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Sammanfattning 
Denna C-uppsats är en litteraturstudie som tar upp kvinnlig könsstympning, något som cirka 
tre miljoner flickor utsätts för varje år, kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, en företeelse som ökar 
i västvärlden, samt liknande företeelser i västvärldens historia. Dessa jämförs med varandra 
samt används i en diskussion kring den fria viljan. Datamaterialet består av sex vetenskapliga 
artiklar, en avhandling, två rapporter samt en bok. Resultatet har analyserats och kodats enligt 
en kvalitativ dataanalys och sedan sammanställts för att svara på syftet och frågeställningarna. 
Kollektivismen och individualismen, feministiska teorier samt Maslows behovsteori har an-
vänts för att förklara och förstå de resultat som kommit fram. Slutsatserna är att det finns både 
likheter och skillnader mellan könsstympning och intimkirurgi och att den fria viljan är 
någonting mycket subjektivt. Slutsatserna är också att västvärldens historia innehåller ett för-
tryck mot kvinnor vilket visat sig genom att koppla kvinnliga åkommor till hennes kön. 
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1.0. Bakgrund 
Kvinnlig könsstympning innebär att större eller mindre delar av det kvinnliga könsorganet 
avlägsnas eller på andra sätt skadas. Könsstympningen försvaras och praktiseras genom kultu-
rella eller traditionsbundna orsaker enligt World Health Organisation (WHO, 2008). Det är en 
uråldrig tradition som har levt kvar under många år i många länder världen över. Ingreppet 
sker ofta med en glasskärva, kniv eller ett rakblad helt utan bedövning och utförs främst på 
minderåriga kvinnor, alltså barn. I de kulturer könsstympning praktiseras i hög utsträckning är 
kvinnan vanligtvis underordnad mannen. Kvinnan lever i den privata sfären och tar hand om 
hem och familj medan mannen står för inkomst och försörjning i den offentliga sfären. Söner 
ärver fäder och kvinnor är ekonomiskt beroende av männen vilket leder till att kvinnans 
oskuld är av stor vikt för mannen (WHO, 2008). 
 
Av många anses fenomenet som ett sätt för männen att förtrycka kvinnan och kontrollera 
hennes sexualitet. Många kvinnor som är födda och uppväxta i de samhällen där könsstymp-
ning praktiseras anser dock att seden är vad som gör en kvinna till en riktig kvinna. Det är 
också ett sätt att försäkra sig om att få sin dotter gift och därmed trygga hennes framtida för-
sörjning. Sker inte ingreppet riskerar man att låta sin dotter leva i utanförskap och skam. 
Därmed utförs könsstympningen av omtanke och kärlek och detta har utförts i flera generat-
ioner många år tillbaka. Detta leder till att själva ingreppet sällan ifrågasätts av de som prakti-
serar seden trots att ingreppet strider mot de mänskliga rättigheterna (WHO, 2008).   
 
I västvärlden uppfattas könsstympning ofta som något primitivt och brutalt och ingreppet lig-
ger långt bort från våra normer och värderingar. Men vi tror att man inte behöver gå allt för 
långt tillbaka i historien för att upptäcka att företeelser som liknar könsstympning även skett i 
den västerländska kulturen. Vi anser att det även idag finns en företeelse i västvärldens kultur 
som liknar könsstympning och då tänker vi på kosmetisk intimkirurgi. Denna typ av kirurgi 
har ökat de senaste 15 åren och innebär ett ingrepp på genitalierna av kosmetiska skäl (Mi-
chael & Goodman, 2011). Kosmetisk intimkirurgi handlar om att fysiskt förändra de kvinn-
liga genitalierna, vilket även könsstympningen gör. Enligt WHO (2008) könsstympas flickor 
för att invigas i vuxenvärlden samt för att visa att hon är en värdig fru och får därigenom sta-
tus. Även i det västerländska samhället är kvinnlig status kopplat till sexualitet fast på ett an-
nat sätt, detta kan visa sig genom kvinnor som opererar sina genitalier och förändrar därmed 
sitt utseende för att få en högre kvinnlig status (Michael & Goodman, 2011).  

1.1. Problemformulering 
Många västerländska kvinnor som genomgår intimkirurgi för att förbättra sitt utseende uppger 
att de gör detta för sin egen skull samt för att förbättra sin psykiska hälsa (Michael & 
Goodman, 2011). Det finns en syn på den västerländska kvinnan som frigjord från patriarkala 
strukturer och kulturellt förtryck och som kapabel till att ta självständiga beslut om sin kropp 
och sin hälsa. Den könsstympade kvinnan anses vara ett offer för ett mansdominerat kulturellt 
förtryck utan möjlighet till fria val. Samtidigt så förespråkar många av de könsstympade 
kvinnorna att detta är deras val, att de gör det med stolthet och hänvisar till att det främst är 
kvinnor som utför ingreppet på andra kvinnor och att det därför inte är någonting som männen 
är delaktiga i. Det är också viktigt att komma ihåg att idén om den västerländska frigjorda 
kvinnan är relativt ny när man tittar på historiska företeelser i västvärlden.   
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man kan jämföra kvinnlig könsstympning med 
kosmetisk intimkirurgi och hur tankar om den fria viljan kan appliceras på dessa företeelser. 
 

• Vilka kan vara anledningarna till kvinnlig könsstympning respektive kvinnlig 
kosmetisk intimkirurgi? 

• Hur kan man jämföra kvinnlig könsstympning med kvinnlig kosmetisk intimkirurgi? 
• Hur kan man jämföra kvinnlig könsstympning med liknande företeelser i västvärldens 

historia? 
• Hur kan tankar om den fria viljan appliceras på kvinnlig könsstympning respektive 

kvinnlig kosmetisk intimkirurgi? 

1.3. Definitioner 
I denna studie används både benämningarna kvinna och flicka när det handlar om 
könsstympning eftersom ingreppet oftast utförs på ett barn men kan ge komplikationer både 
när barnet är en flicka och när hon blivit en vuxen kvinna. När vi använder ordet flicka menar 
vi en kvinna under 18 år. 
 
I studien används orden västvärlden eller västerlandet eftersom de är vanliga samlingsord för 
västra Europa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland då de är demokratiska stater som 
har en marknadsekonomi och som är sekulariserade.  
 
När ordet kultur används menar vi en grupp människor som har gemensamma normer, 
värderingar, traditioner, trossatser, levnadssätt och grundläggande rättigheter. 

1.4. Avgränsning 
Denna uppsats berör endast kvinnor både när det gäller könsstympning och kosmetisk 
intimkirurgi. Manlig omskärelse har uteslutits ur denna studie då detta inte klassificeras som 
könsstympning eftersom det är ett mildare ingrepp och är lagligt under vissa förutsättningar. 
Kosmetisk intimkirurgi förekommer även på män men vi har valt att bara beröra kvinnlig 
kosmetisk intimkirurgi då studien syftar till att jämföra företeelser mellan kvinnor. Vi skriver 
inte heller om intimkirurgi av medicinska skäl utan enbart kosmetiska. De historiska 
företeelserna berör endast 1800-talet eftersom vi där fann relevanta fenomen att jämföra med 
som dessutom inte heller låg allt för långt tillbaka i tiden. 

1.5. Arbetsindelning 
I denna uppsats har vi som författare arbetat gemensamt och jämt fördelat studiens alla delar 
mellan oss. Individuellt har vi sökt artiklar som sedan godkändes av båda. Granskningen och 
kodningen av vårt resultatmaterial gjordes tillsammans. Metoden arbetades fram av båda allt 
eftersom. Beskrivning av teorierna och analysen av resultatet delades även upp för att sedan 
granskas av den andre. Slutsatser och diskussion har vuxit fram genom våra gemensamma 
diskussioner och reflektioner.  

1.6. Kunskapsöversikt 
Nedan redogörs en övergripande beskrivning av könsstympning och kosmetisk intimkirurgi 
genom geografisk spridning, utbredning, olika typer av könsstympning och kosmetisk 
intimkirurgi och lagstiftningen kring de båda fenomenen.  

1.6.1. Könsstympningens utbredning 
Enligt WHO (2008) är 100-140 miljoner kvinnor i Afrika könsstympade och ytterligare tre 
miljoner flickor runt om i världen utsätts för könsstympning varje år. Det beräknas att ungefär 
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91,5 miljoner flickor och kvinnor över nio års ålder i Afrika i dagsläget lider av könsstymp-
ningens konsekvenser. Ingreppet praktiseras i någon form i omkring 40 länder runt om i värl-
den. Några av de länder som har högst procentantal, omkring 80-90 procent könsstympade 
kvinnor mellan 15-49 år, är Djibouti, Egypten, Etiopien, Eritrea, Guinea, Mali, Sierra Leone, 
Somalia och Sudan. Det förekommer stora variationer inom utövandet av könsstympning mel-
lan och i länder och religioner. Några av de religiösa grupper som könsstympning utövas i är 
kristna, muslimer, etiopiska judar (Falasha) och anhängare av traditionella afrikanska relig-
ioner (WHO, 2008). 

När emigrationen från Afrika till västvärlden ökade började ingreppet få uppmärksamhet i 
Europa, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. När somalier började invandra till 
Sverige under slutet av 1980-talet började könsstympning i Sverige upptäckas. De största 
grupperna i Sverige som utövar denna tradition är från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea 
och Gambia. Man vet inte idag i hur stor uträckning könsstympning utövas i Sverige. Statistik 
visar att det finns ungefär 28 000 kvinnor födda i dessa länder som har minst en förälder som 
bor i Sverige. Det finns 12 000 flickor i Sverige som kommer från dessa länder och 5000 av 
dessa flickor är under sju år (Johnsdotter, 2008). 
 
