontroll över kvinnan.2  

I Declaration on the Elimination of Violence against Women definierar Förenta Nationernas 

(FN) Generalförsamling kvinnlig könsstympning som våld mot kvinnor. Det föreskrivs att alla 

stater bör fördöma våld mot kvinnor och inte åberopa sed, tradition eller religion för att 

undkomma sina skyldigheter.3 I Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) föreskrivs det att de statliga parterna ska avstå från att delta i 

diskriminerande handlingar eller bruk samt vidta lämpliga åtgärder för att avskaffa 

diskriminering av kvinnor.4  

Könsstympning uppmärksammades i Sverige 1979 när en professor i gynekologi gick ut med 

att han och några andra läkare utfört justerande genitala ingrepp på vuxna muslimska kvinnor. 

Professorn uttryckte att ”Jag tycker inte att det är särskilt märkvärdigt eller särskilt hemskt. 

Ungefär som plastikoperationer på andra delar av kroppen!”. Han berättade dessutom hur 

liknande ingrepp även efterfrågats av svenska kvinnor på grund av upplevd missbildning men 

                                                           
1 Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, ”Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och 

forskningsöversikt”, NCK-rapport 2001, Första upplagan, Uppsala Universitet, s. 11 
2 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement UNAIDS, 

UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, WHO Library 

Catalouging- in-Publication Data, 2008 s. 4-5 
3 Declaration on the Elimination of Violence against Women, Resolution adopted by the General Assembly, 23 

February 1994, Art. 2(a), 3 & 4 
4 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 18 december 1979, 

Art. 2(d) & 2(f) 
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han ansåg inte att det fanns någon skillnad mellan dessa två typer av fall.5 Artikeln och 

professorns uttalande startade en stor debatt och en opinion mot könsstympning6  vilket sedan 

ledde till att lagen mot könsstympning stiftades.7  

Första paragrafen i lag (1982:316) med förbud mot kvinnlig könsstympning lyder: 

”1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra 

bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats 

till ingreppet eller inte.”8  

Lagen motiverades bland annat med att varje människa ska skyddas mot kränkningar av den 

kroppsliga integriteten och att sedvänjor som innebär fördärvande av kroppen därmed inte kan 

accepteras. Man motiverade dessutom lagen med att könsstympning är en kränkning av 

kvinnors självständighet samt rätt till det egna valet.9  

Motståndet mot könsstympning fortsätter men samtidigt ökar i Sverige det liknande fenomenet 

kosmetisk intimkirurgi i takt med att det erbjuds av allt fler kliniker.10 Intimkirurgi innefattar 

generellt kirurgi på kvinnans yttre genitala organ, vaginan samt omgivande strukturer.11 Det är 

ett ingrepp som görs i skönhetssyfte och är således inte av medicinsk nödvändighet.  

Blygdläppsjustering, vilket är ett av de vanligaste kosmetiskt intimkirurgiska ingreppen i 

Sverige,12 involverar att man med hjälp av kirurgi alternerar blygdläpparnas storlek, oftast 

genom reduktion. Man skulpterar följaktligen genitalierna med framförallt skalpell eller laser.13  

1.2 Problemformulering 

I väst associerar man könsstympning med kvinnoförtryck, kontroll över kvinnlig sexualitet, 

kulturella påtryckningar, skeva bilder av kvinnokroppen samt ideal och så vidare. Det saknas 

                                                           
5 Lundgren, Sten ”Svensk läkare erkänner: Omskärelse av kvinnor görs även här”, Vi, Nr. 44, (1979), s. 10-11 
6 När lagen stiftades, 1982, användes begreppet ’kvinnlig omskärelse’, detta kom senare att ändras 

till ’könsstympning’ då man ansåg att det senare begreppet på ett tydligare och riktigare sätt markerar att 

ingreppet är stympande och invalidiserande av olika grader. (Se Proposition 1997/98:55 om kvinnofrid, 5 

februari 1998, s. 97-98) 
7 Lundgren, Sten ”Efter Vi:s artiklar: Kvinnlig omskärelse förbjuds i Sverige”, Vi, Nr. 47, (1979), s. 7 
8 Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, 27 maj 1982 
9 Proposition 1981/82:172 om förbud mot omskärelse av kvinnor, 18 mars 1982, s. 3-6 
10 Brodda, Hanna. ”Läkare varnar för skönhetsoperation i könet”, Dinamediciner, 2013-06-03, 

http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-skonhetsoperation-i-konet senast kontrollerad: 2015-05-23 
11 Goodman, Michael P, ”Female Cosmetic Genital Surgery”, Obstetrics & Gynecology, Vol. 113, No. 1, (2009): 

154-159, s. 157 
12 Plastikakademin: Rekonstruktiv och Estetisk plastikkirurgi – Intimkirurgi för kvinnor, 

http://www.plastikakademin.se/intim.html Senast kontrollerad 2015-05-23 
13 Goodman, Michael P, ”Female genital cosmetic surgery: A review”, The Journal of Sexual Medicine, Vol. 8, 

No. 6, (2011): 1813-1825, s. 1814-1815 

http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-skonhetsoperation-i-konet
http://www.plastikakademin.se/intim.html
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dock en kritisk syn på det egna samhällets normer och kultur. Man fördömer således 

könsstympning men uppmärksammar inte att liknande företeelser finns och accepteras även i 

väst. Kosmetisk intimkirurgi kan påstås vara en sådan företeelse.   

Kosmetisk intimkirurgi och könsstympning är jämförbara på grund av likheten i ingreppen 

eftersom det i båda fallen handlar om att avlägsna delar av de yttre kvinnliga genitalierna. Det 

föreligger dock stora skillnader i hur man ser på dessa två företeelser i olika delar av världen. I 

väst fördöms könsstympning för att vara en barbarisk kulturell sedvänja samtidigt som 

kosmetisk intimkirurgi varken ses som ett kulturellt fenomen eller särskilt problematiskt. 

Kvinnor som stödjer och genomgår könsstympning ses i väst som manipulerade offer vars 

samtycke inte är legitimt på grund av traditionens starka påverkan. Men de kvinnor som 

genomgår kosmetisk intimkirurgi ger ett samtycke som accepteras eftersom kvinnan anses veta 

vad som är bäst för henne själv. Det är allmänt känt att könsstympning har negativa 

konsekvenser för hälsan men det är enligt läkare inte heller riskfritt att göra kirurgiska ingrepp 

i genitalierna eftersom det föreligger risker för komplikationer som exempelvis förminskad 

njutning vid samlag.14  

Lagen mot könsstympning föreskriver att bestående förändringar av de yttre genitalierna är 

förbjudna vilket skyddar kvinnor från att bli könsstympade i Sverige. Men det finns ett 

tolkningsutrymme i lagtexten kring vad detta kan innebära och vilka ingrepp som lagen 

egentligen borde omfatta. Den likhet som finns mellan könsstympning och intimkirurgi ställer 

därför till problem eftersom det kan påstås att lagen per definition även borde förbjuda den 

kosmetiska intimkirurgin, framförallt eftersom det står skrivet i lagen att samtycke inte spelar 

någon roll. Det är således inte Sveriges inställning till könsstympning som är problematisk utan 

inställningen till kosmetiskt intimkirurgi. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom en kritisk analys av samt en jämförelse mellan 

könsstympning och kosmetisk intimkirurgi ta reda på om även den kosmetiska intimkirurgin 

borde omfattas av lagen mot könsstympning.  

En jämförelse mellan könsstympning och kosmetisk intimkirurgi genomförs för att framförallt 

undersöka vilka likheter som finns mellan ingreppen, dels gällnade hur dem utförs men även 

                                                           
14 Brodda, ”Läkare varnar för skönhetsoperation i könet”, http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-

skonhetsoperation-i-konet 

http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-skonhetsoperation-i-konet
http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-skonhetsoperation-i-konet
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bakomliggande anledningar som tradition och syfte. Uppsatsen ska även undersöka hur det 

kommer sig att Sverige accepterar och tillåter kosmetisk intimkirurgi trots dess likheter med 

den kulturella företeelsen könsstympning som i Sverige fördöms och förbjuds. I denna 

jämförelse används särskilda teoretiska perspektiv för att skapa en förståelse angående varför 

det, framförallt i väst, föreligger en skild syn på könsstympning och kosmetisk intimkirurgi och 

därmed även varför man har en lag som omfattar endast könsstympning. Eftersom förbudet mot 

könsstympning i Sverige gäller även om samtycke skulle ges så fullföljs uppsatsens jämförelse 

genom att undersöka samtycke och fri vilja för att se om det finns någon skillnad mellan 

samtycke till könsstympning och samtycke till kosmetisk intimkirurgi.  

Syftet med uppsatsen är inte att försöka legitimera könsstympning eller helt likställa 

könsstympning med intimkirurgi. Syftet är istället att genom de ovan beskrivna jämförelserna 

samt genom en kritisk analys av den svenska lagen mot könsstympning avgöra om även 

kosmetisk intimkirurgi borde omfattas av lagen. 

1.3.1 Preciserade frågeställningar 

Huvudfrågeställningen som uppsatsen har som mål att besvara lyder: 

 Bör kosmetisk intimkirurgi omfattas av lagen mot könsstympning? 

För att uppfylla syftet och besvara denna huvudfrågeställning och fullfölja den jämförande 

undersökningen är det även nödvändigt att hantera följande delfrågor: 

 Vad är kosmetisk intimkirurgi respektive könsstympning och vilka likheter och/eller 

skillnader finns det mellan ingreppen? 

 Hur kommer det sig att Sverige (och västvärlden) generellt har en accepterande syn på 

kosmetisk intimkirurgi men fördömer könsstympning, trots ingreppens likheter? 

 Är det skillnad om samtycke ges till könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi 

och i sådant fall varför? Och innebär samtycke från kvinnor att något av ingreppen blir 

mer legitimt? 

1.4 Teori 

Undersökningen kommer genomgående ha ett grundläggande feministiskt perspektiv. 

Jämförelsen mellan könsstympning och kosmetisk intimkirurgi kommer göras i tre delmoment 

utifrån de tre ovan beskrivna delfrågorna: jämförelse mellan ingreppen, jämförelse mellan hur 
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man ser på könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi och en jämförelse mellan 

samtycke när det ges till könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi.  

En jämförelse av ingreppen könsstympning och kosmetisk intimkirurgi kommer göras för att få 

fram framförallt likheter men även skillnader mellan de båda företeelserna. Detta kommer göras 

med hjälp av bland annat rapporter från WHO och Socialstyrelsen för information om vad 

könsstympning innebär samt artiklar från den amerikanska läkaren Michael P Goodman för 

information om vad kosmetisk intimkirurgi innebär.  

För att skapa en förståelse för samt jämföra de skilda sätten i hur man ser på könsstympning 

och kosmetisk intimkirurgi, i framförallt västvärlden, kommer två teoretiska perspektiv 

användas: (feministisk) universalism respektive (feministisk) postkolonialism. Dessa två 

perspektiv har valts då den feministiska universalismen kan sägas representera det 

västerländska perspektivet medan den feministiska postkolonialismen kan sägas representera 

det icke-västerländska perspektivet. 

Robin Morgan, som representerar vad jag kallar en feministisk universalism, anser att det finns 

ett globalt systerskap och menar att oavsett variation så har alla människor som föds som 

kvinnor gemensamma (livs)villkor samt att man inte bör försöka att minimera skillnaderna utan 

istället identifiera likheter. Morgan ifrågasätter om kvinnor verkligen är så olika och ser ett 

systerskap som sträcker sig över gränser och kategorier.15  

Den feministiska postkolonialismen, som i denna undersökning främst kommer representeras 

av Chandra Mohanty, är mot det universalistiska tänkandet. Mohanty kritiserar universalismen 

framförallt för att vara en modern imperialism med västerländska värderingar och menar att 

den inte tar hänsyn till kontexter. Kritiken riktas även mot hur man i väst framställer icke-

västerländska kvinnor som en homogen, förtryckt och stympad grupp.16  

Samtycke kommer undersökas för att klargöra om det är någon skillnad när samtycke ges till 

könsstympning eller till kosmetisk intimkirurgi. Den västerländska (svenska) kvinnan som 

väljer att genomgå kosmetisk intimkirurgi ses oftast som en autonom och rationell beslutsfattare 

som utgår ifrån vad som är bäst för henne själv. I motsats till detta ses den könsstympade 

kvinnan som ett offer för kulturen och förtryckt av patriarkala strukturer trots att det som 

                                                           
15 Morgan, Robin. (red) The international women’s movement anthology – Sisterhood is global, Anchor 

Press/Doubleday: New York, 1984, s. 4, 19, 36 
16 Mohanty, Chandra Talpade, Feminism Utan gränser – Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet (Andra 

upplagan), Tankekraft Förlag, 2003, s. 37-38 
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vanligast är att kvinnorna själva, eller mödrar och mormödrar som själva är könsstympade, som 

driver traditionen vidare.17 Det föreligger således en problematik i diskussionen om när man 

kan benämna något som fri vilja. Bernard Williams teori om den fria viljan och valmöjligheten 

är här applicerbar. Williams menar att en person inte kan göra någonting ”mot sin vilja” 

eftersom kapaciteten att välja inte försvinner även om man utsätts för tvång eller om ens 

alternativ begränsas. Han menar att om inte viljan kan ses som fri vid dessa tillfällen så kan den 

aldrig ses som fri.18 Williams perspektiv går att ställa emot Kathy Davis kritiska syn på (allmän) 

plastikkirurgi. Hon ställer sig kritisk till att skönhet blir en norm och menar att kvinnors beslut 

att genomgå plastikkirurgi sällan är tagna under absolut frihet eller är helt genuina eftersom de 

tas i en manipulerad kontext.19 

1.5 Metod och material  

Uppsatsens grundläggande metod är komparativ då en jämförelse mellan företeelserna 

könsstympning och kosmetisk intimkirurgi kommer utföras. Jämförelsen är nödvändig för att 

framföra ingreppens likheter och/eller skillnader både i den praktiska innebörden av ingreppen 

men framförallt av bakomliggande motiv, moral och tankesätt. En jämförelse av hur man, 

framförallt i väst, ser på könsstympning och kosmetisk intimkirurgi utförs dels för att avgöra 

varför man ser så olika på dessa liknande företeelser. Dessutom görs en jämförelse av vad det 

är för skillnad och/eller likheter mellan att ge samtycke till könsstympning eller att ge samtycke 

till kosmetisk intimkirurgi. För att genomföra denna jämförelse krävs att en kritisk analys, 

utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv, görs av de likheter och/eller skillnader som 

framkommer. Det är dessutom nödvändigt att analysera den svenska lagen mot könsstympning 

dels för att undersöka den, men även för att kunna diskutera lagen i samband med resterande 

undersökning och analys och därmed besvara frågeställningen. 

Materialet som denna uppsats kommer att undersöka är Lag (1982:316) med förbud mot 

könsstympning av kvinnor och dess förarbete i form av Proposition 1981/82:172 om förbud 

mot omskärelse av kvinnor. I propositionen framkommer syftet och bakgrunden till lagen vilket 

är viktigt för att förstå hur man resonerade kring behovet av en lag mot könsstympning.  

                                                           
17 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement, s. 7 
18 Williams, Bernard. Making sense of humanity and other philosophical papers 1982-1993, Cambridge 

University Press: Cambridge, 1995, s. 4-5 
19 Davis, Kathy. Reshaping the female body – The dilemma of cosmetic surgery, Routledge: New York & 

London, 1995, s. 73, 158 
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1.6 Avgränsningar och definitioner 

I uppsatsen kommer begreppet könsstympning användas istället för kvinnlig omskärelse. Detta 

beror främst på att man sedan 1998 valt att benämna företeelsen för könsstympning istället för 

omskärelse i den svenska lagen (se Not 8). Könsstympning är dessutom den officiella termen 

som används i västvärlden (se kapitel 1.1) Begreppet könsstympning kan i vissa sammanhang 

och för vissa personer/grupper vara starkt och oriktigt, men eftersom detta är benämningen som 

används inom svensk juridik och politik så kommer detta begrepp användas även i denna 

uppsats.  

Det finns fyra typer av könsstympning vilka innefattar olika grader av ingrepp på de kvinnliga 

genitalierna. Inom denna uppsats begränsas definitionen till könsstympning typ 2 vilket innebär 

delvis eller totalt avlägsnande av klitoris och blygdläpparna. Detta är inte den mest grava typen 

av könsstympning men den typ som har mest likheter med den kosmetiska intimkirurgin.  Då 

de gravare typerna bland annat innebär att man försluter vaginan och endast lämnar en liten 

öppning för urin och mensblod20 menar jag att det inte längre är lika jämförbart med de 

intimkirurgiska ingrepp som utförs i Sverige.  

Könsstympning är ofta något som utförs på flickor i ung ålder och det är inte lika vanligt 

förekommande att det utförs på vuxna kvinnor.21 Detta kan utgöra ett problem i diskussionen 

kring samtycket eftersom det inte är flickorna själva som väljer att utföra ingreppet utan beslutet 

tas av föräldrarna och oftast mödrarna.22 Men eftersom mödrarna själva blivit utsatta för detta 

anser jag att man kan diskutera deras samtycke till att utsätta sina döttrar för samma sak 

eftersom de dessutom tar dessa beslut baserat på sina döttrars bästa.  