I Somalia sker könsstympningen oftast när flickorna är mellan fem och tio år. I andra 
områden kan det ske i puberteten eller just innan äktenskapet medan på vissa platser kan det 
ske när flickan bara är ett par dagar gammal. De som utför könsstympning är till största delen 
kvinnliga barnmorskor, som även är omskärerskor. Andra gånger kan det vara de äldre 
kvinnorna i familjen eller kvinnor som har en viss religiös eller kulturell funktion. Ingreppet 
utförs även av kvalificerad sjukvårdspersonal om föräldrarna har tillräckligt med pengar för 
att betala. Vid ingrepp som sker på sjukhus är det bättre hygien och flickan kan få bedövning 
(WHO, 2008). 

1.6.2. Typer av könsstympning 
2007 delade WHO tillsammans med UNICEF (United Nations Childrens Fund) och UNFPA 
(United Nations Population Fund) in könsstympning i fyra olika typer: 
 
• Typ I: Avlägsnande av förhuden runt klitoris och/eller dess topp. 
 
• Typ 2: Avlägsnande av klitoris och ibland även delar av eller hela de inre blygdläpparna. 
 
• Typ 3: Avlägsnande av klitoris och inre och yttre blygdläppar. Detta ingrepp kallas också för 
infibulation eller faraonisk omskärelse och är det mest omfattande ingreppet. Efter att delar av 
de yttre genitalierna avlägsnats stängs vaginan genom att det som är kvar av de yttre 
blygdläpparna fästs ihop med akacieträdets taggar eller sys ihop med en tråd. En liten öppning 
lämnas kvar för urin och menstruationsblod. Öppningen kan vara liten som ett risgryn. 
 
• Typ 4: I denna kategori hamnar de övriga formerna, exempelvis prickning eller rispning av 
klitoris med ett vasst föremål. I detta ingrepp avlägsnas inga delar men syftar till att rituellt 
framkalla blödning. I denna kategori ingår alla former av att någon del av kvinnors underliv 
skrapas, skärs, bränns eller fräts. Frätningen innebär att frätande substanser förs in i vaginan 
för att framkalla blödning. Det finns även en form där örter införs för att göra vaginan trängre. 
 
De här definitionerna är endast teoretiska då det är svårt att i praktiken dela upp 
könsstympningarna i dessa typer och dra tydliga skiljelinjer mellan dessa former (WHO, 
2008) 
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1.6.3. Lagstiftning och förebyggande insatser mot könsstympning i Sverige 
Sverige var det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning (Johnsdotter, 
2008), då benämnd omskärelse. Lagen instiftades 1982 och regleras idag i lagen (1982:316) 
med förbud mot könsstympning av kvinnor. Även försök till, förberedelse av och 
underlåtenhet att avslöja brott regleras i denna lag. Straffskalan för brottet ligger på lägst två 
och högst tio år. 1999 skärptes lagen och det är nu straffbart att föra sitt barn utomlands för att 
utföra könsstympningen, detta kallas för extraterritorialitetsprincipen (1999:267). De flesta 
polisanmälningarna angående misstanke om kvinnlig könsstympning under dessa år har visat 
sig sakna grund. Vid endast ett fåtal tillfällen har gynekologiska undersökningar utförts, 
ibland som obligatoriska och i konflikt med föräldrarnas önskan. Mängden misstänkta 
obefogade polisanmälningar visar på en hög medvetenhet i det svenska samhället och att det 
inte finns en rädsla för att anmäla vid tveksamheter.  Två personer har i Sverige dömts till 
brott mot denna lag, båda under 2006 (Johnsdotter, 2008). 
 
I juni 2003 antog regeringen en nationell handlingsplan mot kvinnlig könsstympning och i 
enlighet med denna fick socialstyrelsen i december 2003 uppdraget att förebygga kvinnlig 
könsstympning i Sverige. Syftet var att könsstympning av flickor som bor i Sverige inte får 
förekomma och det förebyggande arbetet ska utvecklas med utgångspunkt i befintlig kunskap. 
För att genomföra uppdraget har socialstyrelsen samverkat med berörda myndigheter samt 
berörda yrkesgrupper, organisationer med flera. Uppdragets tyngdpunkt har legat på 
utbildnings- och informationsinsatser (Socialstyrelsen, 2006). 

1.6.4. Lagstiftning och förebyggande insatser mot könsstympning i världen 
Fran Hosken myntade och propagerade för att uttrycket ”female genital mutilation” (kvinnlig 
könsstympning) skulle användas istället för ”female circomcision” (kvinnlig omskärelse). 
Detta för att belysa att ingreppet var precis som namnet säger, en stympning (Hosken, 1994). 
Könsstympning är förbjudet i alla länder i Europa och alla europeiska länder tillämpar även 
extraterritorialitetsprincipen, vilket innebär att det även är förbjudet att lämna landet för att 
utföra ingreppet. Könsstympning går under FN (Förenta Nationerna) – konventionen, artikel 
24 (3) från 1989 där det stadgas att ”konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och 
lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa” 
och 193 stater har ratificerat detta. Lagstiftning mot stympningen finns i 20 afrikanska länder 
och i ett flertal stater i ytterligare två länder, Nigeria och Sudan. I de flesta av länderna 
tillämpas lagarna om våldsbrott. FN har erkänt kvinnlig könsstympning som ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna och de har satt ett globalt mål: att könsstympningen ska upphöra.  
(WHO, 2011). 
 
Många organisationer arbetar världen över men främst i Afrika med förebyggande insatser 
mot kvinnlig könsstympning och försöker nå ut till alla samhällsnivåer. OAU (Den 
Afrikanska Unionen), arbetar med deklarationer och avtal. IAC (Inter-African Committee on 
traditional Practices Affecting the Health of Women and Children) bildades 1984 av 
afrikanska kvinnor och är ett rådgivande organ till FN. Förebyggande arbete utförs även av 
flera internationella organisationer, däribland UNICEF, FN:s befolkningsfond (UNFPA) och 
Världshälsoorganisationen (WHO). Dessutom stöds arbetet av en rad frivilligorganisationer. 
UNICEF ger dessutom aktivt stöd till IAC:s nationella kommittéer i Afrika (UNICEF, 2012).  

1.6.5. Den kosmetiska intimkirurgins utbredning 
De intimkirurgiska ingreppen utförs på privatklinker, därför är det svårt att finna säker 
statistik på hur vanliga ingreppen är i både Sverige och övriga världen. Tillväxten av 
klinikerna i fråga tyder dock på en ökad efterfrågan av kirurgin. I media och tidningar riktade 
till kvinnor visas reportage om intimkirurgi vilket visar att fenomenet fått en ökad 
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uppmärksamhet. I tidningarna framställs ofta ingreppet som positivt både estetiskt och för 
sexualiteten (Johnsdotter & Essèn, 2004). Ingrepp för att förbättra och reparera kroppen av 
kosmetiska skäl har funnits i många år. I takt med att ökningen av kirurgiska ingrepp på 
vanliga kroppsdelar har ökat har även intresset av att förändra de mer intima delarna blivit 
vanligare. De första läkarna som diskuterade intimkirurgi som skulle genomföras i ett 
estetiskt och/eller sexuellt syfte var Honore och O´Hara 1976 och Hodgekinson och Hait 
1984.  (Michael & Goodman, 2011). Enligt aktuella uppgifter från kirurgiska kliniker ligger 
kostnaden för ett kosmetisk intimkirurgiskt ingrepp mellan 14 000-32 000 kronor beroende på 
vilket ingrepp som utförs. 

1.6.6. Typer av kvinnlig kosmetisk intimkirurgi 
Enligt Michael och Goodman (2011) har kosmetiska intimkirurgiska ingrepp ingen medicinsk 
orsak utan är av estetisk karaktär. De tre vanligaste typer presenteras nedan:  
 

• Blygdläppskirurgi innebär en alterering av blygdläpparna. Oftast gäller det en reduce-
ring av storleken och då främst på de inre blygdläpparna men ibland även på de yttre. 

 
• Minskning av överflödig förhud runt klitoris utförs för att minska huden runt klitoris.  

 
• Vaginal stramning utförs för att göra vaginan trängre. 

 
Många kvinnors inre blygdläppar syns inte eftersom de sitter innanför de yttre blygdläpparna 
medan hos andra kvinnor är de inre blygdläpparna lite större och syns tydligare. En del 
kvinnor upplever detta som onormalt eller obekvämt och söker sig därför till kirurgin 
(Michael & Goodman, 2011). Lloyd, Crouch, Minto & Creighton (2005) menar att det finns 
en stor variation i hur en normal vagina ser ut genom att alla vaginor har naturligt olika 
storlekar och former. Det finns några få försök att definiera ”anatomisk normalitet”, detta 
genom att definiera storlekar och exakta positioner på de inre och yttre blygdläpparna men det 
har visat sig svårt. Det finns väldigt få beskrivningar om hur en normal vagina ser ut i den 
medicinska litteraturen om man jämför med den utförliga medicinska beskrivningen av 
manliga genitalier (Lloyd, et. al., 2005).  

1.6.7. Lagstiftning kring kosmetisk intimkirurgi 
Det finns ingen åldersgräns som förbjuder ungdomar under 18 år att genomgå ett ingrepp utan 
det är FB 6 kap. 11 § som gäller, det vill säga föräldrarnas samtycke. Får ungdomen inget 
godkännande från förälder kan ingreppet ändå genomföras om den unge mår så psykiskt 
dåligt av sitt utseende och har uppnått en ålder och mognad att denne förstår de eventuella 
konsekvenserna (Statens medicinsk-etiska råd, 2001).  

2.0. Metod   
Under denna rubrik följer en beskrivning av den metod som använts i denna studie. Här följer 
en allmän presentation av samhällsvetenskaplig metod och vidare presenteras, datainsamling, 
urval, analysmetod, reliabilitet, validitet, etiska aspekter och metodologiska reflektioner. 

2.1. Samhällsvetenskaplig metod 
Samhällsvetenskapens syfte är att beskriva den komplexa sociala verkligheten genom att delta 
i den studerade verkligheten där verkligheten består av kommunicerande och tolkande männi-
skor (Johannessen & Tufte, 2003). 
 
Inom samhällsvetenskapen finns två huvudsakliga typer av frågeställningar: 
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• Ontologiska frågor söker ta reda på hur verkligheten ser ut. Om människor alltid hand-
lar lika i situationer som utifrån sett är lika eller om vi beroende på hur vi tolkar situat-
ionen handlar olika. 

• Epistemologiska frågor söker svara på om vi kan få objektiv kunskap om det som sker 
eller om all kunskap – även vetenskaplig sådan – är föremål för tolkningar vilket inne-
bär att det finns olika åsikter och uppfattningar om den sociologiska verkligheten. 
 

Denna uppsats är en litteraturstudie och utgörs av en analys av vetenskapliga artiklar och an-
nat relevant datamaterial inom ett avgränsat område. Friberg (2006) menar att det finns olika 
motiv till att göra denna typ av studie. Ett av motiven kan vara att skapa en större förståelse 
för det valda studieobjektet. Ett annat kan vara att ge en ny helhetsbild genom att samman-
ställa den forskning som finns på området (Friberg, 2006). Denna studie har båda av dessa 
motiv då den syftar till att skapa en större förståelse för könsstympning, kosmetisk intim-
kirurgi och historiska företeelser. Samtidigt som studien syftar till att sammanställa forskning 
som jämför de olika företeelserna för att ge en ny helhetsbild. 

2.2. Datainsamling 
Vi samlade in datamaterial med hjälp av en litteraturstudie. För att få fram vetenskaplig 
litteratur använde vi oss av databaserna EBSCO, KVINSAM och PUBMED. Dessa databaser 
användes eftersom de var relevanta för det ämnet som skulle studeras. Många olika sökord 
användes i varierade kombinationer, bland annat:” female genital mutiliation”, ”female 
genital cutting”, ”cosmetic surgery”, ”womens history” och ”womens sexuality”. Sökningarna 
gav antingen ett stort antal träffar eller mycket få. Bland träffarna granskades först 
artikeltitlarna och av de som ansågs relevanta granskades abstracts. För att få ett specifikare 
urval preciserades sökorden till bland annat ”female genital mutiliation and female genital 
cosmetic surgery”, och ”genital beautification” och vi fann då fler artiklar som jämförde 
fenomenen. 
 
För att utöka materialet använde vi oss av sekundärsökning (Friberg, 2006), där vi granskade 
de vetenskapliga artiklarnas referenslistor och upptäckte på så sätt sex ytterligare artiklar, 
varav tre togs med i urvalet. På detta sätt hittades också två böcker som var relevanta där en 
valdes ut. Genom sekundärsökning fick vi även uppslag till nya sökord. De artiklar som 
hittades manuellt söktes på nytt i databaser för att kontrollera att dessa var granskade. Vi 
använde oss även av den allmänna sökmotorn ”Google” och sökte på ungefär samma ord. 
Detta gav oss förslag till nya sökord, organisationer, författare och forskare insatta i ämnena 
och ledde till att vi fann relevanta avhandlingar och rapporter för vår studie. 

2.3. Urval 
För att datainsamlingen skulle ske systematisk och i enlighet med syftet använde vi oss av 
vissa urvalskriterier. Enligt Friberg (2006) kan dessa delas in i inklusionskriterier och 
exklusionskriterier.  

2.3.1. Inklusionskriterier  
Det material som inkluderas i studien ska: 
  

• vara granskade (peer-reviewed) vetenskapliga artiklar eller doktorsavhandlingar.  
• vara empiriska eller teoretiska texter.  
• föra en teoretisk diskussion om könsstympning och/eller kosmetisk intimkirurgi. 
• föra en teoretisk diskussion om kvinnan i västvärldens historia. 
• vara publicerade för högst femton år sedan. 
• vara möjligt att få tag på rent praktiskt.  
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• vara engelsk- eller svenskspråkigt.  
 

2.3.2. Exklusionskriterier 
Material exkluderas ur studien om de: 

 
• är litteratursammanställningar.  
• endast för en teoretisk diskussion om intimkirurgi som utförs av medicinska skäl. 
• endast för en teoretisk diskussion om manlig kosmetisk intimkirurgi.  
• endast för en teoretisk diskussion om lagstiftningen kring könsstympning. 

 
Dessa urvalskriterier är utvalda ur Friberg (2006) som främst riktar sig till vårdvetenskap och 
empiriskt material. Därför har vi valt ut de kriterier vi anser lämpa sig bäst för denna studie. 
 
Det slutgiltiga urvalet för det vetenskapliga resultatmaterialet blev sex vetenskapliga artiklar 
och en avhandling. Dessa kändes mest relevanta för att kunna svara på vårt syfte och våra 
frågeställningar och uppfyllde våra urvalskrav. Utöver detta består även urvalet av en bok och 
två rapporter som ansågs lämpliga. Dessa tre källor uppfyller inte alla de kriterier vi ställde på 
urvalet men kändes ändå relevanta då de tog upp material som var svårt att hitta i 
vetenskapliga artiklar. Gällande företeelser i västvärldens historia fann vi en vetenskaplig 
avhandling men inga vetenskapliga artiklar. För att utöka materialet valde vi även att använda 
oss av en bok som behandlade ämnet. Boken för en teoretisk diskussion kring kvinnans roll i 
historien och uppfyllde därigenom våra andra kriterier. En av rapporterna som användes kom 
från Socialstyrelsen och ansågs därför legitim. Socialstyrelsen är en statlig myndighet under 
Socialdepartementet och har i uppdrag att oberoende utge, följa upp och utvärdera aktuell data 
kring hälsa, välfärd, vård och omsorg. Den andra rapporten kom från invandrarförvaltningen 
och handlade om Göteborgsprojektet, vilket var det första projektet i Sverige att ta upp 
problemet med kvinnlig könsstympning och bedömdes därför som relevant. 

2.4. Analysmetod 
I vår litteraturstudie har vi använt oss av kvalitativ dataanalys. Enligt Johannessen & Tufte 
(2003) handlar kvalitativ analys om att få fram meningsinnehållet i en text. Dataanalysen sker 
kontinuerligt och är integrerad i datainsamlingen, forskaren tolkar informationen och skapar 
hypoteser och teorier under loppets gång (Johannessen & Tufte, 2003). I denna studie har 
dataanalysen skett löpande med datainsamlingen. Det insamlade datainnehållet har omtolkats 
och nya hypoteser och teorier har formats. Syftet med datainsamlingen och analysen är att 
skapa en vidare förståelse för de företeelser som valts att studeras. Vanligtvis inom kvalitativ 
dataanalys jobbar man med ”mjuka” data (Johannessen & Tufte, 2003). I vår studie har vi 
snarare arbetat med hårda data då materialet består av tidigare forskning och text.  
 
För att få fram meningsinnehållet krävs systematisering genom kodning och kategorisering av 
datamaterialet. Kodning innebär att det mest viktiga ur en text väljs ut. Fokus ska ligga på att 
hitta kärnkategorin i det empiriska materialet. Kärnkategorin är det som fångar upp det 
väsentliga i datamaterialet. Först ligger fokus på att bli bekant med texten och få ett 
helhetsintryck (Johannessen & Tufte, 2003). Detta gjorde vi genom att gå igenom texten och 
hitta stycken som bedömdes intressanta. Efter det sammanfattades texten och komprimerades 
för att den information som inte var relevant för studiens syfte skulle falla bort. I andra fasen 
identifierades de meningsbärande enheterna, de delar av texten som ger information om de 
huvudteman som hittades i första fasen. I tredje fasen abstraherades de meningarna som fanns 
i koderna och blev en kondensering. I den fjärde fasen sattes det kondenserade materialet 



13 

samman i nya begrepp och beskrivningar. Johannessen & Tufte (2003) beskriver detta som 
rekontextualisering eftersom materialet sätts ihop på nytt. Här gjorde vi en bedömning om det 
nya intrycket av texten skiljde sig allt för mycket från det gamla. Johannessen & Tufte (2003) 
menar att om skillnaden är för stor krävs det att man går tillbaka i processen och upptäcker 
var det gick fel. Syftet med analysarbetet är att hitta och identifiera nya mönster men det krävs 
en medvetenhet kring hur långt bort från materialet analysen går (Johannessen & Tufte, 
2003). En tydligare redogörelse för kodningen och kategoriseringen återfinns i 
resultatkapitlet. 

2.5. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Detta betyder att resultatet ska vara det samma vid uppre-
pade undersökningar och oberoende av vem som utför undersökningen. Validitet innebär att 
det som mäts är det som avses att undersökas. Hög reliabilitet innebär alltså inte automatiskt 
hög validitet. För att få fram bra forskning bör man alltid sträva efter både hög reliabilitet och 
hög validitet (Johannessen & Tufte, 2003). 
 