Med kosmetisk intimkirurgi menas ingrepp på de kvinnliga genitalierna som görs i 

skönhetssyfte och därmed inte är av medicinsk nödvändighet. Den kosmetiska intimkirurgin 

kommer dessutom avgränsas till blygdläppsjustering, vilket innebär avlägsnandet av delar av 

de inre och/eller yttre blygdläpparna (Se även kapitel 1.1).23  

                                                           
20 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, Ale Tryckeri, Bohus 2002, s. 5 
21 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement, s. 4 
22 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, s. 9 
23 Goodman, ”Female genital cosmetic surgery: A review”, s. 1814-1815 
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1.7 Tidigare forskning 

Charles Foster och Brenda Kelly gör i sin artikel ”Should female genital cosmetic surgery and 

genital piercing be regarded ethically and legally as female genital mutilation?” en jämförelse 

mellan könsstympning och kosmetisk intimkirurgi. De ser till lagen mot könsstympning (i 

England) och menar att den även täcker många av de intimkirurgiska ingreppen. Likheten 

mellan intimkirurgi och könsstympning, menar Kelly och Foster, inte endast är på grund av den 

anatomiska förändringen utan även på grund av den direkta och indirekta pressen på kvinnor 

att göra detta. Författarna menar att skillnad dessutom görs baserat på etnicitet då en icke-

västerländsk kvinna skulle bli nekad att genomgå ingrepp med motiveringen att kunna bli gift 

medan en västerländsk kvinna skulle tillåtas genomgå ingrepp med motiveringen att hon på 

grund av normen anser sig vara ”ful” och ”onormal”. Kontentan av Kellys och Fosters artikel 

är att lagen har en viktig roll i samhällets värderingar och vad man tar avstånd från. Det är små 

anatomiska skillnader mellan könsstympning och intimkirurgi vilket innebär att även 

intimkirurgin borde omfattas av lagen.24  

Pernilla Nilson jämför i sin masteruppsats ”Könsstympning kontra intimkirurgi: Likhet inför 

lagen” intimkirurgi och könsstympning utifrån ”likhet inför lagen” och undersöker om även 

intimkirurgi borde omfattas av lagen mot könsstympning. Både könsstympning och 

intimkirurgi är kulturella företeelser men en skillnad är att den könsstympade kvinnan ses som 

ett offer för kulturen vilket inte den västerländska kvinnan gör. Nilson menar att intimkirurgi 

objektivt (men inte i praktiken) omfattas av lagen mot könsstympning eftersom den förbjuder 

ingrepp på de yttre genitalierna. Den enda skillnaden är att könsstympning längre setts som ett 

oacceptabelt ingrepp som måste motarbetas och att endast förbjuda könsstympning vore 

missvisande eftersom även intimkirurgi är ett uttryck för kulturen. Nilson kritiserar lagtexten 

för att vara diskriminerande och menar att ett förtydligande krävs kring vilka ingrepp som ska 

omfattas av lagen samt att den ska gälla oavsett etnisk bakgrund.25 

Lina Michala, Lih-Mei Liao och Sarah Creighton framhåller i artikeln ”Female genital cosmetic 

surgery: How can clinicians act in women’s best interest?” att både intimkirurgi och 

könsstympning innefattar bortskärande av kvinnlig genital vävnad samt att detta i båda fallen 

                                                           
24 Kelly, Brenda. & Foster, Charles. ”Should female genital cosmetic surgery and genital piercing be regarded 

ethically and legally as female genital mutilation?” BJOG An International Journal of Obstetrics and 

Gynaecology Vol. 119, No. 4, (2012): 389-392, s. 389-391 
25 Nilson, Pernilla. ”Könsstympning kontra intimkirurgi – Likhet inför lagen” Akademin för Juridik, Psykologi 

och Socialt Arbete, Örebro Universitet, 2011, s. 5, 23-24, 38, 41 
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grundas på kulturella förväntningar kring hur kvinnliga genitalier bör se ut. Man fördömer 

könsstympning men intimkirurgi kan väljas av estetiska skäl. En stor orsak till att intimkirurgi 

ökar beror på okunskap kring att kvinnors genitalier kan se ut på många olika sätt vilket leder 

till att vanliga genitalier ses som onormala, oattraktiva och okvinnliga. Författarna kritiserar 

intimkirurgin för att exploatera kvinnors osäkerheter kring sina kroppar och menar att det är 

viktigt att utmana bakomliggande normer samt göra allmänt känt att det finns en stor variation 

i kvinnors genitala utseende.26 

Yael Tamir undersöker i artikeln ”Hands off clitoridectomy” grunden till fientligheten mot 

könsstympning. Ett vanligt argument mot könsstympning syftar till det smärtsamma ingreppet. 

Men Tamir påpekar att detta argument inte kan vara grunden till att könsstympning inte 

accepteras i väst eftersom andra smärtsamma företeelser som exempelvis tatuering och piercing 

accepteras. I väst tvingar man sina barn att ha tandställning vilket föräldrar argumenterar för 

genom att hänvisa till att det är för barnens bästa. Detta exakta argument används dock även av 

föräldrar som låter könsstympa sina döttrar. Ett annat vanligt argument mot könsstympning är 

att samtycket görs under ett falskt medvetande. Detta jämför dock Tamir med att även den 

västerländska kulturen bidrar till falska övertygelser då exempelvis en majoritet av 

västerländska kvinnor ser sig som överviktiga trots att de inte är det. Kontentan av artikeln är 

att problemet med könsstympningen är socio-politiskt. Man måste i väst förstå att det inte alltid 

handlar om att förstå ”dem andra” och förbättra ”deras” beteende utan att man måste börja se 

till, förstå och förbättra sin egen kultur.27 

Gemensamt för de presenterade tidigare undersökningarna är uppmärksammandet av 

problematiken med att man i väst fördömer könsstympning som en barbarisk kulturell företeelse 

samtidigt som liknande och kulturella företeelser accepteras i det egna samhället. 

Problematiken är således inte ny utan har på flera sätt uppmärksammats tidigare. Denna uppsats 

lyfter dock fram problemet i ett nytt perspektiv och fokus ligger på att undersöka lagen. Genom 

att undersöka, inte bara likheten mellan ingreppen, utan även varför man i väst förbiser denna 

likhet och dessutom lyfter fram samtyckets vikt, så kommer denna uppsats att skapa en ny 

förståelse för problemet.  

                                                           
26 Michala, Lina, Liao, Lih-Mei & Creighton, Sarah M, ”Female genital cosmetis surgery: how can clinicians act 

in women’s best interests?”, The Obstetrician & Gynaecologist, Vol. 14. No. 3, (2012): 203-206, s 203-205 
27 Tamir, Yael, ”Hands off Clitoridectomy”, Boston Review – A political and literary forum, June 1, 2006, 

http://www.bostonreview.net/yael-tamir-hands-off-clitoridectomy Senast kontrollerad 2015-05-23 

http://www.bostonreview.net/yael-tamir-hands-off-clitoridectomy
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De ovan nämnda teoretikerna kommer dock inte att användas i uppsatsen men är viktiga att 

nämna på grund av att de gjort undersökningar som liknar denna och därmed visa att problemet 

även lyfts fram av andra. 

1.8 Disposition 

Uppsatsens inledningskapitel följs av kapitel 2 där ingreppen könsstympning och intimkirurgi 

beskrivs samt ingreppens syfte, risker, traditioner och så vidare. Målet med detta kapitel är att 

klargöra vad respektive ingrepp har för innebörd genom en beskrivning av syfte, traditioner, 

risker och så vidare. Därefter följer en mer djupgående beskrivning av den svenska lagen mot 

könsstympning i kapitel 3. Här klargörs bland annat definitioner av begrepp och lagens syfte 

vilket är nödvändig då lagen och dess proposition är materialet som uppsatsen ska undersöka. 

Sedan följer kapitel 4 där universalismen och postkolonialismen presenteras ur ett feministiskt 

perspektiv. Detta kapitel är nödvändigt för att förklara varför man framförallt i väst har en så 

skild syn på kosmetisk intimkirurgi och könsstympning. I det följande kapitel 5 presenteras 

sedan teorier om fri vilja och samtycke. Detta för att undersöka likheter och skillnader av 

samtycke till könsstympning och samtycke till kosmetisk intimkirurgi. Slutligen utförs i kapitel 

6 en analys där jämförelser görs utifrån kapitel 2, 4 och 5: ingreppet könsstympning jämförs 

med ingreppet kosmetisk intimkirurgi, den västerländska synen på kosmetisk intimkirurgi 

respektive könsstympning jämförs och kritiseras, synen och acceptansen på samtycke till 

kosmetisk intimkirurgi jämförs med samtycke till könsstympning. Detta kommer göras i tre 

delkapitel inom analysen. Här ingår även ett delkapitel med en analys av lagen mot 

könsstympning för att se om och hur lagen skulle kunna omfatta även kosmetisk intimkirurgi.  

Efter analysen följer i kapitel 6 även en diskussion där resultat av analysen och jämförelserna 

ställs bredvid varandra och diskuteras gentemot lagen mot könsstympning samt analysen av 

den. Detta för att slutligen kunna besvara uppsatsens frågeställning och fullfölja syftet. 

Uppsatsen avslutas sedan med resultat och slutsats i kapitel 7 där uppsatsens undersökning 

fullbordas.  
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2 Könsstympning och kosmetisk intimkirurgi 

I detta kapitel kommer det redogöras för vad ingreppen könsstympning respektive kosmetisk 

intimkirurgi innebär genom att beskriva syfte, tradition, motivering, risker och så vidare. Detta 

görs för att senare kunna jämföra ingreppen och därmed klargöra framförallt vilka likheter som 

finns.  

2.1 Könsstympning 

Könsstympning, vilket innebär totalt eller delvis avlägsnande av de yttre kvinnliga 

genitalierna,28 är en kränkning av kvinnor och flickors mänskliga rättigheter. Idag är det mer än 

130 miljoner kvinnor och flickor i världen som har blivit könsstympade och om det fortsätter i 

samma takt riskerar 30 miljoner flickor att bli utsatta innan de fyllt 15 år. Könsstympning utövas 

i 29 länder främst i Afrika och mellanöstern där utbredningen av bruket varierar. I exempelvis 

Somalia och Egypten utsätts runt 90 procent av kvinnorna och flickorna medan det i Kamerun 

och Uganda är det 1 procent som blir utsatta. Även attityderna mot könsstympning varierar och 

i vissa länder är det mer än hälften av de kvinnliga invånarna som stödjer bruket av 

könsstympning. Men i de flesta länder där könsstympning utövas anser majoriteten av 

kvinnorna att könsstympning borde stoppas.29  

CEDAW har i sin allmänna rekommendation 14 uttryckt en oro för kulturella, traditionella, och 

ekonomiska påtryckningar som fortsätter att upprätthålla könsstympning. Rekommendationen 

innebär framförallt att det krävs effektiva åtgärder för att utrota företeelsen.30 I CEDAWs 

allmänna rekommendation 19 skriver kommittén att könsrelaterat våld - det vill säga våld som 

riktas mot en kvinna för att hon är kvinna - är en form av diskriminering. Detta inkluderar 

handlingar som vållar fysisk eller psykisk sexuell skada och lidande alternativt hot om sådana 

handlingar.31 Könsstympning är ett bruk som involverar tvång och våld och är ett resultat av en 

traditionell inställning där kvinnor ses som underordnade. Sådant våld påverkar kvinnors 

                                                           
28 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement, s.4 
29 UNICEF, ”In 19 of the 29 countries in Africa and the Middle East where FGM/C is concentrated, most girls 

and women think it should end”, Februari 2015, http://data.unicef.org/child-protection/fgmc#_ftn1 Senast 

kontrollerad 2015-05-23 
30 General Recommendation No. 14 made by the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women, 9th session, 1990 
31 General Recommendation No. 19 made by the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women, 11th session, 1992, Art. 1 & 6 

http://data.unicef.org/child-protection/fgmc#_ftn1
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fysiska och psykiska integritet vilket berövar kvinnorna från lika åtnjutande, utövande samt 

kunskap om mänskliga fri- och rättigheter.32  

Könsstympning ses som en nödvändighet för att kunna uppfostra en flicka samt förbereda henne 

för vuxenlivet och framförallt giftermål.33 Om en kvinna är könsstympad eller inte är avgörande 

för hennes rang och icke-könsstympade kvinnor blir ofta utstötta och utsatta för förtal. Det är 

dessutom ett tecken på renhet och kvinnor som inte är könsstympade ses av samhället som 

prostituerade.34 Könsstympning är även av stor betydelse för kvinnors samhälleliga funktion 

och plats och ofta ligger starka regler för att garantera kvinnors lämpliga uppträdande som 

grund. Kvinnors sexuella beteende kopplas ihop med värdighet och heder och om hon inte 

agerar på rätt sätt så riskerar hon att skada sin familj. För att accepteras av andra släkter måste 

kvinnan vara könsstympad och det ses som en förolämpning att kalla någon för ”oomskuren” 

eller ”son till en oomskuren”.35 

När en kvinna ska gifta sig är det väldigt viktigt att hon är könsstympad eftersom hon måste 

undersökas av mannens släkt innan hon blir accepterad.36 Det är av stor vikt för kvinnor att bli 

gifta, inte minst av ekonomiska och sociala skäl, utan även på grund av att hon måste uppfylla 

ideal för hur en kvinna ska vara. Det är ofta äldre kvinnor, som själva blivit könsstympade, som 

upprätthåller traditionen då de ser det som grundläggande för kvinnors identitet.37 Mödrar vill 

således att deras döttrar blir könsstympade för att de ska kunna bli gifta och leva ett anständigt 

liv.38 

Ett syfte sägs även vara att skydda kvinnan från sig själv och framförallt mot sina sexuella 

drifter.39 I vissa samhällen ses könsstympning som ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet 

och förhindra otrohet.40 Den kvinnliga sexualiteten ses som farlig och att frigöra den kan riskera 

hela familjens trygghet. Det är inte minst kvinnorna själva som har denna syn vilket är ännu en 

anledning till att de är drivande i att skydda unga flickor, framförallt sina döttrar, genom 

könsstympning. Könsstympningen sägs ha en positiv effekt eftersom kvinnan bland annat blir 

                                                           
32 General Recommendation No. 19, 1992, Art. 11 
33 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement, s. 5-6 
34 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, s. 7-8 
35 Proposition 1981/82:172, Bilaga 1, s. 14-15 
36 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, s. 7 
37 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement, s. 6-7 
38 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, s. 9 
39 Proposition 1981/82:172, Bilaga 1, s. 15 
40 World Health Organization, Eliminating Female genital mutilation – An interagency statement, s. 6,  
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vackrare samt att det skyddar henne från nervösa spänningar av sexuell upphetsning. Det sägs 

även att hon blir friskare, kvinnligare och mer attraktiv för mannen.41  

Vilka konsekvenser könsstympning kan få för en kvinna beror på vilken typ och grad som 

ingreppet haft, men de vanligaste biverkningarna är ofta smärta (även efter läkning), 

infektioner, ärrbildning, klåda, cystor och infertilitet. Det blir dessutom svårare för kvinnan att 

uppleva sexuell tillfredställelse då stympningen påverkar hennes möjlighet till att få orgasm.42  

Könsstympning är djupt förankrat i tradition och är därför inte endast ett kroppsligt ingrepp 

utan även ett själsligt. I samband med ritualen blir flickan/kvinnan mycket uppmärksammad 

med gåvor och kläs i vackra kläder samt smycken. Det finns dock inte mycket kunskap om de 

ursprungliga motiven till den kvinnliga könsstympningen men det finns ändå antaganden och 

försök till förklaringar. Vissa menar att trots att seden är så gammal och motivet glömts bort 

går det inte att bryta mot något som blivit en så stark tradition. I många fall är könsstympning 

en ritual för att komma in i vuxenlivet och är därför väldigt viktig och betydelsefull. I vissa 

samhällen menar man att människan föds som tvåkönad och att klitoris är en rest av de manliga 

genitalierna som därför måste avlägsnas.43 En flicka kan därför inte bli kvinna förrän efter 

stympningen. 44 

Kvinnlig könsstympning har ingen direkt anknytning till religion då det inte finns skrivet i 

någon religiös skrift. Det förekommer således inom flera religioner men är mer av en sedvänja 

och tradition än en religiös företeelse,45 men detta till trots uppfattas det av vissa grupper som 

ett religiöst påbud.46 Könsstympning fanns dock i Afrika långt före islamiseringen och det finns 

även bevis för dess existens i Egypten långt innan kristendomen.47 

                                                           
41 Proposition 1981/82:172, Bilaga 1, s. 15-16 
42 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, s. 6-7 
43 Proposition 1981/82:172, Bilaga 1, s. 14 
44 Socialstyrelsen, Kvinnlig Könsstympning, s. 8 
45 Ibid s.10 
46 NCK-rapport, ”Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt”, s. 8 
47 Hosken, Fran. ”Genital Mutilation and Human Rights”, Feminist Issues, Vol. 1, No. 2, (1981): 3-23, s.7 
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2.2 Kosmetisk intimkirurgi 

Kosmetisk intimkirurgi är ingrepp på genitalierna för att av estetiska skäl skulptera dessa. 

Ingreppen kallas i bland annat media för ”designer vaginas” och görs på anatomiskt normala 

genitalier som dock inte uppfattas som normala av kvinnorna i fråga.48 

För att kosmetisk intimkirurgi ska vara etiskt korrekt enligt den amerikanska läkaren Michael 

P. Goodman bör läkaren, som ska utföra ingreppet, vara övertygad om att patienten agerar helt 

autonomt. Detta innebär att det bland annat inte ska föreligga någon psykisk 

funktionsnedsättning, depression eller ångest. Men det får framförallt inte föreligga tvingande 

influenser av något slag från utomstående personer och patienten måste vara medveten om 

riskerna som ingreppet medför. Läkaren ansvarar även för att vara tydlig inför sin patient om 

att det finns en stor variation av anatomisk normalitet och att patienten inräknas i denna grupp. 

Det får inte finnas ett intryck av att det finns en universell acceptans för dessa kosmetiska 

ingrepp utan de bör hanteras med samma respekt och försiktighet som andra kirurgiska ingrepp 

på kvinnliga genitalier.49  

Goodman skriver att eftersom kvinnor blir mer och mer bekväma med idén om valbara ingrepp 

för att förhöja självförtroendet samt utseendet på deras ansikten, bröst och så vidare så är det 

inte konstigt att de även kan komma att vilja ändra och rekonstruera även de mer intima delarna 

av sina kroppar.50  

Kosmetisk intimkirurgi är generellt en möjlighet för att göra en fysisk förändring och ändra sitt 

utseende, det kan handla om att korrigera (självuppfattade) defekter eller fysiska problem, 

förhöja självförtroendet och så vidare.51 Många kvinnor påverkas negativt av att deras inre 

blygdläppar är större än de yttre och känner sig därför lätt oattraktiva,52 onormala och/eller 

deformerade. Syftet med kosmetisk intimkirurgi är således att förbättra utseendet samt att bidra 

till psykisk och/eller funktionell förbättring genom förhöjt självförtroende samt sexuell 

stimulans.53 Trots att det finns en stor variation av normalitet i vaginal anatomi och de flesta 

                                                           
48 Braun. Virginia, ”The women are doing it for themselves – The rhetoric of choice and agency around female 

genital ’cosmetic surgery’”, Australian Feminist Studies, Vol. 24, No. 60, (2009): 233-249, s. 233-234 
49 Goodman, ”Female Cosmetic Genital Surgery”, s. 155, 157 
50 Ibid s. 154  
51 Ibid s. 155  
52 Goodman, ”Female genital cosmetic surgery: A review”, s. 1818 
53 Goodman, ”Female Cosmetic Genital Surgery”, s. 157-158 
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kvinnor ser olika ut är det vanligt att av kosmetiska skäl genomgå förändring på grund av att de 

inre blygdläpparna är större än de yttre.54 

Kosmetisk intimkirurgi är relativt nya samt stora kirurgiska ingrepp55 och precis som andra 

kirurgiska ingrepp medför kosmetisk intimkirurgi risker. De vanligaste riskerna för 

blygdläppsjustering är disfigurering, ärrbildning, överkänslighet eller nedsatt känsel, infektion 

eller att resultaten inte är vad patienten förväntat sig och missnöjdhet uppstår.  Emellertid är det 

enligt Goodman i mindre än 5 % av dokumenterade blygdläppsjusteringar där större 

komplikationer förekommer. Problematiskt är dock att man inte vet hur dessa rekonstruerade 

blygdläppar fungerar under förlossning och man kan inte heller avgöra om någon av teknikerna 

för ingreppet är bättre än de andra.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Goodman, ”Female genital cosmetic surgery: A review”, s. 1814 
55 Goodman, ”Female Cosmetic Genital Surgery”, s. 156 
56 Goodman, ”Female genital cosmetic surgery: A review”, s. 1820, 1822, 1816 
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3 Lag (1982:316) med förbud mot kvinnlig 

könsstympning 

Eftersom lagen mot könsstympning och dess proposition är materialet för denna uppsats och 

således det som undersöks i uppsatsen, så kommer här att grundligt redovisas för lagen med 

hjälp av Proposition 1981/82:172 om förbud mot omskärelse av kvinnor. Detta kapitel syftar 

således till att skapa en förståelse för hur det resonerades kring lagens tillkomst.  

3.1 Lagens bakgrund och syfte 

I det svenska rättssystemet är det grundläggande att alla människor ska vara skyddade mot 

kränkningar av den kroppsliga integriteten vilket även finns skrivet i många internationella 

dokument rörande mänskliga rättigheter. Sedvänjor där man avlägsnar eller förändrar 

människors kroppsdelar med fördärvande följder bör inte accepteras någonstans och måste 

motarbetas. Då den kvinnliga könsstympningen har som syfte att invalidisera så handlar det om 

kvinnans rätt till kroppslig integritet men även hennes rätt till självbestämmande och möjlighet 

till självständighet.57  

Syftet med lagen mot könsstympning är således att förhindra könsstympning i Sverige men 

även att beteckna ett svenskt avståndstagande från den kvinnosyn som sedvänjan uttrycker. 

Dessutom kan lagen fungera som ett moraliskt och praktiskt stöd för utsatta kvinnor samt vara 

ett stöd för andra länder att på liknande sätt vidta åtgärder mot företeelsen.58 Lagen mot kvinnlig 

könsstympning är ett komplement till brottsbalkens misshandelsregler59 vilket innebär att 

könsstympning i Sverige klassas som misshandel.  

3.2 Definitioner inom lagen 

I lagens första paragraf (se citerat i kapitel 1.1) beskriver man den olagliga handlingen som ett 

ingrepp i de yttre genitala organen. Begreppet ’ingrepp’ syftar i lagtexten på allt från att delar 

av genitalierna skärs bort, prickning av klitoris och förslutning av vaginalöppningen. Med ’yttre 

könsorgan’ syftar man till de yttre och inre blygdläpparna samt klitoris. Det förutsätts dessutom 

att ingreppet syftar till att stympa eller förorsaka permanenta förändringar av genitalierna. 

                                                           
57 Proposition 1981/82:172, s. 5-6 
58 Ibid s. 1, 4-5  
59 Ibid s. 8  
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Anledningen till att man kallar ingreppet för stympning beror på att kroppsdelar skärs bort samt 

att kroppens naturliga (sexuella) funktioner hindras eller förstörs.60 

Samtycke kan i brottsbalkens misshandelsregler resultera i att vissa handlingar som medför 

kroppsskada ändå blir straffria. Med detta som bakgrund har lagen mot könsstympning som 

syfte att även fånga eventuella fall som inte enligt brottsbalkens misshandelsregler skulle ses 

som straffbara. Detta resulterar i att lagen förbjuder könsstympning även vid samtycke. Ingrepp 

som är av medicinsk nödvändighet på grund av exempelvis sjukdom eller 

förlossningskomplikationer omfattas inte av förbudet då det överensstämmer med medicinsk 

etik. Detta finns således inte omnämnt i lagtexten eftersom som det följer av allmänna 

rättsgrundsatser.61 

Lagrådet diskuterade vidare ”åstadkomma andra bestående förändringar” var en lämplig 

formulering då det skulle innebära att även ingrepp som genomgås på grund av 

bekvämlighetsskäl och estetiska skäl skulle omfattas. Dock menade man att paragrafens mening 

inte syftar till att förbjuda dessa åtgärder utan till sådana ingrepp som minskar möjligheten till 

ett normalt sexliv. Vad som tidigare uppfattades som medicinskt etiskt försvarbart kvarstod 

således och lagen skulle inte komma att ändra på detta.62  

3.3 Behovet av lagstiftningen mot könsstympning 

Det förelåg inför lagstiftningen en enighet bland remissinstanserna att könsstympning skulle 

fördömas. Synpunkter om att könsstympning går emot svensk rättsuppfattning, strider mot 

grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, aldrig kan vara medicinskt motiverat samt är ett 

brott mot kvinnan som människa, framfördes av olika remissinstanser.63 De remissinstanser 

som hävdade att en lagstiftning mot könsstympning var nödvändigt argumenterade bland annat 

för att en lag krävdes för att understryka att sedvänjan inte är förenlig med svensk 

rättsuppfattning och därmed inte kan accepteras samt att de existerande reglerna om misshandel 

inte gav tillräckligt med stöd för att kunna ingripa vid fall av könsstympning. Det påpekades 

även att en lagstiftning skulle vara en naturlig konsekvens av Sveriges inställning till 

könsstympning samt vikten av att samhället faktiskt uttrycker sin åsikt i frågan genom en 

lagstiftning. Lagen sågs även som ett steg mot att andra länder skulle kunna ta efter och införa 
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liknande lagar och därmed stärka det internationella arbetet. Andra menade att frånvaron av en 

lag skulle vara samma sak som att acceptera könsstympning. En lag skulle agera som stöd till 

kvinnor som påverkas av sedvänjan och ge dem bättre chanser att stå upp för sin integritet mot 

familjen och mannen. Men det skulle även kunna vara ett stöd för männen att ta ställning mot 

könsstympning. Kvinnor och flickor skulle slutligen kunna förbättra sitt självförtroende och 

känna en ökad trygghet i det svenska samhället.64 

Trots att remissinstanserna var eniga om att fördöma könsstympning ansåg inte alla att en 

specifik lag mot könsstympning var av nödvändighet utan att den existerande lagstiftningen var 

tillräcklig. Statens Invandrarverk kritiserade lagförslaget och menade att en lag skulle få en 

betydelse för alla ingrepp där man ändrar utseendet på genitalierna utan att förändra funktionen. 

En sådan lag ansåg Statens Invandrarverk inte var nödvändig framförallt på grund av att dessa 

ingrepp är jämförbara med exempelvis bröstoperationer där man genom kirurgi låter förändra 

delar av kroppen baserat på kulturellt tryck. Detta menade man skulle innebära att Sverige 

skulle säga ja till det som man var vana vid samtidigt som en lag infördes mot det man var 

ovana vid, trots att fenomenen i grunden är lika.65  

  

                                                           
64 Proposition 1981/82:172, Bilaga 2, s. 26-28  
65 Ibid s. 26-27  
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4 Universalism och postkolonialism ur ett feministiskt 

perspektiv 

I väst föreligger det generellt en kritisk syn på icke-västerländsk kultur, dess seder och 

traditioner, framförallt när det handlar om kvinnor. Det finns i väst, som tidigare nämnt, en 

stark kritisk syn på könsstympning, men inte alls en lika kritisk syn på den västerländska 

företeelsen kosmetisk intimkirurgi. För att skapa en vidare förståelse för varför man framförallt 

i väst har så skild syn på könsstympning och kosmetisk intimkirurgi så kommer det nedan att 

redogöras för universalism som kan sägas representerar det västerländska perspektivet men 

även för postkolonialismen vilken försvarar det icke-västerländska perspektivet men som 

framförallt kritiserar universalismen för att vara för enkelspårig. Detta kommer dessutom göras 

utifrån ett feministiskt perspektiv.  

4.1 Universalism  

4.1.1 Globalt systerskap  

Robin Morgans antologi Sisterhood is Global representerar, vad jag kallar, en slags feministisk 

universalism. Morgan vill visa på att det finns ett tvärkulturellt och globalt systerskap mellan 

världens kvinnor. Eftersom världen bygger på en patriarkal mentalitet blir den mänskliga 

standarden att vara man, vilket innebär att kvinnor blir till ”dem andra”. Trots olikheter mellan 

världens kvinnor så finns det ett gemensamt tillstånd som alla kvinnor upplever och det finns 

enligt Morgan alltid en gemensam bild av utstötthet, tystnad och icke-existens oavsett varifrån 

kvinnorna kommer.66 

Morgan menar att kvinnors gemenskap sträcker sig över klass, etnicitet, kast och liknande 

barriärer och man bör inte försöka minimera skillnader utan snarare finna och definiera likheter 

mellan världens kvinnor. Att kategorisera kvinnor exempelvis genom klass samt att framhäva 

feminism som någonting främmande och onödigt menar Morgan är patriarkatets försök att 

splittra kvinnor, erövra dem samt hålla dem underordnade.67 Morgan menar dessutom att vissa 

tredjevärldenländer kallar feminism för ”importerade tankar” och neokolonialistisk 

konspiration för att skapa förvirring kring begreppet. Trots att feminism först kom till de 

industrialiserade länderna så har feminismens idéer erkänts och tagits in av kvinnor i hela 
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världen.68 Morgan vill således framhålla att feminismen varken är geografiskt snäv, importerad 

eller ett nytt fenomen.  

Det sexuella förtrycket av kvinnor påstås ibland endast vara en oro bland kvinnor i 

industrialiserade länder vilka är bortskämda medelklasskvinnor och som inte behöver prioritera 

ekonomiska problem. Men Morgan motsätter sig detta påstående då hon menar att problemet 

med den kvinnliga sexualiteten inte endast tas upp av västerländska kvinnor utan även 

uppmärksammas av kvinnor från olika klasser samt delar av världen.69 

Morgan menar att det är problematiskt att feminister inte får kritisera eller gå emot kultur och 

tradition och ifrågasätter som motsättning till detta om kvinnor ens varit en del i att definiera 

den så okränkbara kulturen. Kvinnor är koloniserade och utstötta från det egna territoriet och 

har i och med detta inget självbestämmande över deras mest grundläggande territorium vilket 

är deras kropp. Kvinnokroppen ses istället som exploaterbar för barn och sex.70 

Morgan framhåller således att kvinnor inte är så olika trots allt. De mest grundläggande 

likheterna av alla är kvinnors jakt efter självidentitet, självbild och rätten att vara sig själv. 

Kvinnor från olika delar av världen har ofta liknande berättelser om sina liv som innefattar djupt 

lidande, kärlek till barnen, till män, andra kvinnor, landet och mänskligheten.71 

4.1.2 Hoskens universalistiska kritik mot könsstympning  

Fran Hosken var under 70-talet en ledande person i arbetet med att uppmärksamma 

könsstympning och dessutom personen som formade just begreppet könsstympning.72 

Könsstympning menar Hosken endast har ett syfte och det är att stympa och kontrollera 

kvinnors sexualitet och reproduktion. Det borde inte vara nödvändigt att man behöver uttrycka 

att könsstympning är en kränkning av mänskliga rättigheter även om flickorna/kvinnorna deltar 

på grund av brist på alternativ eller sociala påtryckningar. Hosken framhåller att mänskliga 

rättigheter överskrider nationaliteter, klass, strukturer, hudfärg och tro,73 och hon menar 

dessutom att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Det är viktigt att kvinnors rättigheter 

                                                           
68 Morgan, The international women’s movement anthology – Sisterhood is global, s. 4-5 
69 Ibid s. 13 
70 Ibid s. 31 
71 Ibid s. 36 
72 NCK-rapport, ”Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt”, s. 11 
73 Hosken, ”Genital Mutilation and Human Rights”, s. 10-11 
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erkänns som mänskliga rättigheter och kvinnor måste kräva att lika mycket uppmärksamhet 

riktas till dessa rättigheter.74  

Hosken kallar vikten av kulturella traditioner för en myt som måste försvinna och menar istället 

att utveckling borde vara målet för de länder som brukar könsstympning. Med ”utveckling” 

menar hon ”the introduction of imported Western technology and living patterns”. Hon 

förkastar även argumentet om att könsstympning skulle vara ett lokalt problem som de 

påverkade kvinnorna själva måste ta tag i eftersom hon menar att det egentligen inte alls är ett 

lokalt problem utan ett problem som rör bland annat stora regioner i Afrika. Dessa lokala 

kvinnor är dessutom vanligtvis inte läs- och skrivkunniga och har ofta ingen kontakt med 

omvärlden, vilket innebär att de inte har någon möjlighet att organisera sig mot bruket av 

könsstympning. Könsstympning är dessutom ett krav för att dessa kvinnor ska kunna gifta sig 

och just att gifta sig menar Hosken är kvinnornas enda ”karriär” i livet.75  

Enligt Hosken möter alla kvinnor i alla samhällen samma grundläggande problem och 

maktlöshet, den enda skillnaden är hur männen utövar medlen. Alla män är enade av ett 

gemensamt mål vilket är manlig dominans. Denna manliga sexualpolitik riktar sig således i alla 

samhällen mot att säkerställa kvinnors beroende och underkastelse.76 

4.2 Postkolonialism och feminism 

Enligt feministisk postkolonialism kommer feminism ofta från en vit, eurocentrisk och 

västerländska tradition77 där antagandet om en enighet grundar sig i en imperialistisk historia 

om kvinnoförtryckets ursprung med fördomar från den koloniala tiden. Den västerländska 

feminismen tar sig ofta rätt att döma icke-västerländska kvinnor samt uttalar sig om hur de ska 

uppnå frigörelse vilket resulterar i att icke-västerländska kvinnor förkastar istället för att 

anamma denna västerländska feminism. När icke-västerländska kvinnor kallas 

för ”traditionella” framställs de som politiskt omogna och som att de är i behov att bli skolade 

av den västerländska feminismen. Det är ett misslyckande att inte erkänna kvinnors olikheter 

                                                           
74 Hosken, ”Genital Mutilation and Human Rights”, s. 14-15 
75 Ibid s. 10-11 
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77 Amos. Valerie & Pamar, Pratibha, ”Att utmana den imperialistiska feminismen” i De los Reyes. Paulina (red), 

Postkolonial Feminism, Tankekraft förlag, (2011): 53-71, s. 53 



  

22 

 

som en styrka och detta leder till att teorier om kvinnoförtryck ofta har ett eurocentriskt och 

etnocentriskt perspektiv.78  

4.2.1 Mohantys postkoloniala kritik 

Chandra Mohanty analyserar hur västerländska feminister framställer och ser på kvinnan i 

tredje världen.79 Hon riktar kritik mot de analytiska antaganden som den västerländska 

feministiska diskursen gör om icke-västerländska kvinnor.  