Inom kvalitativ forskning går det inte att uppskatta tillförlitligheten med siffror och det är 
också svårt att säkerställa att studien är replikerbar.  Därför har vi noggrant beskrivit och re-
dogjort för hur insamlingen och bearbetningen av datamaterialet har skett på ett systematiskt 
och hederligt sätt. Vi har även beskrivit våra förutsättningar och hur resultaten vuxit fram un-
der processen. Detta för öka studiens replikerbarhet. Vi har också gett så fylliga beskrivningar 
som vi har kunnat för att andra personer ska kunna avgöra om studien går att använda i en 
annan kontext och miljö samt avgöra studiens generaliserbarhet.  Vi kom även överens internt 
redan innan om hur vi skulle tolka materialet samt ställt oss så objektiva som möjligt för att 
inte påverka materialet med våra åsikter. En kvalitativ litteraturstudie har dock sina begräns-
ningar, i början av arbetet när vi väljer ut våra kodord har vi redan där påverkat utfallet i stu-
dien och det är svårt att säga att andra forskare skulle få fram ett exakt likadant resultat. Sam-
tidigt skulle eventuella andra forskare själv läsa materialet och därigenom skapa sig sin egen 
bild. Men genom ovan nämnda tillvägagångssätt har vi strävat efter så hög replikerbarhet som 
möjligt utifrån våra förutsättningar (Bryman, 2011). 

2.6. Etiska aspekter 
Forskning är nödvändigt och viktigt både för individens och för samhällets utveckling. Därför 
finns ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas mot substantiella frågor samt 
håller hög kvalité. Detta krav kallas forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper 
utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Samhällets medlemmar har emellertid 
också rätt till skydd mot otillbörlig insyn i till exempel sina livsförhållanden.  De får inte 
heller utsättas för fysisk eller psykisk förödmjukelse, skada eller kränkning. Därför finns 
individskyddskravet som är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 
och är indelade i fyra konkretiserade huvudkrav (Wikström, 2009); Informationskravet 
innebär att forskaren måste informera de berörda om forskningens syfte, villkor och 
frivillighet. Samtyckeskravet betyder att deltagarna har själva rätten att bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att uppgifterna i en undersökning ska 
hanteras med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att de insamlade 
uppgifterna om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål och inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 
Eftersom vi har gjort en litteraturstudie och därmed inte använt oss av intervjupersoner har vi 
utgått ifrån att artikelförfattarna har haft individskyddskravet i åtanke. Vi har varit noggranna 
med att inte fabricera och/eller förvanska data samt arbetat reflexivt för att objektivt 
presentera innehållet, detta beskrivs i Bolander & Fejes (2009) som viktigt för att bibehålla 
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objektiviteten i artiklarna. Vi har också varit ordentliga med att belysa vad som är författarnas 
åsikter och vilka som är våra. Vår jämförelse mellan könsstympning och kosmetisk 
intimkirurgi kan uppfattas provocerande eftersom det förstnämnda är av många ansett som ett 
övergrepp då det strider mot de mänskliga rättigheterna. Vår avsikt är dock inte att provocera 
utan att ge en djupare bakgrund till de båda ingreppen för att öppna upp till en diskussion 
kring de bakomliggande faktorerna. Vi vill även genom att belysa både historiska och nutida 
företeelser i västvärlden som påminner om könsstympning visa på att det finns likheter mellan 
kulturer som kan anses väldigt olika. 
 
Arbetet har till stor del utgått med forskningskravet i åtanke då vi anser att könsstympning har 
en stor påverkan både på samhället i stort och på de individer som är involverade. Vi anser att 
det är viktigt att professionella inom socialt arbete har kunskap om könsstympning eftersom 
de kan möta individer som utsatts eller riskerar att utsättas för ingreppet. Socialarbetare inom 
skola, sjukvård och socialtjänst bör vara insatta i traditionens komplexitet för att kunna 
bemöta, stötta och hjälpa berörda individer. Tidigare forskning finns redan inom området 
könsstympning men vi anser att ämnet är så substantiellt att det finns anledning att ytterligare 
belysa problemområdet då det är ett fenomen som funnits länge och som fortfarande inte 
verkar avta. En större förståelse för och en fördjupning av kunskapen inom problemområdet 
skulle gagna både vårt samhälle och de individer som far illa av det. Eftersom den kvinnliga 
kosmetiska intimkirurgin i västvärlden ökar anser vi att det är av stor vikt att undersöka 
anledningarna till och konsekvenserna av detta. På detta sätt kan både individerna själva göra 
väl informerade val och professionella kan bemöta dem på bästa sätt.  

2.7. Metodologiska reflektioner 
Med facit i hand var en litteraturstudie rätt sätt för oss att få svar på vårt syfte och våra fråge-
ställningar. Givetvis hade det varit intressant att få använda sig av riktiga intervjupersoner, 
men av etiska skäl hade det varit svårt och även av tidsskäl kände vi att det hade blivit en 
snudd på omöjlig uppgift. Om vi varit närmare en större stad, till exempel Stockholm, tror vi 
att det funnits större möjligheter till intervjupersoner och hade i sådana fall övervägt möjlig-
heterna till detta. Att vi använde oss av ett par icke vetenskapligt granskade källor till resul-
tatmaterialet kändes till en början lite osäkert men såhär i efterhand känns det som att de har 
berikat resultatdelen. Särskilt materialet om kvinnor i västvärldens historia, eftersom det var 
svårt att finna relevanta vetenskapliga artiklar. Vidare känns det värt att nämna tidsaspekten 
igen. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande är möjligheterna stora att vi hade kunnat få fram 
ett djupare material, däremot känns det som att de slutsatser vi har kunnat dra väl represente-
rar verkligheten. 
 
Enligt våra inklusionkriterier skulle urvalsmaterialet vara högst 15 år. Detta motiverades ge-
nom att könsstympning har så pass gamla anor att genomförandet och komplikationerna 
knappast kommer att beskrivas annorlunda i en nyare artikel. Samma sak gäller för materialet 
angående kvinnor i västerländsk historia, något som skedde för så länge sedan bör inte kunna 
beskrivas annorlunda även om det skrivs om det idag. Shaw`s (1999) artikel angående kvin-
nors syn på pornografi däremot är den som känns mest inaktuell och vi kan tänka oss att det 
skulle finnas skillnader om en liknande undersökning gjordes idag. Dock visade den hur por-
nografi kan påverka kvinnor till att genomgå intimkirurgiska ingrepp och bedömdes därför 
relevant för denna studie. Vidare har vi upprätthållit vår opartiskhet, detta genom att sakligt 
beskriva författarnas resonemang utan att värdera dem vilket gör att vi känner att vi gjort allt 
datamaterial rättvisa. 
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3.0. Perspektiv och teoretiska utgångspunkter 
För att kunna beskriva och jämföra kvinnlig könsstympning med kosmetisk intimkirurgi och 
historiska företeelser samt hur tankar om den fria viljan kan appliceras på dessa fenomen 
krävs en bred teoretisk referensram. Följande teorier och perspektiv som presenteras har fun-
nits mest relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  Först kommer indi-
vidualismen och kollektivismen för att kunna definiera och förklara och förstå kulturer 
närmre. Vidare förklarar feministiska teorier konstruktionen av kvinnan som underordnad 
mannen och till sist presenteras Maslows behovsteori som går in på individnivå. 

3.1. Kollektivism och individualism 
När man jämför olika kulturer är individualismen och kollektivismen mycket användbara för 
att förklara och förstå kulturella skillnader och likheter. Det är dock viktigt att veta att de inte 
är uteslutande begrepp och att en kultur kan ha lite av båda. Begreppen bör ses som dimens-
ioner i en kultur (Hinton, 2000). 
 
Inom individualistiska kulturer betonas människan som oberoende av den grupp hon tillhör, 
hon strävar efter att uppnå sina egna personliga mål. Individualism hör ofta ihop med tävling 
och konkurrens inom kulturen. Hit hör också självförtroende, känslomässig distans till andra 
människor och framförallt hedonismen – njutningskulturen. Inom kollektivistiska kulturer 
däremot betonas samberoendet mellan människor och familjer, stammar eller nationer. Där 
ses människorna som beroende av varandra och de strävar mot gemensamma mål. Kollektiv-
ismen hör samman med hög integritet hos familjen, att barn inte bör flytta hemifrån förrän de 
gifter sig och att föräldrarna bör få leva hos barnen tills de dör. Här återfinns också närheten 
till gruppen, en individ känner stolthet när en annan individ når framgång. Inom kollektiv-
ismen finns också ofta hög social kompetens (Hinton, 2000). 
  
Det är dock viktigt att förstå att varje individualistisk och kollektivistisk kultur har sina egna 
specifika egenskaper. Som exempel kan ges att livliga debatter inom gruppen ses i medel-
havskulturer, som är kollektivistiska, som godtagbara och anses till och med visa på en sund 
gemenskap. I östasiatiska former av kollektivism däremot ses likadana debatter som mycket 
opassande och undviks ofta för att de anser att gruppens harmoni är viktigare. En annan egen-
skap som skiljer olika former av individualism och kollektivism åt är det horisontella och det 
vertikala perspektivet. Horisontella kulturer betonar jämlikhet medan vertikala sådana betonar 
hierarki. Horisontell individualism betonar att ”alla människor är jämlikar” och samtidigt 
”varje människa är unik”. Vertikal individualism betonar både ett individuellt oberoende och 
att vara ”bäst” i relation till andra. Horisontell kollektivism innebär att självet uppgår i grup-
pen och att individerna i gruppen inte sticker ut från de andra samt att de alla har samma sta-
tus. Vertikal kollektivism accepterar å andra sidan en hierarki inom gruppen där auktoriteterna 
i gruppen har en högre status än de andra. Den vertikala kollektivismen betonar också att in-
dividen måste offras för att bevara gruppen (Hinton, 2000). 
  