Det saknas en kritisk syn mot antaganden som att alla kvinnor oavsett klass eller etnicitet är en 

koherent grupp med delade intressen.80 Det föreligger en etnocentrisk universalism eftersom 

juridiska, ekonomiska, religiösa och familjära strukturer behandlas som att de borde bedömas 

efter västerländska standarder. När dessa strukturer sedan definieras som underutvecklade och 

kvinnor placeras i dessa strukturer skapas en bild av en ”genomsnittlig tredjevärldenkvinna”.81 

Denna bild präglas av att kvinnor i tredje världen lever ett stympat liv som sexuellt begränsade 

och hör hemma i tredje världen på grund av att de är obildade, fattiga, traditionsbundna, 

trakasserade och så vidare. Denna bild blir sedan en motsats till den västerländska kvinnans 

självrepresentation som utbildad, modern, fri beslutsfattare och i kontroll över sin egen kropp 

och sexualitet. De västerländska feministerna gör således sig själva till normen.82 Men om det 

nu finns något som kvinnor i tredje världen har gemensamt skulle det enligt Mohanty vara den 

politiska kampen mot klass, etnicitet och kön samt imperialistiska hierarkier.83  

När kvinnor i feministiska sammanhang framställs som en homogen grupp på grund av 

gemensamt förtryck blir resultatet att alla kvinnor ses som en maktlös, exploaterad och sexuellt 

trakasserad grupp.84 Det problematiska med detta är att man baserat på deras underordnad antar 

att det finns en ohistorisk och universell enighet mellan kvinnor. Sådana antaganden begränsar 

definitionen av det kvinnliga subjektet till endast könsidentitet och olika kontexter försvinner. 

Men kvinnor finns som kategori i olika (politiska) kontexter som existerar samtidigt och 

överlappande vilket visar på att det inte går att på ett enkelt sätt göra generaliserande antaganden 

                                                           
78 Amos & Pamar ”Att utmana den imperialistiska feminismen” s. 55-57 
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om exempelvis kvinnor i tredje världen.85 Mohanty skriver om vikten av kulturell och historisk 

kontext86 och menar att situationer som till ytan kan verka liknande ofta har olika historiska 

förklaringar och därmed inte kan hanteras på samma sätt.87  

Mohanty riktar kritik mot både Morgan och Hosken. Morgans bild av ett universalistiskt 

systerskap menar Mohanty är betydelsefull i den bemärkelse att det är viktigt att dokumentera 

kvinnokamper. Men Mohanty påpekar att det behövs en större intern självmedvetenhet inom 

den feministiska rörelsen. Morgans universella systerskap beror dock, vad det verkar, på att 

imperialismens historia och påverkan trängs undan. Mohanty menar således att Morgan placerar 

alla kvinnor utanför historien vilket blir problematiskt, framförallt för de kvinnor som inte är 

vita och/eller västerländska.88 När kvinnor alltid ses som en sammanhängande grupp oberoende 

av kontext och utan hänsyn till klass och etnicitet organiserar man, enligt Mohanty, en värld 

där män och kvinnor alltid står i motsats till varandra.89  

Mohanty menar att Morgan friar kvinnor från alla skuld genom historien och imperialismen då 

det är männen och den patriarkala mentaliteten som styr. Kvinnor ses dock som fast i en politisk 

struktur som de inte skapat eller kan ta sig ut ur.90 Det universella systerskapet tar bort materiella 

och ideologiska skillnader mellan olika kvinnogrupper, framförallt när det handlar om kvinnor 

från tredje respektive första världen. Mohanty menar att istället för att sträva efter ett universellt 

systerskap kan en feministisk solidaritet uppnås genom att betona hur olika förtryckssätt genom 

historien går att relatera till kvinnor.91 

Mohanty kritiserar även Hoskens sätt att skriva om könsstympning då hon menar att Hosken 

endast framställer kvinnorna som offer för manlig kontroll där kvinnorna endast definieras som 

sexuellt förtryckta. Även om det stämmer att det manliga våldet mot kvinnor belyser att det 

föreligger olika sociala ställningar så blir det problematiskt att beskriva kvinnor endast som 

offer. Detta leder till att kvinnor alltid blir de maktlösa som försvarar sig medan män blir de 

makthavande som utövar våld. Det manliga våldet måste förstås och tolkas inom specifika 

samhällen menar Mohanty.92  
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4.3 Universalism och postkolonialism förenade till en global 

feminism 

Feminister måste inte vara antingen universalister eller postkolonialister utan det finns 

feminister som ställer sig emellan dessa två doktriner och förespråkar dem båda som 

kombination.  

Alison M. Jaggar ser en möjlighet för en global feminism, men med detta menar hon inte en 

feminism där västerländska kvinnor ska agera hjältar och rädda kvinnor i ”primitiva länder” 

men inte heller att man inte ska kunna oroa sig för kvinnors möjliga problem i andra kulturer. 

Den globala feminism som Jaggar förespråkar innebär att feminister i varje kultur behöver 

ompröva sina egna åtaganden baserat på andra kulturers perspektiv, detta för att man ska kunna 

känna igen gränser och partiskhet i sina egna antaganden.93 En global feministisk diskurs kan 

pågå i flera överlappande nätverk samt med personer och samhällen som har olika samt 

föränderlig agenda. Den globala feministiska diskursen är således enligt Jaggar inte singulär.94 

Isabelle R. Gunning antar inte heller en ”antingen eller” position och menar att man inte måste 

välja mellan universella standarder eller tro att allting är relativt.95 Hon menar att det finns en 

olikhet mellan människor, men inte en absolut olikhet utan människor är självständiga men 

samtidigt sammankopplade och överlappande.96 För att skapa en tvärkulturell förståelse måste 

denna självständighet och sammankoppling erkännas. Man måste skapa en förståelse för den 

historiska relationen till ”de andra” (i västerländska feministers fall de icke-västerländska 

kvinnorna) för att kunna förstå deras perspektiv. Detta innebär att se sig själv genom ”dem 

andras” ögon och se ”de andra” i deras egen kontext på samma sett som dem ser sig själva. 

Genom att göra detta undviker man att skapa sig en arrogant uppfattning.97 

Jaggar menar att kvinnor som kommer från icke-hegemoniska grupper har en god anledning att 

tro att deras perspektiv kan försvinna om deras liv skulle tas upp i en feministisk diskussion.98 

Gunning beskriver exempelvis hur hon fick en arrogant attityd av hennes vilja av att hantera 

könsstympningsfrågan i en feministisk version av mänskliga rättighetskränkningar, vilket 

innebar att kvinnorna som kämpade mot könsstympning för henne blev osynliga eller 
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stereotypiska offer som behövde bli räddade.99 Det finns ibland en tendens hos västerländska 

feminister, oavsett om de har goda intentioner eller inte, att tysta de utsatta kvinnornas röst och 

dessutom påstå att de inte kan föra sin egen talan.100 Det är således viktigt att västerländska 

feminister lär sig att på ett respektfullt sätt ta hänsyn till icke-västerländska kvinnors 

perspektiv.101  

Jaggar påpekar att det är lika legitimt för icke-västerländska kvinnor att ifrågasätta västerländskt 

accepterade bruk som tvärt om. Den globala feminismen innebär att man bryr sig om kvinnor i 

andra kulturer genom att höja frågor kring olika bruk och om de är moraliskt rättfärdigade. Att 

som utomstående kritisera andra kulturer kan dock vara problematiskt eftersom man bland 

annat inte är så bekant med kulturen. Men det kan även vara positivt i en bemärkelse att en 

utomstående person kommer med nya perspektiv samt att en utomstående dessutom har en 

relativ frihet att säga det som behövs sägas.102 Men när exempelvis västerländska feminister 

vill hjälpa icke-västerländska kvinnor kan det lätt tolkas som kulturell överlägsenhet och 

imperialism oavsett vad feministernas intentioner är. Gunning förespråkar därför att man måste 

försöka se sig själv på samma sätt som andra för att fördjupa bilden av sig själv. Det är dessutom 

viktigt att se sin egen kultur med nya ögon för att identifiera de bruk som av andra kan ses som 

negativa eller utmanande.103 För att man ska kunna förbättra kvinnors liv och status i världens 

kulturer så måste det finnas en respekt för olika perspektiv hos kvinnor om hur detta mål ska 

uppnås.104 
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5 Samtycke 

I den svenska lagen mot könsstympning specificeras det att förbudet gäller även om samtycke 

skulle ges. Kosmetisk intimkirurgi är dock tillåtet och dessutom accepterat vid samtycke, trots 

att dessa ingrepp är av likande karaktär. Därför syftar detta kapitel till att klargöra för olika 

ståndpunkter gällande samtycke för att senare kunna jämföra när samtycke ges till 

könsstympning och kosmetisk intimkirurgi samt varför en skillnad föreligger.  

Samtycke, val och fri vilja går hand i hand då samtycke bör grundas på att det ges utifrån en fri 

och opåverkad vilja. Det finns dock en problematik kring samtycket gällande om det någonsin 

kan vara helt fritt och opåverkat eller om det alltid finns en yttre påverkan som styr samtycket. 

Om det är så att samtycket alltid styrs av en yttre påverkan så måste man avgöra hur mycket 

påverkan som ska tillåtas för att samtycket fortfarande ska ses som fritt och autonomt. 

De flesta filosofer som diskuterar den fria viljan är överens om att det föreligger en nära relation 

till moraliskt ansvar. Det som främst debatteras kring fri vilja är dock huruvida människor har 

den eller inte.  Det finns alltid en bakgrund till en persons handlande som man inte kan påverka 

och det finns naturliga såsom sociala begränsningar och möjligheter, för våra val och 

handlingar.105 Det är svårt att veta varför vi vill det vi vill och om detta är någonting vi kan 

förstå och ha kontroll över.106 Det finns inget enstaka begrepp som beskriver den fria viljan 

men den skulle kunna definieras som en persons unika förmåga att ha kontroll över deras 

agerande som är nödvändigt för moraliskt ansvar.107 

5.1 Williams om fri vilja 

Filosofen Bernard Williams teori om den fria viljan grundar sig i Lockes påstående om att 

frågan inte är om viljan är fri utan om människor har en fri vilja. Viljefrihet kan inte komma i 

grader utan den är antingen eller. Williams ifrågasätter vad tvång egentligen är och det visar sig 

att tvång ofta handlar om att en person inte kan uppnå sina mål på grund av hot från någon 

annan. Ett exempel på detta är om en rånare hotar att skjuta en person om personen i fråga inte 
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ger denne sina pengar. Den hotade personen kan således aldrig behålla sina pengar men kan 

välja att inte ge rånaren pengarna, men då med konsekvensen att bli skjuten.108  

Aristoteles teori om handlingar gjorda av ”rädsla för det större onda”, som Williams använder 

sig av, involverar inte andras direkta fientliga intentioner, exempelvis sjömän som kastar lasten 

överbord för att rädda sig själva och skeppet från att sjunka. Williams menar att i alla fall där 

en handling görs i ”rädsla för det större onda”, oavsett om rädslan införts av en annan person 

eller inte, så är den fria viljan inte förlorad på något sätt som har att göra med agentens kapacitet 

att välja. Personen i fråga hålls ansvarig för sina handlingar oavsett detta, men det innebär inte 

att personen klandras för sin handling även om handlingen vore klandervärd under ”normala” 

omständigheter.109  

Williams menar att man inte kan utföra en handling ”mot sin vilja”. Handlingar som man gör 

under omständigheter i ”rädsla för det större onda” är dock sådant som man kanske inte ville 

göra från början eller som man inte skulle göra om omständigheterna inte var ofördelaktiga. 

Men om man inte antas agera utifrån en fri vilja under dessa omständigheter, även om de är 

ofördelaktiga, så kan man aldrig ha fri vilja menar Williams. Detta eftersom alla val är omgivna 

av olika alternativ och begränsade av olika möjligheter och resultat. Det finns dock mer eller 

mindre dramatiska fall och där begränsningarna är olika stora eller små. Beslut som tas under 

tvång är fortfarande beslut och det kan därför inte ses som ett bidrag till att förstå den fria 

viljan.110 Viljan är, enligt Williams, så fri som den behöver vara.111  

5.2 Davis om samtycke 

Kathy Davis skriver om dilemmat med plastikkirurgi och menar att skönhet och kvinnokroppen 

har en nära relation. Skönhet har bland annat i väst behandlats som en dygd och direkt 

associerats med det kvinnliga könet.112 Men skönhet kommer inte utan smärta, det gör ont och 

kvinnor har varit villiga att vidta extrema åtgärder för att förändra sina kroppar till det bättre 

och därmed leva upp till kulturella krav på vad kvinnlighet är. En person som anses vara 

attraktiv är ofta lyckligare, mer framgångsrik, mer omtyckt och behandlas därmed på ett 

förmånligt sätt.113 Davis menar att kvinnor luras till att tro att de kan kontrollera sina liv genom 
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att kontrollera sina kroppar. De manas till att överensstämma med standarden för kvinnlig 

skönhet och inte nog med det så ska detta uppnås så ”naturligt” som möjligt utan ansträngning, 

detta är dock en omöjlighet.114  

Det finns kvinnor som lider på grund av sitt utseende och menar att det har en negativ påverkan 

på deras självförtroende och självkänsla men även på deras relationer och hur de hanterar 

omgivningen. Plastikkirurgi blir den enda utvägen från detta lidande.115 Kvinnor lär sig därför 

att deras kroppar inte duger som de är eftersom de antingen är för tjocka, för smala, för gamla 

eller för etniska.116 Davis framhåller dessutom att plastikkirurgi är en kulturell företeelse.117 

Många kvinnor beskriver att på grund av att de alltid känt sig annorlunda från andra kvinnor så 

har de jämfört sina och andra kvinnors kroppar, vilket ofta resulterar i en besatthet.118 Kvinnor 

som genomgått plastikkirurgi anser ofta att de blivit till en annan person efter ingreppet och att 

deras liv därmed drastiskt förändras till det positiva.119  

Davis menar att agens, det vill säga individens kapacitet att agera under sina egna 

omständigheter, är centralt för att förstå varför kvinnor genomgår plastikkirurgi och hur de 

upplever resultatet. Det handlar om hur individen hanterar och formar sitt eget liv. Detta innebär 

dock inte att man förnekar det tvång som föregår besluten, men det visar att även kvinnor som 

genomgår plastikkirurgi är agenter som hanterar sina liv under omständigheter de inte kan välja. 