Studier från en undersökning visar hur personer från bland annat Nordamerika och Europa, 
värdesätter tid för familjen samt möjlighet att sätta sin egen prägel på sina arbetsuppgifter, 
vilket pekar på en individualistisk kultur.  De svarande från bland annat Asien och Sydame-
rika lade däremot inte vikt vid dessa frågor och pekar därför mot en kollektivistisk kultur. 
Individualism och kollektivism kan beskrivas som olika sociala representationer där den förra 
fokuserar på individens utveckling och den senare på gruppens utveckling.  Därför kan man 
hävda att för att förändra stereotyper är det effektivare att inom individuella kulturer rikta sig 
till individen medan inom kollektivistiska kulturer bör målet vara gruppen (Hinton, 2000). 
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Den amerikanske forskaren Gilligan menar att man i individualistiska kulturer, då till exempel 
Sverige, känner skuld. I kollektivistiska kulturer däremot så känner man skam. I skuldkulturer 
är individen enskilt ansvarig för sina misslyckanden och i skamkulturer representerar man en 
hel grupp varpå hela kollektivet blir ansvarigt för den enskilde individens misslyckan-
den.  Detta ger gruppen rätt att sanktionera individernas beteenden för att upprätthålla hedern 
(Herlitz, 1999). 

3.2. Feministiska teorier 
Det finns i tidigare litteratur beskrivit flera olika feministiska teorier och inriktningar. I denna 
studie utgår vi från Lena Gemzöes (2008) teorier som diskuterar både frågan om det finns en 
gemensam kärna som alla feminister kan enas om och vad som skiljer olika riktningar från 
varandra. Författaren delar in feminismen i liberalfeminism, radikalfeminism, marxistisk 
feminism samt socialistisk radikalfeminism och sammankopplar dessa i gemensamma 
ståndpunkter. När vi i denna studie använder oss av feministiska teorier menar vi hur Gemzöe 
(2008) har beskrivit feminism eller hur Millett (1970) beskrivit patriarkatet.  

3.2.1. Patriarkatet 
Millett (1970) lanserade och beskrev begreppet patriarkat. Hon menar att i alla kända 
samhällen baseras förhållandet mellan könen på makt. Männen dominerar kvinnorna inom 
samhällets alla områden på ett sätt som gör att det blir naturligt och även osynligt. Under 
uppväxten genom uppfostran, skola, religion, litteratur och media lär sig flickor och pojkar att 
kvinnor har ett lägre värde än män. På detta sätt internaliseras detta hos båda könen. Millett 
(1970) menar att det sexuella förhållandet mellan män och kvinnor endast är ett uttryck för 
makt. Den yttersta makten utövar männen genom att kvinnor hålls nere med våld och/eller hot 
om våld. Det är det patriarkala systemet som ansvarar för att kvinnor i västvärlden utsätts för 
sexuellt våld och även det kvinnoförtryck som sker världen över, till exempel kvinnlig 
könsstympning. Bilden av kvinnor är skapad av män på ett sätt som passar deras behov. 
Behoven har sitt ursprung i männens rädsla för det som är ”annorlunda” hos kvinnor. Det 
kvinnliga könet anses smutsigt och menstruationen är något hemligt som helst inte talas om. 
 
Millett (1970) menar att i ett patriarkat där kvinnan tillhör en minoritetsgrupp kommer 
kvinnan själv att anta samma uppfattning som majoritetsgruppen har om minoritetsgruppen, 
vilket innebär självhat och självförakt både mot sig själv och mot de andra i gruppen. Detta 
uppstår när myten av kvinnan som underlägsen har accepterats som verklighet av kvinnan 
själv. Det paradoxala i patriarkatet är att kvinnan är ett sexobjekt med okontrollerade sexuella 
behov samtidigt som kvinnans sexualitet är skamlig och något hon ska skämmas över. Genom 
historien har det sexuella samlivet för kvinnan handlat om att tillfredsställa mannen och att 
avla barn, inte om hennes njutning (Millett, 1970). 

3.2.2. Ojämlikhet i fyra samhällsområden 
Gemzöe (2008) beskriver fyra områden i Sveriges samhälle där ojämlikheten mellan män och 
kvinnor blir tydlig. Den första är den politiskt/ekonomiska sfären. Jämfört med andra länder är 
kvinnor i Sverige högt representerade inom politiken men har fortfarande en lägre 
representation än männen. Arbetsmarknaden är i hög utsträckning könssegregerad. De arbeten 
kvinnor utför är ofta lågt värderade vård- och omsorgsyrken i offentlig sektor och lågavlönade 
arbeten inom industri och handel. Den andra sfären är familjesfären där det finns en orättvis 
uppdelning i hemarbetet. Kvinnor utför den största delen av hemarbetet trots att både mannen 
och kvinnan förvärvsarbetar. Den tredje sfären är kulturell nedvärdering av kvinnor som 
innebär att kvinnors erfarenheter inte synliggörs. I forskning och historia görs kvinnor 
osynliga och media- och modeindustrin objektifierar kvinnor till kroppar och fokuserar på 
kvinnornas utseende. Den fjärde sfären är våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av 
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kvinnor och innefattar sexualbrott, våldtäkt, kvinnomord och mäns våld och sexuella våld mot 
kvinnor (Gemzöe, 2008). 

3.2.3. Etnocentrism och androcentrism 
Feministiska teorier om kön menar att ”kvinnligt” och ”manligt” definieras först när de ställs 
mot varandra. Vad som är ”kvinnligt” förstås först när vad som är ”manligt” förstås. Att förstå 
etnicitet och kultur fungerar på samma sätt. För att förstå ”svenskhet” måste det sättas i 
motsats till något annat land eller någon annan kultur. ”Svenskhet” innehar inte några 
nedärvda eller medfödda egenskaper utan har skapats genom bland annat traditioner, politiska 
system, försörjningssätt och livsstil, liksom andra länder, etniciteter och kulturer skapat sina 
egenskaper. De olika kulturernas särdrag blir tydliga först i kontrast till varandra. Gemzöe 
(2008) beskriver begreppet etnocentrism, som innebär att den andra kulturen beskrivs med 
den egna kulturens värderingar på ett sätt som gör att den andra kulturen framstår som 
underlägsen. Ett annat begrepp som författaren beskriver är androcentrism, vilket innebär att 
det är männens värderingar som är utgångspunkten och får kvinnor att framstå som 
underlägsna. Både dessa begrepp fungerar likadant, västvärlden har makt över andra kulturer 
och patriarkatet har makt över kvinnor. De andra kulturerna framställs som annorlunda och 
underlägsna för att framställa västvärlden som överlägsen och som den rätta kulturen. Enligt 
Simone de Beauvoir (1949) framställs kvinnan som ”den andra” av de västerländska vita 
männen och de tillskriver henne negativa egenskaper som: den djuriska, den irrationella och 
den okontrollerat sexuella (Gemzöe, 2008).  

3.3. Maslows behovsteori                                                                                                                                                                                                                                                                        
En behovsstege är en förklaringsmodell för hur människor prioriterar sina behov. Maslow 
(1949) beskriver med sin behovsstege hur behov kan relateras till människans motivation. 
Han menar att människans behov finns i hennes biologiska kultur och att de grundläggande 
behoven ser likadana ut för alla människor oavsett kultur.  Behoven beskrivs utifrån en be-
hovsstege med människors fundamentala, fysiologiska behov (föda, skydd och sex) som 
grund. Därefter kommer människans behov av trygghet med rutiner och en trygg miljö, sam-
hörighet med bekräftelse från andra och kärlek, självuppskattning innefattande ett behov av 
att bli respekterad av andra samt att respektera sig själv och högst upp på trappan finns beho-
vet av självförverkligande. Detta innebär att självförverkligandet är något människor med de 
underliggande behoven tillfredsställda strävar efter att uppnå och karaktäriseras av en männi-
ska som upplever en anledning att leva (Maslow, 1954). 
 
Maslow (1949) delar även in dessa behov i brist- och utvecklingsbehov. Med bristbehov me-
nas otillfredsställda behov som bromsar en individs utveckling. Utvecklingsbehoven är de 
behov som driver individen framåt och uppåt i hierarkin mot ett högre själsligt, andligt och 
socialt välbefinnande. De första tre stegen ingår i bristbehoven och Maslow menar att om en 
individ varken får basbehoven, tryggheten eller gemenskap från andra människor så bromsas 
därför denne individs utveckling. De två sista stegen, uppskattning och självförverkligande, 
ingår i utvecklingsbehoven och kan således driva individen framåt mot högre mål och ett 
större välbefinnande (Maslow, 1949).  
 
Om de tidigare stegen inte tillfredsställs saknar människan motivation att sträva högre upp på 
behovsstegen. Inte förrän samtliga underliggande behov är uppfyllda kan människan sträva 
mot nya, andra behov högre upp på stegen. När en människa till exempel känner hunger, prio-
riteras hennes handling till att finna mat och saknar därmed helt motivation till de andra ste-
gen. Då människans samtliga behov är otillfredsställda, kommer de primära behoven alltid att 
vara de fysiologiska. Viktigt att komma ihåg är också att likaväl som en människa kan klättra 
upp på stegen kan denne även ”halka” bakåt och måste då börja om sin klättring från detta 
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steg. Den omgivande miljön kan också hämma och kuva de mänskliga behoven och genom 
det hindra människans förverkligande. Ju högre ett behov sitter på stegen desto lättare är det 
att undertrycka det och att det skulle bli helt utslaget (Maslow, 1954). 