Davis framhåller dock att kvinnors beslut att genomgå plastikkirurgi sällan tas under 

omständigheter där kunskapen är perfekt och friheten absolut. Väldigt få val som kvinnor tar är 

helt genuina då de tas i en kontext som är präglad av tvång, manipulation eller brist på bättre 

alternativ. Detta beror på att den sociala ordningen organiseras genom hierarkier av kön och 

makt. De beslut som kvinnor fattar tas under omständigheter där det inte finns en total 

medvetenhet och där kvinnorna bara har en begränsad kontroll. Davis menar att informerat 

samtycke inte helt kan respekteras utan att se till kontexten som samtycket ges i.120 Att 

plastikkirurgi ses som någonting som gör det möjligt för kvinnor att göra någonting för sig 

själva menar Davis ett ”ideologiskt kamouflage” vilket bara är till för att maskera frånvaron av 

ett verkligt val. Makten ligger inte hos kvinnorna utan hos läkare och den patriarkala sociala 
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ordningen. Plastikkirurgi handlar således inte om frigörelse utan om dominans, det är en 

kolonialisering av kvinnokroppen.121 

5.3 Samtycke, könsstympning och kosmetisk intimkirurgi 

Anna Elisabetta Galeotti anser att könsstympning bör förbjudas men vill i sin artikel lyfta fram 

frågan om individens fria val bör gälla vid könsstympning.122 Samtycke måste vara kvalificerat 

på ett sådant sätt att det är fritt och informerat. Detta innebär att det ska föreligga en negativ 

frihet,123 och personen i fråga ska ha kunskap om konsekvenserna. Ett giltigt samtycke skulle, 

enligt Galeotti, innebära en vuxen person som vet vad de ber om för handling eller ingrepp och 

är fri från tvång.124  

Preferenser är alltid påverkade av utomstående faktorer och det finns även argument om att 

preferenser kan gå emot en persons långsiktiga mål genom att försvaga de framtida utsikterna 

för ett fritt liv och på så vis fånga personen i en förtryckande patriarkal tradition. En sådan 

preferens kallar Galeotti för ”själv-ogiltigförklarande” vilket är ett resultat av förtryck och 

underordning då ingen fri och förnuftig person skulle välja ett sådant liv.125 Det är problematiskt 

att man accepterar alla preferenser och val i sin egen kultur som autonoma medan preferenser 

och val i andra kulturer ses som tvivelaktiga. Många val formas av vad man ser på tv, mode och 

vackra modeller som leder till anorexi eller plastikkirurgi, och dessa val är inte informerade 

eller autonoma. Galeotti ifrågasätter därmed varför endast kvinnor i främmande kulturer ska 

anpassa sig till höga standarder för autonomi och om västerlänningars omdöme är partiskt och 

därmed positiva till det som är bekant men avvisande mot det som är främmande.126  

Galeotti anser som sagt att könsstympning bör förbjudas men om det är frivilligt valt med 

kunskap om konsekvenserna så menar hon att det inte är helt klart att det bör vara juridiskt 

förbjudet. Faktum är dock att könsstympning leder till allvarlig fysisk skada som inte rationellt 

kan tillåtas genom val. Kvinnorna skadar sin sexuella och reproduktiva hälsa och ger därmed 

upp en del i att vara kvinna. Detta menar Galeotti är ett själv-ogiltigförklarat val. Valet att 
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genomgå könsstympning formas av press och påtryckningar från tradition, familj och samhälle. 

Det går därför inte att bevisa att könsstympning baseras på autonoma val. Galeotti menar 

slutligen att samtycke inte kan stå över permanent kroppslig skada som könsstympning om det 

inte finns bevis på att samtycket är helt autonomt.127  

Även Virgina Braun skriver om samtycke men i samband med kosmetisk intimkirurgi och 

menar att det är nödvändigt att vara kritisk mot det som inte utmanas i vår egen kultur men som 

utmanas i andra kulturer. Detta skulle bidra till en givande inblick i våra egna bruk och 

antaganden som inte är ifrågasatta.128 Braun menar att valet att genomgå kosmetisk intimkirurgi 

kan ses som ett resultat av att kvinnan i väst ses som ett subjekt. Ett sådant val är kulturellt 

snarare är ”fritt” även om det inte är kulturen som helt bestämmer och avgör valet. Men den 

kulturella logiken leder till specifika önskningar, alternativ och val samt motiveringar och 

rättfärdigande för handlingar. Val och agens stödjer den etiska acceptansen av bruk som 

kosmetisk intimkirurgi vilket gör att de skiljs åt från de oacceptabla ”traditionella” bruken som 

könsstympning. Men det finns även uttryckt oro för att kvinnors val är kontextuella och inte 

fria. Braun menar inte att individuella kvinnor inte har någon agens i de val dem gör eftersom 

det inte är alla kvinnor som väljer att genomgå kosmetiskt intimkirurgi. Alla individer har en 

unik kontext men Braun påpekar att eftersom så många kvinnor väljer att genomgå kosmetisk 

intimkirurgi på grund av väldigt liknande skäl så måste man även se bortom individen.129 Det 

finns följaktligen många olika västerländska kontexter som påverkar kvinnors val att genomgå 

kosmetisk intimkirurgi och dessa är i högsta grad kulturella.130   
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6 Jämförande analys och diskussion 

Genom en jämförande kritisk analys med hjälp av uppsatsens teoretiska perspektiv ska nu 

uppsatsens huvudfrågeställning – Bör kosmetisk intimkirurgi omfattas av lagen mot 

könsstympning? – besvaras. Detta kräver att uppsatsens delfrågor hanteras och ges svar på. 

Dessa delfrågor har som mål att: jämföra ingreppen kosmetisk intimkirurgi och könsstympning, 

jämföra de olika sätten att se på ingreppen samt jämföra skillnaden mellan samtycke till 

könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi. Detta kommer att göras genom att dels 

analysera teorin och sedan använda analysen för att besvara delfrågorna. En kritisk analys görs 

även av den svenska lagen mot könsstympning eftersom den är materialets som undersöks i 

uppsatsen.  

6.1 Jämförande analys av ingreppen könsstympning och 

kosmetisk intimkirurgi 

Ingreppen kosmetisk intimkirurgi och könsstympning är (enligt de definitioner och 

avgränsningar som används i denna undersökning – se kapitel 1.6) mer lika än olika. Båda 

ingreppen innebär att man skär i de kvinnliga genitalierna för att forma och skulptera dem till 

vad som anses vara vackert och ”normalt”. Men vilka skillnader och likheter finns det 

egentligen mellan ingreppen könsstympning och kosmetisk intimkirurgi? 

Genomförandet av ingreppet skiljer sig då könsstympning vanligtvis inte genomförs av läkare 

på ett sjukhus med bedövning och steril miljö. Könsstympning är ett fruktansvärt trauma, 

otroligt smärtsamt och kan även kallas för tortyr, vilket är en betydelsefull skillnad i jämförelsen 

mellan ingreppen. Dock är frågan om bedövning och utförandet inte vad som ligger i fokus för 

denna undersökning och därmed inte avgörande för jämförelsen. Denna uppsats syftar inte till 

att rättfärdiga könsstympning utan till att undersöka om likheterna mellan könsstympning och 

kosmetisk intimkirurgi är så pass stora att även intimkirurgi borde omfattas av den svenska 

lagen mot könsstympning. Könsstympning skulle fortfarande inte rättfärdigas av den svenska 

lagen även om det skulle utföras på ett mer humant sätt av läkare på sjukhus, med bedövning 

och i steril miljö. Ingreppet skulle trots detta fortfarande vara förbjudet, vilket kan intygas 

genom att se till att lagen stiftades efter att könsstympning utförs av svenska läkare i Sverige. 

(Se kapitel 1.1) Kosmetisk intimkirurgi accepteras däremot när det utförs på svenska sjukhus, 

av svenska läkare och på svenska kvinnor. Men om kosmetisk intimkirurgi skulle utföras på 

samma sätt som könsstympning, det vill säga utan bedövning, skulle man troligtvis uppfatta 
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även detta som inhumant precis som man uppfattar könsstympning. Så trots att könsstympning 

utförs på ett plågande sätt, vilket med all rätt bör fördömas, så är utförandet inte avgörande i 

denna undersökning eftersom ingreppen könsstympning och kosmetisk intimkirurgi oavsett 

utförande (med eller utan bedövning) är så lika varandra på grund av att man skär bort delar av 

de kvinnliga genitalierna, att de båda per definition borde omfattas av lagen.  

Både när det gäller könsstympning och kosmetisk intimkirurgi handlar det om att följa en 

kulturell och samhällelig norm om skönhet. I de kulturer där könsstympning utförs ses det som 

vackert att vara könsstympad och, eftersom det dessutom är normen, så är det detta utseende 

man är van vid. När man talar om kosmetisk intimkirurgi avslöjar redan namnet på ingreppet 

att det handlar om skönhet, det vill säga att leva upp till den kulturella och samhälleliga 

skönhetsnormen. Att avvika från normen kan vara problematisk eftersom man då blir 

annorlunda eller till och med onormal, eftersom normen representerar det som i ett samhälle 

anses vara normalt. Det är dock mer problematiskt för en kvinna att vara avvikande i ett 

samhälle där könsstympning är normen, det vill säga att inte vara könsstympad i ett sådant 

samhälle. Detta eftersom icke-könsstympade kvinnor inte accepteras, utsätts för förtal och blir 

utstötta. Att avvika från normen i det svenska samhället är dock inte lika drastiskt eftersom 

samhället inte reagerar lika negativt. Men eftersom att vara attraktiv ofta innebär att man är 

lyckligare, mer omtyckt och behandlas bättre (se Davis i kapitel 5.2) så är det förmånligt för 

även svenska kvinnor att leva upp till normen. Då både könsstympning och kosmetisk 

intimkirurgi leder till ett mer önskvärt utseende i respektive samhälle så manas kvinnor att 

genom dessa ingrepp leva upp till den standarden för kvinnlig skönhet.  

Kvinnor blir könsstympade framförallt för att de ska kunna bli gifta och slippa bli utstötta ur 

samhället. En kvinna som inte är könsstympad blir genast oönskad och utstött vilket innebär att 

hon blir av med sin ekonomiska och sociala status. I väst genomgår kvinnor kosmetisk 

intimkirurgi för att förbättra sitt självförtroende och inte känna sig avvikande. Om dessa 

kvinnor, som känner sig annorlunda och oattraktiva, inte genomgår kosmetisk intimkirurgi 

skulle det inte innebära att samhället direkt stöter ut henne. Dock skapar normen för vad som 

är normalt och vackert ändå en slags utstötning av dessa kvinnor då de inte lever upp till kraven 

och de kanske inte bara uppfattas som oattraktiva och annorlunda av sig själva utan även av 

andra. Det kan även innebära att kvinnorna stöter ut sig själva på grund av deras dåliga 

självförtroende och därmed väljer att exempelvis inte vara sexuellt aktiva. Även om villkoren i 

dessa fall skiljer sig ganska mycket så finns det trots allt en likhet även här.  



  

33 

 

En väsentlig skillnad är att man vid könsstympning antingen ”prickar” eller skär bort klitoris 

främst för att minska kvinnans sexuella drift. Detta är en viktig skillnad eftersom kosmetisk 

intimkirurgi inte har som syfte att minska den kvinnliga sexualiteten. Intimkirurgi framställs 

istället som ett förstärkande av kvinnors självförtroende så att de kan vara sexuellt aktiva utan 

att känna sig obekväma med sitt utseende. Detta kan vid första anblick tyckas vara bra, men 

faktum är att kvinnan som genomgår intimkirurgi gör detta för att anpassa sig efter en norm och 

ett ideal, på samma sätt som den könsstympade kvinnan gjort. Det är därför problematiskt att 

kvinnor som väljer att genomgå kosmetisk intimkirurgi gör detta för att känna sig normala och 

för att kunna leva ett sexuellt liv. Detta är ett tecken på att kvinnor inte duger som de är och på 

samma sätt som kvinnor måste könsstympas för att ”bli” kvinnor och accepteras i samhället så 

är det vissa västerländska kvinnor som måste genomgå kosmetisk intimkirurgi för att verkligen 

känna sig som kvinnor och vara bekväma i att leva ett sexuellt liv. Att dessa kvinnor inte kan 

vara sexuella eller känna sig normala utan att genom kirurgi förändra sin kropp skulle kunna 

påstås förminska den normala och naturliga kvinnliga sexualiteten. Så istället för att kosmetisk 

intimkirurgi ska främjas som stärkande för den kvinnliga sexualiteten så kan det ses som ett 

hinder eftersom kvinnor känner ett behov att förändra sina genitalier för att kunna ha ett 

hälsosamt sexliv. Därmed kan man påstå att både könsstympning och kosmetisk intimkirurgi 

hämmar samt hindrar kvinnors naturliga sexualitet. Begreppet ’stympning’ används eftersom 

kroppsdelar skärs bort och de naturliga sexuella funktionerna hindras eller förstörs. Utifrån 

detta och den ovanstående analysen skulle man således kunna påstå att även den kosmetiska 

intimkirurgin är en stympning.  

De skillnader som finns mellan könsstympning och kosmetisk intimkirurgi hamnar i skuggan 

av de likheter som framkommer eftersom likheterna är fler och större än vad man tror. 

6.2 Analys av lagen mot könsstympning 

För att kunna besvara uppsatsens huvudfrågeställning, om kosmetisk intimkirurgi borde 

omfattas av lagen mot könsstympning, måste en analys göras av lagens bakgrund samt dess 

syfte och definitioner. Eftersom könsstympning och kosmetisk intimkirurgi konstaterats har 

mer likheter än olikheter är det viktigt att undersöka vad lagen mot könsstympning verkligen 

innebär genom att kritiskt analysera den.  

I Proposition 1981/82:172 om förbud mot omskärelse av kvinnor gör man tydligt att 

könsstympning går emot kvinnors rätt till kroppslig integritet och att man inte kan acceptera 
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sedvänjor där kroppsdelar avlägsnas eller förändras. Man vill även genom lagen beteckna ett 

avståndstagande från könsstympning och den kvinnosyn som sedvänjan uttrycker. Det är dock 

problematiskt att man inte kan acceptera denna typ av ingrepp där man avlägsnar och förändrar 

delar av genitalierna medan man kan acceptera kosmetisk intimkirurgi vilket i samma grad 

innefattar avlägsnande och förändring av genitalierna. Den kvinnosyn som finns i samhällen 

och kulturer där könsstympning brukas är mycket problematisk och oacceptabel. Det är i allra 

högsta grad nödvändigt att detta uppmärksammas men även den kvinnosyn som kosmetisk 

intimkirurgi bidrar med kan påstås vara problematiskt. Det handlar i båda fallen om att leva upp 

till ideal och om hur kvinnan ska se ut och vara. Att kvinnor ska behöva genomgå kosmetisk 

intimkirurgi och förändra sina anatomiskt normala genitalier för ”sitt eget bästa”, det vill säga 

för att kunna må bra och leva ett hälsosamt sexuellt liv, är oroväckande precis som 

könsstympning. Att Sverige väljer att göra ett avståndstagande till kvinnosynen som 

könsstympning uttrycker är positivt men det är dock nödvändigt att Sverige uppmärksammar 

även den egna kvinnosynen och de ideal som får kvinnor att göra kirurgiska ingrepp i sina 

underliv för att få bättre självförtroende.  

Remissinstanser argumenterade bland annat för en lag mot könsstympning eftersom ingreppet 

aldrig kan vara medicinskt motiverat. Detta är ett viktigt argument eftersom kvinnor som 

könsstympas är friska och anatomiskt normala. Men det är även relevant när det gäller 

kosmetisk intimkirurgi eftersom detta aldrig heller kan vara medicinskt motiverat. Att utföra ett 

ingrepp på kvinnors genitalier endast av estetiska skäl kan aldrig vara ett medicinskt måste 

precis som könsstympning. Detta argument gäller således för både könsstympning och 

kosmetisk intimkirurgi och förstärker likheten mellan ingreppen. Remissinstanserna uttryckte 

även att en lag mot könsstympning skulle öka dessa kvinnors trygghet och självförtroende. 

Kvinnor som genomgår kosmetisk intimkirurgi lider ofta av just dåligt självförtroende, vilket 

är en anledning till att de känner ett behov av att förändra sin kropp. Men även dessa kvinnor 

behöver känna en trygghet i att kunna vara sig själva och duga utan att genomgå kosmetisk 

intimkirurgi, på samma sätt som kvinnor från kulturer och samhällen där könsstympning brukas 

behöver känna trygghet och ett självförtroende att de duger som de är. 

I lagens proposition beskrivs att ett syfte med lagen är att den ska fungera som ett gott föredöme 

för andra stater att implementera en liknande lag. Sverige är en förebild som ser till att 

könsstympning är förbjudet men det är dock problematiskt att kalla sig förebild då ingrepp som 

har stora likheter med könsstympning tillåts på kvinnor i landet. Det blir dessutom svårt för 

kulturer och samhällen där könsstympning utövas att ta lagen seriöst när Sverige samtidigt 
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tillåter kosmetisk intimkirurgi som är styrt av ideal, kultur och samhälle på samma sätt som 

könsstympning är.  

Det mest problematiska med den svenska lagen mot könsstympning är dess formulering 

eftersom det inte är helt tydligt vad lagen omfattar eller inte. Lagens syfte är tydligt och väl 

formulerat i propositionen och det redogörs dessutom tydligt för definitioner av 

begreppen ’ingrepp’ och ’yttre könsorgan’. I propositionen definierar man begreppet ”ingrepp” 

som bland annat att delar av genitalierna skärs bort. Denna definition kan dock appliceras på 

ingreppet könsstympning såväl som på kosmetisk intimkirurgi. Begreppet ”yttre könsorgan” 

som används i lagtexten definieras som bland annat de yttre och inre blygdläpparna. Även 

denna definition går att applicera på kosmetisk intimkirurgi då det är dessa delar av genitalierna 

som omfattas av ingreppet.  