3.4. Teoretiska reflektioner 
Både kollektivismen och individualismen generaliserar stora områden och tar inte hänsyn till 
olika individer. Det finns människor i västvärlden som vi tror lever mer i en kollektivistisk 
kultur än en individualistisk sådan och vice versa. Dock tror vi att detta perspektiv är ett bra 
redskap för att förstå de företeelser som tas upp i denna studie.    
 
Kritiska röster mot den västerländska feminismen menar att den är skapad av vita väster-
ländska kvinnor och bortser från andra etniska grupper med andra förtrycksstrukturer än den 
mellan könen. Detta kan leda till att man bortser från att kvinnor i andra kulturer kan leva 
under helt andra förutsättningar än vad den vita västerländska kvinnan gör. Många kvinnor i 
den tredje världen lever under politiskt och ekonomiskt förtryck som har sitt ursprung i glo-
bala ojämlikheter i politisk frihet och välstånd mellan världens länder. Milletts beskrivning av 
patriarkatet är även den en stor generalisering av att alla kvinnor är undertryckta och alla män 
är överordnade. Vi anser att verkligheten inte är så pass svart eller vit men tycker att det finns 
substans i denna teori och att den kan appliceras på det vi valt att studera. 
 
Genom att använda oss av Maslows behovsstege har vi kunnat identifiera gemensamma be-
hov som gäller för de flesta människor. Dock är det alltid svårt att uttala sig om att människor 
har samma behov då vi alla är olika och har olika förutsättningar.    

4.0. Resultat 
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av det material som använts i resultatet. Därefter 
presenteras det bearbetade materialet som använts för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. Datamaterialet kodades och genom kodorden skapades 12 kategorier. Av 
dessa kategorier skapade vi sedan fyra övergripande teman som stämde överens med vårt 
syfte och våra frågeställningar. Temana används som huvudrubriker och kategorierna som 
underrubriker. Det första temat är Orsaker och komplikationer, det andra temat är Kvinnan 
i västvärldens historia, tredje temat är Den rätta anledningen och det sista temat är 
Kulturens påverkan på den fria viljan. 
 

4.1. Sammanfattning av resultatmaterialet 
 

• Braun, V. (2009). ”The Women are Doing it for Themselves. The Rhetoric of 
Choice and Agency Around Female Genital Cosmetic Surgery”. I denna artikel 
diskuteras västerländska kvinnors möjlighet till fria val när det handlar om att 
genomgå kosmetisk intimkirurgi. Författaren försöker särskilja kvinnlig kos-
metisk intimkirurgi från kvinnlig könsstympning genom att utvärdera hur va-
len konstrueras. 

 
• Braun, V. (2010). “Female Genital Cosmetic Surgery: A Critical Review of 

Current Knowledge and Contemporary Debates”. I denna artikel identifierar 
författaren det nuvarande kunskapsläget kring kvinnlig kosmetisk intimkirurgi 
och undersöker debatten i samhället kring fenomenet. Författaren synliggör en 
brist på vetenskaplig kunskap om ingreppet och belyser behoven av en bredare 
kunskap om konsekvenserna av ingreppen. 
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• Epstein, D. & Graham, P. & Rimza, M. (2001). “Medical Complications of 

Female Genital Mutilation”.  Denna artikel beskriver svårigheterna i att hindra 
kvinnlig könsstympning men att medvetenheten om fenomenet ökar. Den be-
skriver också komplikationerna som kan uppstå vid kvinnlig könsstympning. 

• Johannisson, K. (1994). Den mörka kontinenten, kvinnan medicinen och fin-
de-siècle. Denna bok behandlar kvinnans roll i historien, främst under 1800-
talet. Här nämns kvinnans underlägsenhet, kvinnans ideala utseende samt gy-
nekologiseringen med tillhörande clitoridektomi. 

• Kennedy, A. (2009). “Mutilation and beautification – Legal Responses to Gen-
ital Surgeries”. Denna artikel jämför vad lagen säger angående kvinnlig köns-
stympning kontra kvinnlig intimkirurgi. Den fokuserar på mänskliga rättighet-
er samt synsätt angående de båda fenomenen. 

• Larsson, M. (2002). Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individua-
litet i 1800-talets populärmedicin. Denna doktorsavhandling berättar om hur 
kvinno- och manskroppen uppfattades och beskrevs under 1800-talet. Kvinnan 
associerades med reproduktion och biologi. Författaren belyser att bilden av de 
olika könen konstruerades allt efter hur de rådande samhällsnormerna såg ut. 

• Omsäter, M. (1995). Den smärtsamma traditionen. Om Göteborgsprojektet 
mot kvinnlig könsstympning. Denna rapport berättar om det första projektet i 
Sverige mot kvinnlig könsstympning. Den beskriver hur socialtjänst, sjukvård, 
polis och skola i Göteborg arbetade med somalier som hade som tradition att 
könsstympa sina döttrar. 

• Schick, R. & Rima, B. & Calabrese, S. (2011).”Evulvaluation:  The Portrayal 
of Women`s External Genetalia and Physique across Time and the current 
Barbie Doll Ideals”. Denna artikel berättar om hur bilder som framställs av 
media blir till ett ideal och går även närmare in på hur det kvinnliga idealet mer 
och mer liknar ett ouppnåeligt yttre som påminner om playboyskådespelares 
slätstrukna könsorgan. 

• Shaw, S. (1999). ”Men's Leisure and Women's Lives: the Impact of Pornogra-
phy on Women”. Denna artikel har undersökt hur kvinnor påverkas av porno-
grafiskt material och visar på hur kvinnor reagerar negativt på våldsam porno-
grafi. Den tar även upp hur män som tittar på våldsam pornografi i högre grad 
utsätter sina partners för sexuellt tvång. 

• Socialstyrelsen (2005). Kvinnlig könsstympning. Ett utbildningsmaterial för 
skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Denna rapport beskriver köns-
stympningen som begrepp, vad det innebär och hur utbrett ingreppet är världen 
över. Den berättar också om orsakerna till att könsstympning sker och hur situ-
ationen ser ut i Sverige. 
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4.2. Orsaker och komplikationer 
Detta tema tillkom genom kategorierna Orsaker till att flickor och kvinnor könsstympas, 
Komplikationer vid könsstympning, Orsaker till att kvinnor genomgår kosmetisk 
intimkirurgi och Komplikationer vid kosmetisk intimkirurgi. 
 

4.2.1. Orsaker till att flickor och kvinnor könsstympas 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är tradition, giftermål och minskad 
sexdrift. 
 
Infibulation utförs för att säkra att kvinnan är oskuld när hon gifter sig. Enligt traditionen ska 
mannen öppna kvinnan vid första samlaget. Könsstympningen är ofta ett måste för att mannen 
ska vilja gifta sig med kvinnan. Även fast familjer och föräldrar är medvetna om riskerna med 
och komplikationerna av ingreppet, håller de fast vid traditionen för att de tror att dottern 
annars inte kommer att bli gift (Epstein, Graham & Rizma, 2001; Socialstyrelsen, 2005). Blir 
inte kvinnan gift så saknar hon både trygghet och framtid. Är hon inte könsstympad är risken 
stor att hon i vuxen ålder blir utstött av både familjen och samhället. Könsstympning på 
flickor är ofta en slags rit för att inviga kvinnan i vuxenlivet. Efter stympningen blir det en 
stor fest med dans och gåvor för att fira flickan. I Etiopien kan stympningen ske på flickor 
som bara är några dagar gamla och i Nigeria kan flickorna vara mellan två till fyra år gamla. I 
många av kulturerna där ingreppet utförs är man dessutom övertygad om att alla nyfödda barn 
har både manliga och kvinnliga drag. Klitoris representerar det manliga och pojkens förhud 
det kvinnliga. Därför måste ”den manliga resten” avlägsnas från flickan för att hon ska kunna 
växa upp till en riktig kvinna (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Ingreppet syftar i många kulturer till att avlägsna kvinnornas sexlust eftersom kvinnornas 
sexdrift anses vara okontrollerbar om de inte könsstympas. En icke könsstympad kvinna anses 
dessutom lättare drivas till prostitution.  En annan anledning i vissa kulturer kan vara att öka 
den sexuella njutningen för mannen. Brudpris är vanligt förekommande i många afrikanska 
länder, vilket innebär att mannen betalar en familj för att få gifta sig med deras dotter. Har då 
mannen betalt ett bra pris så vill han att kvinnan ska vara könsstympad om hon ska vara värd 
priset. Det estetiska värdet och utseendet spelar en stor roll i många kulturer. Det anses 
vackert och rent i exempelvis Somalia och Sudan att ha ett stängt underliv (Socialstyrelsen, 
2005). Många tror att könsstympning är en religiös företeelse och att det utövas särskilt inom 
Islam. Men till exempel i Iran, Irak och länderna i Nordafrika finns knappt vetskap om 
traditionen. I Koranen nämns inte ens könsstympning men förekommer i Hadithsamlingarna 
där profeten säger att om en flicka ska omskäras så ska så lite som möjligt tas bort. 
Översättningarna och tolkningarna på denna text är omdiskuterad. Vissa tolkar hans ord som 
att han förespråkade den mildare formen av könsstympning medan andra menar att han var 
helt emot det och förespråkade därför det mildaste ingreppet för att han förstod att folket inte 
skulle sluta utöva traditionen. Könsstympningen går längre tillbaka i tiden än islams 
uppkomst och utövas även inom kristendomen och andra religioner (Socialstyrelsen, 2005).   
 
En av de vanligaste anledningarna till kvinnlig könsstympning är tradition. Tradition 
upprätthåller trygghet och identitet i en kultur. Hotas identiteten i en kultur blir traditionerna 
av stor vikt. Typerna 1 och 2 av könsstympning kan benämnas som ”sunna” som betyder just 
tradition inom Islam (Socialstyrelsen, 2005). Omsäter (1996) berättar att många av somalierna 
som kom till Sverige under 90-talet var stolta över traditionen könsstympning. Det fanns de 
som inte ville ta över det svenska samhällets normer och värderingar utan istället ville ha kvar 
sin kultur och sina seder. Att komma till ett nytt land med en helt ny kultur kan göra att 
känslan av att hålla fast vid sina egna traditioner blir extra stark. Men å andra sidan kan 
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flytten till ett annat land även göra att man förändrar sitt synsätt och ifrågasätter den egna 
kulturen (Omsäter, 1996). 
 
Äldre kvinnor tenderar att vara den grupp som starkast håller fast vid seden. Det innebär 
status att vara en omskärerska och att utföra könsstympningen. Många änkor i en del länder i 
Afrika har inget sätt att försörja sig på och männens bröder ärver allt efter dödsfall. För dessa 
kvinnor kan omskärelseyrket vara ett sätt att överleva och försörja sig på (Socialstyrelsen, 
2005). Traditionens makt och omgivningens sociala tryck är oerhört starkt. Om en familj som 
lever i Sverige inte vill könsstympa sin dotter blir det svårt att försvara detta för familj och 
släkt som lever kvar i hemlandet. Kontakten till hemlandet är ofta stark och via telefon och 
internet håller sig släkten uppdaterade om varandra. Om en släkting ringer och frågar om 
dottern är omskuren och får ett nej till svar, får alla släktingar i hemlandet veta detta. Åker 
fadern eller familjen som är bosatta i Sverige på besök till hemlandet blir de då gjorda till 
åtlöje och dottern riskerar att inte bli gift (Omsäter, 1996). 

4.2.2. Komplikationer vid könsstympning 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är smärta, rädsla för sex och trauma. 
 
Det som kan uppstå direkt efter ingreppet infibulation är bland annat blödning, 
blödningschock, svårigheter att urinera, skador på närliggande organ, infektioner, 
blodförgiftning och psykisk chock på grund av den starka smärtan (Socialstyrelsen, 2005). De 
medicinska konsekvenserna kan kategoriseras som akuta, mellan och kroniska nivåer. Cirka 
30 procent av kvinnorna med könsstympning typ 2 och 3 lider av någon form av mellan eller 
kroniska komplikationer och cirka 15 procent av dem med könsstympning typ 1 upplever 
upprepade urinvägsinfektioner och bäcken inflammation, vilket kan leda till sterilitet (Epstein 
et. al., 2001). Senare komplikationer inkluderar långsam läkning, blodbrist, näringsbrist, 
köttätande sjukdom, livshotande inflammation, smärtsam menstruation, cystor och 
varbildning, ärrvävnad, tumörer, sammanväxning av interna organ, samt andra kroniska 
patologiska tillstånd. De kroniska komplikationerna inkluderar långsamt urinflöde, 
urinläckage och inkontinens. När det skapas en ficka kring urinröret och vaginan vid 
infibulation föreligger risk för urinvägsinfektion och urinering blir en utdragen smärtsam 
process. Dessutom kan den kvarlämnade smala öppningen förhindra menstruationens flöde 
eller till och med hindra den från att ta sig ut helt vilket leder till stor smärta och kan i värsta 
fall göra henne handlingsförlamad sju till tio dagar varje månad. Andra symptom är 
rectovaginala fistlar, smärtsamma samlag och vaginism, negativa tankar och känslor som gör 
att bäckenbottenmuskulaturen drar ihop sig inför ett samlag (Epstein et. al., 2001). 
 
Flera undersökningar har visat på att minskad känslighet i vaginans nervtrådar uppstår vid 
könsstympning. Detta minskar kvinnans sexdrift och förmåga att få orgasm. När kvinnan blir 
gravid, är förlossningskomplikationer vanliga och risken för dödsfall både för modern och för 
barnet ökas (Epstein et. al., 2001). Många av dessa symtom kopplar inte alltid kvinnorna ihop 
med att de är könsstympade. Om de upplever smärta i samband med sex, har 
menstruationsvärk eller underlivssmärtor sammankopplas ofta detta med ”att vara kvinna”. 
Detta kan bero på att könsstympningen kan ha skett så många år innan och på att många 
kvinnor i deras omgivning lider av samma saker (Socialstyrelsen, 2005). Risken för spridning 
av HIV är också ett allvarligt problem. Instrumenten som ej från början steriliserats används 
på flera olika kvinnor och ökar därmed risken för spridning av viruset. Sambandet mellan 
HIV smittan och könsstympning har inte blivit dokumenterat men risken är stor, särskilt i 
vissa delar i Afrika, där så mycket som 20 procent av befolkningen är smittad (Epstein et. al., 
2001). 
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Många av de negativa känslomässiga effekterna av ingreppet grundar sig i kvinnans 
traumatiska minnen av ingreppet, sådana känslor kommer fram särskilt vid samlag. Rädsla för 
det första samlaget är utbredd bland infibulerade kvinnor eftersom samlagen blir smärtsamma 
vilket beror på svårighet vid penetration, ärrvävnad och mentala trauman. Kvinnan uppvisar 
ofta ett närmast fobiskt beteende inför samlag, då det är vanligt att kvinnorna upplever 
smärtan och traumat från ingreppet och dess komplikationer om och om igen. Dock påpekas 
svårigheterna i att generalisera psykologiska effekter som dessa då de utsatta kvinnorna i stor 
utsträckning också är förespråkare för ingreppet som menar att det ger en känsla av stolthet 
och gemenskap (Epstein et. al., 2001). I somalisk kultur är inte sexlivet något man pratar 
öppet om. Det anses vara väldigt privat och många gånger något skambelagt. Det förekommer 
heller ingen sexualundervisning i skolan. Detta leder till att kvinnan själv kanske inte har 
någon kunskap om hur den kvinnliga sexualiteten eller sexlivet bör fungera och har då svårt 
att förstå vilka konsekvenser könsstympningen ger (Omsäter, 1996).   

4.2.3. Orsaker till att kvinnor genomgår kosmetisk intimkirurgi 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är självförtroende, sexuell njutning och 
tillfredsställelse. 
 
Det kosmetiska intimkirurgiska ingreppet som syftar till att göra slidöppningen mindre och 
trängre är till främst för att öka den sexuella njutningen för kvinnans partner vilket ökar 
kvinnans självförtroende kring hennes vagina som i sin tur leder till att hon blir avslappnad 
och därmed ökar den sexuella njutningen även för henne. Att ge mer njutning till sin man 
påverkar den egna känslan av tillfredsställelse, inte nödvändigtvis i form av orgasm utan hur 
man känner sig som kvinna. Det finns också en terapeutisk anledning till ingreppet. 
Kvinnorna menar att de genom intimkirurgin äntligen får känna sig likadan på utsidan som de 
känner sig på insidan. (Kennedy, 2009). I vissa fall injiceras collagen i vaginans inre vägg för 
att förstora G-punkten som resulterar i ökad sexuell njutning för kvinnan. Enligt läkare 
tenderar operationerna att utföras på ”normala” genitalier men kvinnorna själva upplever ofta 
att deras genitalier är ”onormala”. Kosmetisk intimkirurgi kan kopplas till medikalisering, 
vilket innebär att problem som är socio-kulturella, kulturella eller psykologiska kan lösas 
genom en medicinsk utväg (Braun, 2009). 

4.2.4. Komplikationer vid kosmetisk intimkirurgi 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är restaurering, otillräcklig kunskap och 
sexuell funktion. 
 
Vid alla kirurgiska ingrepp finns det alltid risk för komplikationer. Många privata 
kosmetikkliniker erbjuder reparationer efter intimkirurgi som gått fel hos någon annan 
kosmetikklinik. De senaste åren har antalet kvinnor som behöver restaurera genitalierna efter 
intimkirurgi ökat. Att det kommer ske psykiska och sexuella förändringar med hjälp av 
kosmetisk intimkirurgi finns det egentligen inga vetenskapliga belägg för. Sexuell funktion 
och den vaginala anatomin måste inte heller alltid vara sammankopplade. Intimkirurgi kan 
påverka sexualiteten, exempelvis har det visat sig att liknande operationer som utförs på 
patienter med cancer i vaginan, ger negativa effekter på den sexuella funktionen. Det finns ett 
flertal känsliga nerver i de inre blygdläpparna vilka är kopplade till sexuell upphetsning. Idag 
vet man dock inte exakt hur de inre blygdläpparna påverkar den sexuella njutningen och vet 
därför inte hur operationer och förändringar på de inre blygdläpparna påverkar njutningen. 
Den kunskap som finns är fortfarande otillräcklig för att med säkerhet kunna informera 
patienterna angående fördelarna och nackdelarna med kosmetisk intimkirurgi. Kosmetisk 
intimkirurgi är inte en välbeprövad praktik och kan inte fastställas som säker från 
komplikationer (Braun, 2010). 
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4.3. Kvinnan i västvärldens historia 
Detta tema tillkom genom kategorierna Kvinnans underlägsenhet, Det bräckliga 
kvinnoidealet, Kvinnans sexualitet och Det sjukdomsdrabbade könet. 