Uttrycket ”åstadkomma bestående förändringar” diskuterades vidare det var lämpligt och 

ansågs vara tillräckligt med underförstådd innebörd. Detta är vad lagens problematiska 

formulering grundas på eftersom ”åstadkomma bestående förändringar” även kan tillämpas på 

den kosmetiska intimkirurgin. Trots att man i propositionen påstår att lagen inte syftar till 

ingrepp som görs av skönhets- eller bekvämlighetsskäl skapar detta uttryck ett 

tolkningsutrymme som gör det oklart vad lagen egentligen bör omfatta. Denna problematik 

påpekades dessutom utav Satens Invandrarverk men utan resultat. De menade att formuleringen 

var problematisk och att det skulle innebära att alla ingrepp på genitalier omfattades, 

exempelvis kosmetisk intimkirurgi men även andra former av generell kosmetisk kirurgi som 

exempelvis bröstförstoring. Men trots att detta påpekades så gjordes ingenting åt formuleringen 

eller åt det faktum att likheten mellan ingreppen uppmärksammades redan då. Inte någonstans 

i propositionen diskuteras det att det är problematiskt att ingreppen könsstympning och 

kosmetisk intimkirurgi liknar varandra, vilket även visas med att man valde att behålla 

formuleringen av lagtexten trots kritiken från Statens Invandrarverk. 

Om lagen haft en tydligare formulering hade den troligtvis inte ifrågasatts på detta sätt som den 

ifrågasätts i denna uppsats. För att lagen endast skulle omfatta könsstympning skulle det krävas 

en formulering där endast könsstympning och ingenting annat beskrevs. Men lagens 

problematiska formulering innebär att den rent teoretiskt borde omfatta även kosmetisk 

intimkirurgi. Detta framförallt eftersom formuleringen ”åstadkomma bestående förändringar” 

av de yttre kvinnliga genitalierna även kan tillämpas på den kosmetiska intimkirurgin då man 
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genom kirurgiska ingrepp faktiskt åstadkommer permanenta förändringar på de kvinnliga 

genitaliernas utseende.  

6.3 Jämförande analys av sättet att se på könsstympning 

respektive kosmetisk intimkirurgi 

Trots likheterna mellan ingreppen könsstympning och kosmetisk intimkirurgi så ser man i väst 

väldigt olika på företeelserna. Könsstympning fördöms och förbjuds samt klassas som grov 

kränkning av mänskliga rättigheter medan kosmetisk intimkirurgi ses som något kvinnor gör 

för sitt eget bästa. Men hur kommer det sig egentligen att Sverige och västvärlden har en 

accepterande syn på kosmetisk intimkirurgi men fördömer könsstympning trots ingreppens 

likheter? 

Det universalistiska perspektivet tenderar att vara enkelspårigt och partiskt till det som är bekant 

i den västerländska världen. Morgan och Hosken förespråkar ett systerskap och kamp mot 

könsstympning men framställer det som att detta endast kan uppnås om universalism anammas. 

Morgans idé om att det finns ett systerskap som är universellt och att feminismen inte är 

begränsad endast till väst är god, men den är dock snäv och naiv. Världen styrs av patriarkala 

strukturer och männen blir på grund av detta normen medan kvinnor blir avvikande och ”dem 

andra” vilket är problematiskt eftersom kvinnors intressen inte hamnar i första rummet och inte 

tillgodoses på samma sätt som mäns intressen. Detta är något som kvinnor världen över har 

gemensamt och enligt Morgan skapas därför ett globalt systerskap, en gemenskap som grundas 

på utstötthet och avvikelse. Kvinnor i världen har likheter i den mån att de delar könsidentitet, 

men det finns även andra viktiga faktorer som spelar in vilket Morgan inte verkar vilja ta hänsyn 

till. Sådant som klass och etnicitet anser Morgan endast är patriarkales försök att splittra kvinnor 

och få kontroll över dem. Denna syn är förståelig då Morgan verkar se världen ifrån två läger, 

män och kvinnor. Eftersom de patriarkala strukturerna styr så är männen de makthavande vilket 

innebär att kvinnorna behöver hålla ihop för att ha en chans att stå upp emot patriarkatet. Det 

är således en god tanke att se alla världens kvinnor som jämlikar och att vilja ena dem till en 

grupp för att förstärka dem.  

Men frågan är om det verkligen är så enkelt? Mohanty skulle exempelvis motsätta sig denna 

dikotomi, att världen endast består av en homogen grupp män och en homogen grupp kvinnor 

då det helt går emot Mohantys argument om att förståelse för historia och kontext är essentiellt. 

Denna kritik är legitim eftersom, trots att kvinnor delar en könsidentitet och kan 

sammankopplas i någon mån, så lever alla kvinnor i olika kontexter och har olika historiska 
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bakgrunder. Dem är således inte en helt homogen grupp. Dessa kontexter, som etnicitet, klass, 

kultur och religion, formar kvinnor på olika sätt vilket innebär att de får olika perspektiv och 

preferenser. Detta skapar viktiga skillnader mellan kvinnor då deras uppfattning, erfarenheter 

och liv beror på deras olika bakgrunder och kontexter. Trots att kvinnor har den gemensamma 

könsidentiteten är det dock inte givet att de har samma syn på hur världen ser ut, vad som är 

bra och dåligt eller vilka mål de vill uppnå med sina liv.  

Mohanty kritiserar den västerländska feminismen för att göra den västerländska kvinnan till 

normen vilket är liknande kritik som Morgan riktar mot patriarkatet. Det är således möjligt att 

påstå att Morgan med sitt universalistiska tänkande, omedvetet, gör samma sak mot icke-

västerländska kvinnor som patriarkatet gör mot kvinnor generellt. Att helt bortse från att 

kvinnor världen över, på grund av olika omständigheter, är olika är problematiskt. Det som är 

en självklarhet för den västerländska kvinnan kanske inte är en självklarhet för den icke-

västerländska kvinnan. Att anta att det västerländska intresset är universellt leder till att kvinnor 

med avvikande intressen blir osynliga och inte hörda. Det globala systerskap som Morgan 

förespråkar kan således komma att förtrycka kvinnor snarare än att hjälpa frigöra dem.  Denna 

form av feminism behöver, som Mohanty talar för, en större medvetenhet och även en större 

förståelse för världens kvinnor och deras olikheter. 

Hosken antyder ingenting om ett globalt systerskap men uttalar dock att utveckling krävs i de 

länder och kulturer där könsstympning utövas. Hennes syn på utveckling är dock problematisk 

då hon menar att utveckling är att introducera västerländsk teknologi och levnadsmönster. Detta 

uttalande är imperialistiskt, enkelspårigt och helt utan hänsyn eller acceptans för olikheter 

baserat på exempelvis kontexter och historia eftersom utveckling i denna bemärkelse innebär 

att bli mer västerländska. Även Hoskens uttalande om att kultur och tradition är en myt som 

måste försvinna är problematiskt och detta kan tolkas som att Hosken framställer traditionella 

kvinnor som politiskt omogna. Hosken målar upp en bild av kvinnorna i dessa kulturer som är 

nedvärderande där kvinnorna inte bara framstår som offer utan helt oförmögna och nästan 

dumma. När hon skriver om hur lokala kvinnor ofta är obildade, isolerade i sin kultur samt att 

deras enda ”karriär” i livet är att gifta sig nedvärderar hon kvinnorna, deras intressen och sätt 

att leva. Dessa kvinnor kan behöva stöd om de ska bekämpa könsstympning men med en attityd 

som Hoskens, där kvinnornas enda utväg verkar vara att bli räddade och anamma västerländska 

tankesätt är som uppgjord för att kvinnorna i denna kultur ska avfärda den. Det är inte enligt 

postkolonialismen konstigt att icke-västerländska kvinnor förkastar den västerländska 

feminismen eftersom denna feminism dömer dem och uttalar sig om hur deras frigörelse ska 
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uppnås. Attityderna måste ändras och den västerländska feminismen bör vara försiktig i sitt 

dömande av andra kulturer och antaganden om att det västerländska tänkandet är felfritt, 

universellt och en lösning som passar alla. 

Jaggars förslag om en global feminism kan ses som ett (bättre) alternativ till Morgans globala 

systerskap. Det är viktigt att kvinnor i olika kulturer och samhällen bryr sig om varandra och 

ifrågasätter behandling av kvinnor i olika delar av världen, men detta bör ske från båda håll och 

inte endas från den västerländska sidan. Kvinnor och feminister i alla kulturer måste ta hänsyn 

till andra perspektiv och samtidigt ifrågasätta samt prova sina egna perspektiv. Gunnings 

tankesätt gällande kvinnors självständighet och sammankoppling är även det ett trovärdigt sätt 

att se på global feminism eftersom hänsyn tas till både likheter och skillnader. Ingen kultur bör 

ses som överlägsen en annan och man kan ifrågasätta varandras kulturer men på ett respektfullt 

sätt. Detta bör dessutom kunna göras ömsesidigt. Men det krävs framförallt att man i väst ser 

på sin egen kultur och tillvaro med ett lika kritiskt öga som man vänder mot icke-västerländska 

kulturer. Detta dels för att inse att det föreligger företeelser i den egna västerländska kulturen 

som behöver ifrågasättas men även för att skapa perspektiv innan man antar att den 

västerländska kulturen är helt jämlik och felfri.    

Det behöver således inte vara problematiskt att ifrågasätta andra kulturer utan snarare bra att 

man hjälps åt att se hur människor i olika kulturer och delar i världen behandlas. Men det är 

enligt postkolonialismen problematiskt att inte västerländska feminister erkänner skillnader 

mellan världens kvinnor. Om skillnader skulle erkännas och pekas ut istället för att osynliggöras 

på grund av sökandet av gemenskap, kan olika styrkor komma fram och kvinnor skulle istället 

generellt bli en mer mångfacetterad grupp. Skillnader och olikheter kan då bli till någonting 

positivt istället för negativt och istället för att påstå att det föreligger en homogenitet kan man 

därför lära av varandra och utnyttja variationen.  

Att kvinnor i vissa kulturer och länder tror att de är endast är önskvärda när de är könsstympade 

eller att de blir utstötta från sitt samhälle om de inte låter könsstympa sig är problematiskt och 

därför viktigt att uppmärksamma. Det är inte konstigt att kvinnor i andra delar av världen 

uttrycker en oro kring detta problem. Men när man från ett västerländskt perspektiv närmar sig 

problemet med könsstympning har man ofta bilden av de utsatta kvinnorna som offer vilka inte 

har förmåga att hjälpa sig själva. Dessa kvinnor ses som att de behöver räddas och skolas av 

västerlänningar för att kunna leva ett värdigt liv. Den kolonialistiska historian glöms bort och 

man utövar en slags ny kulturell imperialism för att ”rädda” dessa kvinnor från den kultur dem 
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lever i. Västerländska feminister kommer utifrån och dikterar hur andra kvinnor ska kunna nå 

frigörelse med hjälp av västerländska medel och tankesätt. Att ha denna inställning mot kvinnor 

som utsätts för könsstympning är problematiskt eftersom kvinnorna som målas upp som dessa 

försvarslösa offer inte blir individer, man ser dem istället som en förtryckt grupp och definierar 

dem efter detta. Men dessa kvinnor är individer, de har åsikter och kunskap om könsstympning 

som är av stort värde och avgörande för företeelsens fortsättning. Att inte ta hänsyn till det när 

man försöker lösa problemet med könsstympning är förödande eftersom man då försöker lösa 

ett problem utan att först skapa en förståelse för varför problemet fortsätter. Den kunskap om 

företeelsen som kvinnorna har är viktig att ta till vara på för att verkligen förstå varför 

könsstympning accepteras av dem som utsätts för det. Men det är framförallt viktigt att förstärka 

dessa kvinnor till att vara självständiga och självbestämmande samt låta dem göra sig hörda då 

deras röst har en stor, om inte den största betydelsen för att lösa problemet. Detta innebär inte 

att de ska skolas i någon slags västerländsk feminism utan snarare ge dem en grund där de kan 

bli hörda och beskriva deras perspektiv av problemet. 

Könsstympning är en företeelse som inte finns i väst och det är därmed någonting som man inte 

är helt bekant med. Det är någonting avvikande och därmed svårt för västerlänningar att fullt 

skaffa sig förståelse för framförallt eftersom det är ett så stort, smärtsamt och grovt ingrepp på 

de kvinnliga genitalierna. Det finns förklaringar till varför könsstympning genomförs och 

varför det upprätthålls av framförallt kvinnor. Detta skapar en insikt i varför problemet fortgår 

men dock inte en riktig förståelse för hur man i dessa kulturer verkligen tänker. De försök som 

den västerländska feminismen gör för att verkligen förstå könsstympning är dock ofta 

bristfälliga. Västerländska feminister tenderar, som tidigare nämnts, att direkt förklara den 

könsstympade kvinnan som ett offer som blivit tvångsutsatt för könsstympning. Men genom att 

göra sådana antaganden förminskar man kvinnan och ser inte att hennes förståelse och 

uppfattning av könsstympning inte alls är densamma som den västerländska synen. På detta sätt 

försätter sig den västerländska feminismen (återigen) i en överlägsen roll och det problematiska 

i detta är att det skapas en okritiskhet mot den egna västerländska kulturen eftersom all energi 

läggs på att kritisera andra.  

I väst finns det dock företeelser som man i andra delar av världen ser som både konstigt och 

problematiskt, men detta är ingenting som man i väst har i åtanke utan man gör den 

västerländska normen till en världslig norm. Genom att hela tiden kritisera andra kulturer och 

deras företeelser missar man problematik i den egna kulturen exempelvis kosmetisk 

intimkirurgi. Samtidigt som man oroar sig för kvinnor i andra delar av världen som blir utsatta 
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för könsstympning och gör dem till offer så accepterar man kosmetisk intimkirurgi utan att se 

problematiken för den västerländska kvinnan.  

Morgan påpekar att västerländska kvinnor ofta ses som bortskämda kvinnor med privilegier 

och man väljer istället i väst att vända blicken mot kvinnor i andra kulturer för att 

uppmärksamma deras situation och underlägsenhet. Eftersom kosmetisk intimkirurgi är något 

som utövas i väst (Sverige) och idag har blivit en del av våra normer så är det inte konstigt att 

det accepteras. Men det är inte heller konstigt att man i samhällen och kulturer där 

könsstympning brukas accepterar och upprätthåller detta eftersom det har kommit att bli 

normalt. Att man i väst och Sverige dock har svårt att se problematiken i detta, att man 

accepterar kosmetisk intimkirurgi som har många likheter med könsstympning, beror troligtvis 

på att väst präglas av olika former av universalism och därmed antar att grundläggande 

västerländska värderingar även är globala värderingar. När ett samhälle eller en kultur avviker 

från dessa värderingar, som vid exempelvis bruket av könsstympning, reagerar västvärlden med 

att försöka gå in och göra dessa samhällen och kulturer mer västerländska.  

Med en inställning att det västerländska perspektivet är felfritt så är det inte konstigt att 

problematiska företeelser i det egna samhället och kulturen förbises. Eftersom man i väst är så 

upptagen med att försöka ”rädda” andra kulturer och samhällen och deras problem så glömmer 

man att ibland titta tillbaka på den egna kulturen och det egna samhället. Detta är således en 

förklaring till varför man i väst har en så okritisk attityd mot det bekanta ingreppet kosmetisk 

intimkirurgi och en så kritisk attityd mot det mer främmande ingreppet könsstympning. 

6.4 Jämförande analys av samtycke till könsstympning respektive 

kosmetisk intimkirurgi 

I den svenska lagen mot könsstympning står det att könsstympning är förbjudet oavsett om 

samtycke lämnas. Detta är en avgörande punkt i denna jämförelse och kritiska analys på grund 

av att samtycke i olika situationer ses på olika sätt. Samtycke ses som legitimt när det ges till 

kosmetisk intimkirurgi eftersom kvinnorna uppfattas som rationella beslutsfattare medan 

samtycke till könsstympning ses som illegitimt då kvinnorna uppfattas som offer för kulturen.  

Men är det egentligen någon skillnad om samtycke ges till könsstympning respektive kosmetisk 

intimkirurgi och i sådant fall varför? Och innebär samtycke från kvinnor att något av ingreppen 

blir mer legitimt? 
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Kvinnor som utsätts för könsstympning och ger sitt samtycke (oavsett om könsstympningen 

ska utföras på dem själva eller på deras döttrar) ses framförallt av västerländska feminister som 

offer för kulturen och att de ger sitt samtycke under falskt medvetande. Detta falska medvetande 

innebär att de egentligen inte fattar beslutet av egen vilja utan att de gör det på grund av 

påverkan från andra personer, kultur och samhälle. Samtycke till könsstympning ses således i 

väst inte som ett giltigt eftersom det anses att samtycke inte bör kunna ges till något som är så 

negativt för kvinnan samt skadligt för kroppen. Det är dock en annorlunda syn på samtycke 

som kommer fram när man talar om kvinnor som väljer att genomgå kosmetisk intimkirurgi. 

Dessa kvinnor ses som självbestämmande och man accepterar att de tar detta beslut för sitt eget 

bästa. Men även mödrar som samtycker till att deras döttrar ska bli könsstympade gör detta för 

deras döttrars eget bästa.  

Är det egentligen någon skillnad på att säga att kosmetisk intimkirurgi görs för kvinnans eget 

bästa eller att könsstympning görs för dotterns bästa? En påtaglig skillnad är att det ena 

genomförs i västvärlden medan det andra genomförs utanför västvärlden och detta faller tillbaka 

på att man accepterar det som är bekant. Att kvinnor samtycker till könsstympning och inte ser 

någonting konstigt i detta samtycke beror på deras omgivning, vad som är normalt för dem och 

vad de lever under för normer. Att kvinnor samtycker till kosmetisk intimkirurgi beror på 

samma saker. Att kvinnors samtycke till könsstympning accepteras i dessa samhällen och 

kulturer beror på att det görs för flickans/kvinnans bästa och för att hon ska kunna leva ett 

värdigt liv i det samhället och kulturen. Att kvinnors samtycke till kosmetisk intimkirurgi 

accepteras i väst baseras på samma skäl. Det är således ingen skillnad på att säga att kosmetisk 

intimkirurgi görs för kvinnans eget bästa eller att könsstympning görs för dotterns bästa. 

Om man väljer att se på samtycke till könsstympning genom Bernard Williams perspektiv 

skulle slutsatsen vara att kvinnorna, som väljer att genomgå eller låter sina döttrar genomgå 

könsstympning, ger ett samtycke utifrån en fri vilja. Det är svårt att utifrån detta perspektiv 

påstå att vissa val är illegitima. Trots att det för kvinnorna är förmånligt att genomgå 

könsstympning så finns det i dessa sammanhang alternativ: att genomgå eller att inte genomgå 

könsstympning. Dessa alternativ är på olika sätt begränsade utifrån omständigheterna, 

exempelvis kultur, och alternativet att inte genomgå könsstympning är framförallt begränsat av 

att konsekvenserna blir problematiska för kvinnan i fråga.  En kvinna hade kanske inte valt att 

genomgå könsstympning om omständigheterna såg annorlunda ut, exempelvis om det inte 

förelåg en stark kulturell press på henne. Att genomgå könsstympning är således att handla 

under ”rädsla för det större onda”, men även under dessa omständigheter är vi fria eftersom det 
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alltid finns flera alternativ tillgängliga. Genom Williams perspektiv kan man följaktligen inte 

säga att dessa kvinnors val gjordes under en slags falsk medvetenhet eller att kvinnornas val 

inte är äkta.  

När det gäller kosmetisk intimkirurgi så väljer kvinnor, enligt läkare Goodman, att genomgå 

ingreppet på grund av att de vill få bättre självförtroende och därmed må bättre med sig själva. 

Det är således förmånligt för kvinnorna att genomgå kosmetisk intimkirurgi eftersom de vill 

förbättra sitt utseende samt självförtroende, men det finns även i dessa sammanhang alternativ 

att välja mellan: att genomgå kosmetisk intimkirurgi eller att inte genomgå kosmetisk 

intimkirurgi och dessa alternativ har olika begränsningar. Om kvinnorna väljer att inte genomgå 

kosmetisk intimkirurgi skulle deras självförtroende säkerligen försämras mer och mer och de 

skulle inte kunna leva ett lika lyckligt liv. Även att genomgå kosmetisk intimkirurgi skulle 

således kunna kallas att handla av ”rädsla för det större onda” även om det ”onda” i denna 

situation kanske inte är lika ont som när det handlar om könsstympning. Men valet skulle 

fortfarande enligt Williams perspektiv vara fritt eftersom den fria viljan, enligt Williams, inte 

går förlorad trots att man handlar utifrån ”rädsla för det större onda”.  I alla situationer är 

alternativen begränsade på något sätt och man väljer det alternativ som är bäst i just den 

situationen. Om alternativen sett annorlunda ut och varit begränsade på andra sätt så hade man 

kanske valt att handla annorlunda. Agenten är således fortfarande ansvarig för sitt handlande 

samt sina val och beslut som tas under begränsade omständigheter eller till och med tvång är 

fortfarande beslut tagna utifrån olika alternativ. Så varför skulle det då inte vara fri vilja att 

genomgå könsstympning på samma sätt som man anser att det är fri vilja att genomgå kosmetisk 

intimkirurgi? Ur detta perspektiv borde det inte vara någon skillnad på samtycke till 

könsstympning eller till kosmetisk intimkirurgi eftersom det i båda situationerna finns en fri 

vilja att handla som man vill även om alternativen är begränsade på olika sätt. Samtycket är 

således legitimt i båda fallen.  

Om man väljer att se på samtycke ur Kathy Davis perspektiv kan bilden av samtycke dock bli 

problematisk både till könsstympning och kosmetisk intimkirurgi och samtycke kan utifrån 

detta perspektiv vara illegitimt eller oäkta. Könsstympning utförs på grund av den samhälleliga 

och kulturella pressen på att kvinnan ska uppfylla ett visst ideal för att bli accepterad vilket 

innebär att omständigheterna har en stark påverkan på hennes beslut. Om kvinnor inte lever upp 

till dessa ideal hamnar de utanför samhället och blir de icke-önskvärda, så kvinnor samtycker 

till att könsstympas för att dem måste. Även kosmetisk intimkirurgi utförs på grund av 

samhällelig och kulturell press och normer som förespråkar hur kvinnan ska se ut för att vara 
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attraktiv. Kvinnor samtycker till kosmetisk intimkirurgi för att de känner att de måste göra det 

för sin egen skull. Om kvinnan inte gör det kommer hon inte känna sig som alla andra och 

framförallt inte känna sig bekväm med sig själv på grund av att hon anses vara annorlunda. 

Kosmetisk kirurgi blir då som en enda utväg från lidandet som har väldigt stark påverkan på 

självförtroende, självkänsla och relationer till andra människor. Både kvinnor som könsstympas 

och som genomgår kosmetisk intimkirurgi tror således att de kan kontrollera sina liv genom att 

kontrollera sina kroppar.  

Både samtycke till könsstympning och samtycke till kosmetisk intimkirurgi ges i situationer 

som är manipulerade av omständigheter, normer och kontexter. Kvinnorna har inte en total 

medvetenhet eller full kontroll över sina val. Det är således inte ett genuint val och inte ett val 

som gjorts om det inte vore för dessa manipulerade omständigheter. Samtycket skulle 

följaktligen enligt Davis perspektiv inte ses som fritt varken till könsstympning eller till 

kosmetisk intimkirurgi. Det är dock viktigt att inte frånta kvinnorna sin agens eftersom 

kvinnorna fortfarande gör val och hanterar sin situation utifrån omständigheter som de inte 

själva kan välja. Att frånta kvinnor sin agens skulle vara ännu mer problematiskt eftersom de 

då inte längre skulle ses som individer kapabla till att göra val. Men det är inte kvinnorna som 

är problemet i detta, det är omständigheterna och de manipulerade kontexterna som kvinnorna 

befinner sig i som är problematiska och förödande.  

Williams har dock en viktigt poäng när han påpekar att viljan måste ses som fri även under 

begränsningar eftersom den annars aldrig är fri. När alla våra val och alternativ alltid är 

begränsade, hur vi än gör, varför skulle då inte valet att samtycka till könsstympning eller 

kosmetisk intimkirurgi vara fritt? Om person A exempelvis väljer att gå till en affär för att 

handla så kommer det inte finnas ett oändligt utbud där A helt fritt kan välja exakt den varan 

som A vill ha, utan utbudet kommer vara begränsat och därmed även alternativen. Men A kan 

fortfarande välja fritt ibland de befintliga alternativen men kommer däremot att välja det som 

är förmånligt för A i As situation, exempelvis det billigaste alternativet. A är således begränsad 

av utomstående omständigheter men även av sina egna omständigheter och situation som att A 

exempelvis inte har så mycket pengar.  

Om man jämför Williams och Davis perspektiv så menar de båda att omständigheter bestämmer 

alternativen och valen som dessa kvinnor gör. Skillnaden är att Williams ser att viljan och 

därmed även samtycket ändå är fritt medan Davis ser att samtycket inte är fritt eftersom 

kvinnorna inte låts göra ett eget genuint val på grund av den starka påverkan av omgivningen. 
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Enligt Williams perspektiv finns det ingen skillnad mellan att samtycka till könsstympning eller 

att samtycka till kosmetisk intimkirurgi då det i båda fallen finns alternativ att välja fritt mellan. 

I Davis perspektiv finns det inte heller någon skillnad mellan samtycke till könsstympning eller 

till kosmetisk intimkirurgi men hon skulle däremot säga att kvinnorna i båda situationerna är 

för påverkade av kontexten för att kunna göra ett genuint val.  

Men båda dessa perspektiv har dock problem. Om man ser på Davis lösning ur Williams 

perspektiv så skulle man aldrig kunna göra ett fritt val, och samtycke skulle aldrig kunna vara 

legitimt. Problematiken kring detta är frågan om när man ska dra gränsen för hur 

omständigheter och kontext manipulerar en person att samtycka till någonting. En person 

kommer alltid att vara påverkad av sin omgivning och agera på olika sätt för att leva upp till 

sitt samhälles ideal och normer. Kan det då någonsin finnas någonting som man kan samtycka 

till utan att vara påverkad? Detta är i princip omöjligt. Om vi alltid är påverkade av omgivningen 

var går då gränsen för när samtycke inte är genuint? Det blir problematiskt gällande var man 

ska dra gränsen på ett berättigat sätt. Om man väljer att påstå att man exempelvis inte kan 

samtycka till någonting som är fysisk skadligt så skulle vi behöva räkna in många andra vanliga 

fenomen i samhället som att exempelvis att pierca eller tatuera sig. Denna gräns skulle vara 

omöjlig att dra utan att göra flera undantag. Den enda lösningen vore i princip ett samhälle helt 

utan normer och ideal där individer inte kan påverkas av några yttre faktorer som inte är 

förenliga med deras egna verkligt fria vilja. 

Även Williams lösning kan vara problematiskt eftersom det i princip enligt detta perspektiv 

aldrig finns någonting som görs under för många begränsningar. Det är sant, som Williams 

påstår, att alla val och alternativ alltid kommer vara begränsade till olika grader och på olika 

sätt. Men det borde finnas en gräns för hur begränsade alternativen får vara och hur ont det onda 

i ”rädsla för det större onda” får vara för att ett val ska vara fritt. Om ”rädslan för det större 

onda” exempelvis innebär döden så borde kanske valet inte ses som fritt trots att man har 

alternativet att välja döden. När ett val är så begränsat att man inte kan leva ett värdigt liv utan 

att lyda begränsningarna borde kanske begränsningen ses som för grov. En kvinna kan teoretiskt 

sätt välja att inte könsstympa sig, men konsekvenserna för detta är så drastiska och har sådan 

negativ inverkan på inte bara kvinnan utan även hennes familjs liv, så att det nästan inte kan 

ses som ett giltigt alternativ. Man skulle således kunna säga att kvinnor som ställs inför valet 

att könsstympas får två alternativ varav det ena är ogiltigt, vilket innebär att hon därför inte kan 

ge ett fritt samtycke. Om man talar om kosmetisk intimkirurgi är det inte så drastiskt att 

alternativet att inte genomgå kosmetisk intimkirurgi blir helt ogiltigt. Men alternativet att inte 
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genomgå kosmetisk intimkirurgi blir dock på grund av omständigheterna ett väldigt negativt 

alternativ medan alternativet att genomgå kosmetiskt intimkirurgi istället blir positivt. Kvinnans 

val att genomgå kosmetisk intimkirurgi är således riktat redan från början mot det mer positiva 

och hennes val blir som Davis skulle säga inte helt genuint.  

Anna Galeottis argumentering gällande samtycke vid könsstympning är intressant eftersom hon 

menar att det egentligen inte är självklart att könsstympning bör vara juridiskt förbjudet. 

Galeotti visar därmed på en problematik kring hur man i väst ser på samtycke till 

könsstympning. Trots att man i väst avvisar könsstympning och anser att det bör förbjudas 

oavsett om samtycke givits eller ej så är det viktigt att inte direkt avvisa att samtycke faktiskt 

kan ges. Autonomi är lika viktigt för kvinnor i väst som för kvinnor i icke-västerländska 

kulturer, men på grund av att man i väst ofta avvisar det som är främmande ställer man högre 

krav på autonomi hos exempelvis kvinnor i kulturer där könsstympning utövas. Detta innebär 

att man omedvetet ställer lägre krav på autonomi hos västerländska kvinnor på grund av att man 

antar att de västerländska kvinnorna är autonoma. Detta skapar en orättvisa åt båda hållen 

eftersom man förnekar att den icke-västerländska kvinnan kan vara autonom och fatta egna 

beslut samtidigt som man förnekar att den västerländska kvinnan lever under begränsande och 

förtryckande normer.   

Virginia Braun förespråkar att man bör vända ett kritiskt öga mot sin egen kultur för att få en 

bättre inblick. Valet att genomgå kosmetisk intimkirurgi är lika kulturellt som valet genomgå 

könsstympning eftersom kulturen påverkar kvinnor att skapa olika önskningar och preferenser. 

Det är i kulturer där könsstympning utövas inte konstigt att kvinnor önskar könsstympa sig eller 

sina döttrar på samma sätt som det inte är konstigt att i väst önska att genomgå kosmetisk 

intimkirurgi för att se ut på ett visst sätt. Samtycket är således kulturellt snarare än fritt. 

Eftersom kvinnor som väljer att göra kosmetisk intimkirurgi har liknande motiveringar som 

varandra så indikerar det på att det är kultur och samhälle som styr dessa val och inte individen. 

På samma sätt väljer kvinnor att könsstympa sig eller sina döttrar med liknande motiveringar.  

Det fria valet och därmed samtycke kan konstateras alltid är begränsat men olika mycket. 

Samtycke till könsstympning och samtycke till kosmetisk intimkirurgi är båda baserat på 

kulturella påtryckningar, och därmed ett kulturellt val. Även om förutsättningarna för ingreppen 

och samtycket skiljer sig en del så föreligger det i grunden lika förutsättningar. Att se samtycke 

till kosmetisk intimkirurgi som legitimt men samtycke till könsstympning som illegitimt är 
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enligt ovanstående analys ogrundat eftersom det i båda fallen finns begränsningar som 

exempelvis den starka kulturella och samhälleliga pressen.  

6.5 Avslutande diskussion – jämförelsens resultat applicerade på 

lagen mot könsstympning 

I denna del kommer ovan genomförda jämförelser sammanställas och diskuteras. Uppsatsens 

tre delfrågor kommer här besvaras med hjälp av ovanstående analys. Analysen av lagen mot 

könsstympning kommer tillämpas och tas in i diskussionen för att kunna besvara uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning. 

6.5.1 Könsstympning, kosmetisk intimkirurgi och lagen mot könsstympning  

Ingreppen könsstympning och kosmetisk intimkirurgi har genom uppsatsen bevisats vara 

väldigt lika. Båda ingreppen avlägsnar delar av de kvinnliga genitalierna utan medicinsk 

nödvändighet, båda ingreppen resulterar från kulturella och samhälleliga ideal om skönhet och 

kvinnlighet, båda ingreppen är ett hot mot och hindrar kvinnans naturliga sexualitet och om 

ingreppen inte görs kan kvinnor bli utstötta på grund av avvikelse.  

Den svenska lagen mot könsstympning förbjuder bestående förändringar i de kvinnliga 

könsorganen, vilket både könsstympning och kosmetisk intimkirurgi bryter mot. Lagen 

föreskriver även att ingrepp i syfte att stympa förbjuds vilket är fallet vid könsstympning. Syftet 

med kosmetisk intimkirurgi är inte uttalat att stympa, men eftersom resultatet är hämmande för 

den naturliga kvinnliga sexualiteten så kan man påstå att en slags stympning av sexualiteten har 

skett. Detta innebär att även om kosmetisk intimkirurgi inte är stympande på samma sätt som 

könsstympning – att man tar bort den fysiska sexualiteten genom att förminska möjligheten till 

stimulans – så stympar man den naturliga sexualiteten eftersom man genom ingreppet 

konstaterar att den naturliga kvinnliga sexualiteten inte är tillräcklig eller duglig. 

Kvinnosynen som finns i samhällen där könsstympning brukas vill man enligt propositionen ta 

avstånd från. Då borde man även vilja ta avstånd från och kritisera den kvinnosynen som skapas 

och upprätthålls av den kosmetiska intimkirurgin eftersom den representerar en kvinnosyn där 

kvinnor, precis som vid könsstympning, måste genomgå förändringar för att vara kvinnliga, 

attraktiva, dugliga och så vidare. I samhällen och kulturer där könsstympning utövas utsätts 

visserligen majoriteten av kvinnorna för ingreppet och kvinnosynen är mer problematisk och 

förtryckande än i samhällen där kosmetisk intimkirurgi genomförs. Men det finns trots allt en 
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problematisk kvinnosyn även i samhällen där kosmetisk intimkirurgi genomförs vilket bör 

uppmärksammas oavsett om problematiken inte är lika grav som i samhällen där 

könsstympning utövas. 

Utifrån denna diskussion blir det svårt för Sverige att fungera som en förebild i världen genom 

sin lagstiftning mot könsstympning eftersom kosmetisk intimkirurgi enligt denna jämförelse i 

allra högsta grad bryter mot lagen.  

6.5.2 Synen på könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi och lagen 

mot könsstympning 

Det är viktigt att inte på ett universalistiskt sätt anta att alla människor är och tänker lika. Detta 

innebär att man, framförallt i väst, måste vara villig att inte bara ge kritik utan även ta emot 

kritik från andra länder och inte avfärda eller möta sådan kritik med fientlighet. Kritik måste 

således kunna riktas åt båda hållen, tas på allvar och verkligen anammas. Om man från väst går 

in och kritiserar könsstympning utifrån en överlägsen ståndpunkt och lägger fram kritiken som 

att man i väst vet mer och att exempelvis icke-västerländska kvinnor behöver skolas i detta 

tänkande, skapas ett motstånd istället för ett mottagande av kritiken. Om kritik dock skulle 

framföras på ett mer ödmjukt sätt och om väst dessutom även skulle börja vända ett kritiskt öga 

mot de egna problemen, så skulle kritiken kanske tas emot på ett bättre sätt. Om man i väst 

skulle välja att rikta kritik mot könsstympning samtidigt som man uppmärksammade 

problematiken med kosmetisk intimkirurgi skulle kritiken hamna i ett helt nytt perspektiv. Det 

skulle således finnas ett gemensamt problem över gränserna, och istället för att försöka skola 

kulturer där könsstympning utövas skulle man då tillsammans kunna försöka se på 

problematikens likheter samt olikheter och gemensamt försöka hitta lösningar till problemen.  

Det universalistiska perspektivet kan ses som en förklaring till varför det i Sverige finns en lag 

mot könsstympning samtidigt som kosmetisk intimkirurgi tillåts och accepteras. Den 

västerländska tron på att västerländskt tänkande och handlande är felfritt och universellt finns 

även i Sverige. Det är bra att man i Sverige väljer att motsätta sig könsstympning och att man 

uttrycker en oro för hur kvinnor behandlas i andra kulturer och samhällen. Men det är även 

essentiellt att inte anta att det egna samhället är felfritt.  När Statens Invandrarverk exempelvis 

påpekade problematiken kring lagen valde man att avvisa kritiken. Att man inte tog åt sig denna 

kritik och ifrågasatte sina egna företeelser är ett bevis på att man i den västerländska kulturen 

inte ser några fel på samma sätt som man ser fel i andra kulturer. Att man ignorerade 

problematiken, trots att den påpekades från det egna samhället, tyder på att man inte vill se att 
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den västerländska (svenska) kulturen och samhället kan vara problematiskt och jämförbart med 

könsstympning som man anstränger sig för att fördöma. Detta hindrar Sverige och övriga 

västvärlden från att utvecklas och förbättras eftersom man inte kan förbättra något som anses 

vara felfritt och perfekt.  

Lagen mot könsstympning är, även om den är nödvändig och relevant, således problematisk 

eftersom den är präglad av ett universalistiskt tänkande och är därför i behov av vidgande 

perspektiv samt kritik gällande dess omfattning. 

6.5.3 Samtycke till könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi och lagen 

mot könsstympning 

Eftersom det har konstaterats att ingreppen på många sätt är lika och att kosmetisk intimkirurgi 

bryter mot lagen så är det högst relevant att undersöka om samtycke kan legitimera något av 

ingreppen eller inte.  

En stor problematik kring kosmetisk intimkirurgi är att kvinnan ska vara autonom i sitt beslut 

och samtycke till ingreppet. Läkaren Goodman påpekar att det framförallt inte får föreligga 

någon press eller tvång från någon annan utan att kvinnan ska helt själv fatta beslutet. Det ska 

således inte finnas någon partner eller annan person som pressar kvinnan till att genomgå 

ingreppet trots att hon egentligen inte vill.  Men det talas dock allt för sällan som samhällelig 

och kulturell press på kvinnan att genomgå kosmetisk intimkirurgi trots att detta är väldigt 

aktuellt och viktigt. Motiveringen till och skälet att genomgå ingreppet är att förbättra kvinnans 

genitaliers estetik och förbättra kvinnans självförtroende genom att se vackrare ut och därmed 

leva upp till normen. När man talar som könsstympning så framförs det ofta hur kulturen och 

samhället är det som tvingar kvinnan till att genomgå ingreppet och man talar nästan aldrig om 

att en enskild person är ansvarig för att kvinnor i ett visst samhälle könsstympar sig. Det är i 

dessa diskussioner en självklarhet att det framförallt är den kulturella och samhälleliga pressen 

som är avgörande. Men i både samhällen där könsstympning utövas och i samhällen där 

kosmetisk intimkirurgi genomförs så föreligger det en skönhetsnorm och ideal som stödjer 

respektive ingrepp. När denna norm upprätthålls av samhället uppstår en press på kvinnor att 

leva upp till den. Denna press föreligger således i både samhällen där könsstympning utövas 

och i samhällen där kosmetisk intimkirurgi genomförs. Men skillnaden är att man generellt ser 

att könsstympning görs på grund av samhällelig och kulturell press medan man ser att kosmetisk 

intimkirurgi görs utan sådan press. Kvinnor som lever i samhällen och kulturer där 

könsstympning brukas ses dessutom som underlägsna till västerländska kvinnor eftersom man 
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inte ser att de är lika kapabla att varken fatta beslut eller att ta hand om sig själva. De 

samhälleliga och kulturella påtryckningarna är av olika grader eftersom konsekvenserna att 

neka till ingreppen är olika allvarliga för den kvinnliga individen, men detta till trots så 

föreligger pressen både i västerländska och icke-västerländska samhällen. Denna samhälleliga 

och kulturella press är följaktligen ingenting man tar så stor hänsyn till i diskussionen om 

autonomt samtycke till kosmetisk intimkirurgi trots att det är bakgrunden till att de flesta 

kvinnorna väljer att genomgå ingreppet. Enligt kraven som Goodman ställer på autonomi så är 

kvinnor som genomgår kosmetisk intimkirurgi inte helt autonoma eftersom det föreligger en 

utomstående press på henne att genomgå ingreppet. Autonomi borde därför inte kunna uppnås 

av varken kvinnor som samtycker till könsstympning eller kosmetisk intimkirurgi. 

Samtycke kan sägas vara fritt inom en specifik kultur men det kan ändå vara svårt att påstå att 

samtycke under sådana omständigheter är helt fritt eftersom samhället och kulturen har så stor 

påverkan på människor. När samtycke dessutom ges till skadliga ingrepp, som innebär att man 

förändrar kroppen baserat på ideal och normer, så är det problematiskt att påstå att samtycket 

är helt fritt och/eller rationellt. Att samtycket är påverkat av samhälle och kultur gäller, som 

konstaterat, vid könsstympning såväl som vid kosmetisk intimkirurgi vilket gör det 

problematiskt att påstå att samtycke till könsstympning är illegitimt men samtycke till 

kosmetisk intimkirurgi är legitimt. Könsstympning är ett större och mer problematiskt ingrepp 

men att förneka att även samtycke till kosmetisk intimkirurgi är påverkat av kultur och samhälle 

är problematiskt eftersom det bevisar att man framförallt i väst inte är tillräckligt kritisk mot 

det egna samhället och de resulterande företeelserna. Man kan inte frånta kvinnor som 

samtycker till könsstympning sin agens, här har Williams en viktig poäng att kvinnorna gör ett 

val och ansvarar för det valet. Men de kan kanske inte klandras för det valet på samma sätt som 

de skulle klandras under andra omständigheter. Men detta val är, som Davis, Galeotti och Braun 

påpekar, i högsta grad påverkat av kultur och omständigheter. Men att helt frånta dessa kvinnor 

sin agens och det faktum att de gjort ett val är problematiskt.  

Den kosmetiska intimkirurgin är som sagt även den starkt påverkad av kultur, normer och 

kontext, på samma sätt som könsstympning är. Så varför skulle västerländska kvinnor som 

genomgår kosmetisk intimkirurgi som resultat av samhällelig och kulturell press veta ”vad som 

är bäst för dem” eller vara mer autonoma än kvinnor som genomgår eller låter sina döttrar 

genomgå könsstympning? Detta speglar åter tillbaka på att man accepterar och har överseende 

med sådant som är bekant men avvisar det som är främmande. Eftersom den samhälleliga och 
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kulturella pressen föreligger både kosmetisk intimkirurgi och könsstympning så borde det inte 

vara någon skillnad i hur man ser på samtycket.  

Det finns inga klara argument för varför den västerländska kvinnan vore mer autonom och 

rationell än kvinnan i ett samhälle där könsstympning brukas. Både könsstympning och 

kosmetisk intimkirurgi borde således vara lika kulturella och lika skadliga för kvinnor eftersom 

de förespråkar ett onaturligt ideal som får kvinnor att vilja permanent förändra sina intima 

kroppsdelar. Trots att könsstympning är mer smärtsamt på grund av hur det utförs så är även 

kosmetisk intimkirurgi ett stort och smärtsamt ingrepp. Båda dessa företeelser grundar sig i 

skeva bilder av hur kvinnan ska se ut och vara samt krav på att kvinnan måste vara vacker och 

åtråvärd för att leva ett värdigt liv samt ha en plats i samhället. Samtycket är således antingen 

illegitimt i båda fallen eller legitimt i båda fallen. Det vore dubbelmoral att påstå att samtycke 

till kosmetisk intimkirurgi är legitimt och samtidigt påstå att det inte är legitimt vid 

könsstympning. Pressen på kvinnorna att leva upp till det kulturella och samhälleliga idealet 

leder till att kvinnorna inte helt själva fattar beslutet att samtycka till något av ingreppen. Det 

är istället kulturen och samhället som leder henne till detta och får henne att förändra sig och 

anpassa sig så att hon passar in i den norm som inte förespråkar kvinnans naturliga tillstånd.  
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7 Resultat och slutsats 

Syftet med denna uppsats var att genom jämförande analys av: ingreppen könsstympning och 

kosmetisk intimkirurgi; av sättet att se på könsstympning respektive kosmetisk intimkirurgi 

(framförallt från ett västerländskt perspektiv) samt; av samtycke vid könsstympning respektive 

kosmetisk intimkirurgi, kunna besvara om kosmetisk intimkirurgi borde omfattas av lagen mot 

könsstympning. Denna undersökning har visat att ingreppen i högsta grad är jämförbara. 

Genom uppsatsens gång har det blivit mer och mer tydligt inte bara att lagen mot 

könsstympning är problematiskt formulerad utan även att kosmetisk intimkirurgi måste 

ifrågasättas.  

Jämförelsen mellan ingreppen könsstympning och kosmetisk intimkirurgi har visat att 

likheterna är stora och väsentliga. Båda ingreppen innebär avlägsnande av delar av de kvinnliga 

genitalierna, skillnaden är att man vid könsstympning inte använder bedövning eller att det 

utförs av läkare, men ingreppen är annars väldigt lika. Både könsstympning och kosmetisk 

intimkirurgi hämmar den naturliga kvinnliga sexualiteten även om detta görs på olika sätt. 

Dessutom grundas båda ingreppen på samhälleliga och kulturella normer och ideal om hur en 

kvinna ska se ut och vara. Genom att undersöka frågan ”Vad är kosmetisk intimkirurgi 

respektive könsstympning och vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan ingreppen?” 

i relation till lagen mot könsstympning har det således bevisats att den kosmetiska 

intimkirurgins likheter med könsstympning innebär att lagen går att tillämpa på båda ingreppen. 

Den kosmetiska intimkirurgin åstadkommer bestående förändringar på de kvinnliga 

genitalierna och hämmar kvinnlig sexualitet vilket lagen förbjuder. Kosmetisk intimkirurgi 

borde således omfattas av lagen mot könsstympning. 

Med utgångspunkt i analysen och diskussionen har det bevisats att det universalistiska 

perspektivet som finns i väst har stor inverkan på hur man ser på könsstympning respektive 

kosmetisk intimkirurgi. Genom att undersöka frågan ”Hur kommer det sig att Sverige (och 

västvärlden) generellt har en accepterande syn på kosmetisk intimkirurgi men fördömer 

könsstympning, trots ingreppens likheter?” så har den accepterande synen på kosmetisk 

intimkirurgi förklarats med att man accepterar det som är bekant och betraktas som ”normalt” 

i det egna samhället. Det universalistiska perspektivet är, enligt bland annat postkolonialismen, 

motvillig till att erkänna skillnader som någonting positivt utan antar istället att en slags enighet 

bör råda där det västerländska perspektivet är normen. Utifrån detta universalistiska perspektiv 

har väst en tendens att försöka överföra sina värderingar på icke-västerländska samhällen för 
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att hjälpa och förbättra dem samhällen där könsstympning utövas. Detta innebär att det saknas 

ett kritiskt perspektiv på den egna västerländska kulturen vilket är problematiskt eftersom man 

då accepterar företeelser som kosmetisk intimkirurgi utan att inse dess likhet med 

könsstympning. Detta förklarar således varför man i Sverige har en lag som förbjuder 

könsstympning samtidigt som man accepterar kosmetisk intimkirurgi. Man accepterar det som 

är bekant men fördömer det som är främmande vilket i väst förstärks med uppfattningen om att 

det västerländska perspektivet är oproblematiskt.  

Genom att slutligen undersöka frågan ”Är det skillnad om samtycke ges till könsstympning 

respektive kosmetisk intimkirurgi och i sådant fall varför? Och innebär samtycke från kvinnor 

att något av ingreppen blir mer legitimt?” har uppsatsen utifrån analysen samt diskussionen om 

samtycke bevisat att det inte är möjligt att påstå att könsstympning och kosmetisk intimkirurgi 

skulle vara olika legitimt på grund av samtycke. Det går inte att påstå att könsstympning är 

illegitimt utifrån påståenden om att kvinnor som samtycker till könsstympning gör detta under 

falskt medvetande och att kosmetisk intimkirurgi är legitimt för att kvinnor som samtycker till 

detta ger ett medvetet samtycke. Samtycket är i båda fallen starkt påverkade av kultur och 

samhälle samt begränsade och styrda utav skönhetsideal och normer för kvinnlighet. Kosmetisk 

intimkirurgi kan således inte legitimeras av samtycke precis som könsstympning inte kan 

legitimeras av samtycke.  

Utifrån uppsatsen jämförande kritiska analys kan nu frågeställningen ”Bör kosmetisk 

intimkirurgi omfattas av lagen mot könsstympning?” besvaras. Ingreppens likheter innebär att 

det som lagen förbjuder även berör kosmetisk intimkirurgi. Anledningen till att kosmetisk 

intimkirurgi accepteras medan könsstympning fördöms är att man accepterar det som är bekant 

och därmed inte ser likheterna, vilket inte är ett hållande argument. Om samtycket är illegitimt 

vid könsstympning så är det även illegitimt vid kosmetisk intimkirurgi eftersom kvinnorna i 

båda fallen påverkas av kultur och samhälle och därför inte kan ge ett helt fritt samtycke. Med 

dessa bakomliggande faktorer så kan således slutsatsen dras att könsstympning och kosmetisk 

intimkirurgi är mer lika än olika på flera punkter och det ena kan inte accepteras samtidigt som 

det andra förbjuds. Uppsatsens slutsats är således att kosmetisk intimkirurgi borde omfattas av 

den svenska lagen mot könsstympning. 

Denna slutsats skapar dock ytterligare problematik gällande hur stor lagens omfattning 

egentligen bör vara. I denna uppsats har avgränsningar gjorts gällande vilken typ av 

könsstympning samt vilken typ av kosmetisk intimkirurgi som hanteras men detta utesluter inte 
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att lagen egentligen borde omfatta mer ändå. Eftersom endast en typ av kosmetisk intimkirurgi 

har hanterats i denna uppsats så uppstår en följdfråga angående om lagen borde omfatta alla 

typer av kosmetisk intimkirurgi? Förvirring kan även uppstå gällande allmän plastikkirurgi som 

görs i skönhetssyfte, exempelvis bröstförstoring eller näsoperationer. Frågor uppkommer 

dessutom gällande manlig omskärelse och om även den borde tas med i diskussionen eller 

förbjudas. Slutsatsen bidrar således till mer problematik kring inte bara lagen mot 

könsstympning utan kring gällande normer och företeelser som accepteras och ses som normalt 

i Sverige.  

Uppsatsen öppnar således för ännu fler frågor som framförallt gäller den västerländska 

acceptansen av västerländska företeelser och bristen på självkritik. Detta är dock inte negativt 

utan bra framförallt eftersom jag i uppsatsen förespråkar att man i väst bör vända ett kritiskt 

öga mot den egna kulturen och samhället samt dess företeelser. Så även om denna uppsats ger 

upphov till många frågor som lämnas obesvarade så går det inte att frånse problematiken kring 

att kosmetisk intimkirurgi borde omfattas av lagen mot könsstympning men att man istället 

accepterar och tillåter det. Det går inte heller att frånse att den västerländska oviljan att se 

kritiskt på sina egna företeelser skapar en dubbelmoral eftersom man vill rädda kvinnor från att 

utsättas från könsstympning men tillåter att svenska kvinnor utsätts för något som egentligen 

också borde vara förbjudet.  
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