4.3.1. Kvinnans underlägsenhet 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är underlägsen, passiv och biologi.  
 
I slutet av 1800-talet slog de biologiska och medicinska vetenskaperna igenom på riktigt. 
Darwinismen talade om det naturliga urvalet och hur den bäst anpassade skulle komma att 
överleva. Utvecklingsperspektivet öppnade nya fält för förståelsen av människans kropp, 
psyke och historia. Likhetsprincipen som inneburit att arterna hade skapats statiska och 
färdiga i begynnelsen upphävdes nu och biologiska skillnader förklarades som effekter av 
utvecklingsprocesser. Nya hierarkiska klassificeringar skapades och föreställningen om 
mänskligt likavärde splittrades till förmån för skillnader och distinkta individuella särarter och 
de mätbara egenskaperna hos människan prioriterades framför hennes jag. Medikaliseringen 
svepte fram gällande både sexualiteten och kvinnan. Kvalitativa begrepp såsom 
underlägsenhet, svaghet eller mindervärdighet kunde nu förankras i en biologisk kontext 
(Johannisson, 1994). 
 
På 1800-talet skapades ökad specialisering och nya discipliner, till exempel gynekologi, 
neurologi, rasbiologi och hygien. I fokus för klassificeringsarbetet stod kategorierna ras och 
kön. I början av 1800-talet så antogs kvinnan vara passiv och mottagande, förknippad med 
begrepp som kropp, materia och natur i proportion med könens roller inom fortplantningen. 
Mannen däremot var aktiv och givande, förknippad med ande, intellekt och kultur. Kvinnan 
framställdes som en mindre perfekt version av mannen, en outvecklad version, med sina 
könsorgan som inåtvända varianter av de manliga. På grund av att kvinnan ändå på något sätt 
betraktades som ”kroppsligare” än mannen så var det av yttersta vikt att hon, då även för sin 
egen skull, stod under mannens kontroll. När upptäckten av det kvinnliga ägget gjordes 1827 
ledde detta till ökad förståelse för fortplantningsprocessen och en principiell upphävelse av 
teorin angående kvinnans passivitet inom detta område. Därför blev det ett måste att förankra 
teorierna om kvinnan som en särart i nya vetenskapliga data. Vetenskapen gick nu fram med 
en häpnadsväckande frenesi för att bevisa och bekräfta kvinnans biologiska underlägsenhet. 
Samtidigt som detta växte den kvinnliga frihetsrörelsen fram. En rörelse som tydligt 
intensifierade behovet av att i biologiska termer kunna kodifiera kvinnans underordning 
(Johannisson, 1994). 
 
Kvinnan framställdes som olämplig för den offentliga arenan genom att hon porträtterades 
som styrd av sitt underliv och sitt könsspecifika, fragila nerv- och självsystem. Kvinnans 
hälsa och moderplikt sattes också i fara om hon skulle tillåtas en högre utbildning, detta bland 
annat på grund av risk för en skrumpnande livmoder och psykisk labilitet. Som gift så krävde 
modersrollen allt. Om en kvinna trots allt detta insisterade på tillträde till den offentliga 
scenen, förverkades hennes kvinnoidentitet och förvandlades med biologisk logik till 
hermafrodit, en mankvinna, ett tredje kön. Vetenskapen kom alltså att legitimera en historiskt 
och kulturellt bestämd typ av könsförhållanden samt att vetenskapliga teorier sammanflätades 
med maktrelationer mellan de båda könen (Johannisson, 1994). 

4.3.2. Det bräckliga kvinnoidealet 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är skam, beroende och ideal. 
 
På 1800-talet var skönhet och behag en flickas största tillgång. Hon kunde ses som ett kapital 
att investera på äktenskapsmarknaden. Ett förmånligt gifte höjde familjens sociala status.  
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Tidens skönhetsideal finns noga beskrivit: hög panna, liten och rak näsa, vit hy, gracil figur 
samt små händer och fötter. Detta kroppsideal var motsatsen till utseendet som antas finnas 
hos arbetarklassen, framkallat av utomhusarbete. Rädslan att få starka, långa och kraftiga 
döttrar var utbredd och det finns mycket dokumentation om hur svält av döttrarna hörde till 
vardagen. De kroppar som inte stämde överens med idealen fick ofta pinas av en korsett för 
att hennes midja skulle tryckas ihop för att ge intrycket av en späd blek kropp. Flickorna svalt, 
drack ättika och åt arsenik för att återfå det en gång sköra unga utseendet. Kvinnan skulle bli 
allt blekare, skörare och smalare och då mer beroende av mannen.  De skulle inte själva kunna 
hantera den hänsynslösa verkligheten utan vara helt utlämnade till mannen. Nakenhet var ett 
tabu för kvinnorna som redan som små flickor fick lära sig att inte blotta kroppen. Alla de 
vanligaste namnen för det kvinnliga könet förknippades med skam och hemligheter; 
”skammen”, ”det skamliga stället” eller ”det hemliga stället”. Vidare var vikten av 
intimhygienen för kvinnor noggrant beskriven och mycket omständlig och spekulationer finns 
hur de i trångbodda lägenheter och vattenbrist hade möjligt att hantera sådana situationer 
(Johannisson, 1994). 

4.3.3. Kvinnans sexualitet 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är okontrollerad sexualitet och avsexua-
lisering. 
 
Mannen ansågs vara en nyskapande individ medan kvinnan stod för upprepning och beva-
relse, många läkare hänvisade till begreppen natur och kultur. Kvinnans månatliga menstruat-
ion visade på att hon hade en cyklisk biologi och barnafödandet och amningen visade på hen-
nes närhet till naturen. Genom mannens individualitet och andliga kraft hade han lyckats fri-
göra sig från könslivets förutsägbara natur (Larsson, 2002). Under början av 1800-talet ansågs 
kvinnans orgasm vara avgörande för ägglossning och för att ett barn skulle kunna skapas. 
Därför uppfattades kvinnan alltid vara fertil. De kvinnliga könsorganen satt gömda inuti 
kroppen och var styrda av en biologisk klocka helt utan förnuft eller vilja och därför nästintill 
omöjlig att kontrollera av kvinnan själv. Detta gjorde att kvinnan ständigt hade ett sexuellt 
begär vilket det var av stor vikt att kontrollera genom äktenskap. Det fanns ständigt en risk att 
det kvinnliga begäret skulle komma fram genom sjukdomsfall eller rent djuriskt beteende. Det 
odisciplinerade sexuella beteendet tillskrevs ofta den prostituerade kvinnan och den okontrol-
lerade, sinnessjuka och hysteriska kvinnan (Larsson, 2002). 
 
Synen på kvinnans okontrollerade sexualitet övergår på 1800-talets senare del till en syn där 
det anses att kvinnan har ingen alternativt svag sexdrift. Det fastslogs en tes om att 
majoriteten av kvinnor inte besväras av några som helst sexuella känslor. Detta ansåg 
samhället var någonting positivt. Mitt i denna avsexualisering försvinner också den kvinnliga 
orgasmen, som tidigare betonats nödvändig för lyckad befruktning, spårlöst från den 
medicinska litteraturen. Den sanna kvinnan var okunnig, oskuldsfull och asexuell. Den 
prostituerade kvinnan blev återigen en symbol, denna gång för den sexuella kvinnan som 
präglas av asocialitet, smuts och smitta samt att hon har en onaturlig eller snedvriden 
sexualitet. Andra kvinnor med sexlust diagnostiserades som nymfomaner (Johannisson, 
1994). 

4.3.4. Det sjukdomsdrabbade könet 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är åkommor, diagnoser och kirurgi. 
 
Under början av 1800-talet växte gynekologin fram för att hantera pubertet, havandeskap, 
barnsäng, menstruation och menopaus. Allt detta kunde skapa allvarliga sjukdomstillstånd 
och krävde behandling och rådgivning från medicinska specialister. Under 1800-talets senare 
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del blev gynekologin en egen medicinsk disciplin i Sverige och innebar att sexualitet och re-
produktion handlade om kvinnor och inte om män. Någon motsvarande medicinsk disciplin 
eller vetenskap för män etablerades aldrig (Larsson, 2002). Den gynekologiska modellen var 
ett sätt att tolka kvinnan, begreppet gynekologisering växer fram, det vill säga föreställningen 
att livmodern samt övriga underlivsorgan genom någon slags reflexöverföring dominerade 
hela kvinnokroppen. Detta innebar att varje kvinnoåkomma direkt eller indirekt kunde reduce-
ras till ett gynekologiskt problem (Johannisson, 1994).  
 
Vid sekelskiftet utbreder sig diagnosen hysteri, en diagnos som i stort sett kan användas på 
kvinnor på vilka grunder som helst. Plötsliga utbrott, svimningar, kvävningsanfall, snyftning-
ar, skratt, kramp, förlamning och det kvinnligt nyckfulla sättet att växla mellan dessa symp-
tom ingår alla i hysteri. Faktum är att i princip alla negativa karaktärsdrag och känslor räknas 
in i diagnosen, då även sexuell aptit. Ett sätt att få bukt med hysterin var clitoridektomi ef-
tersom kvinnans hälsa och välbefinnande fortfarande var starkt kopplat till hennes kön. Det 
ansågs att onani var nyckeln till en stor del av den kvinnliga nervositeten, i första hand då 
hysteri, nymfomani, epilepsi och sinnessjukdom. Därför utvecklades den radikala terapin 
clitoridektomin, att kirurgiskt avlägsna klitoris. Förutom att förhindra onani ansågs ingreppet 
också rikta sig till kvinnor som hade en generell oförmåga att anpassa sig till förväntat kvin-
nobeteende. I enstaka fall ansågs kvinnor som ansökte om skilsmässa i behov av ingreppet 
och i ett fall var flickan bara tio år. En kvinna som led av menstruationsrubbningar, partiell 
förlamning och tappad talförmåga (diagnos hysteri) fick inte bara klitoris bortopererad utan 
även sina inre blygdläppar. I USA tycks clitoridektomin ha utförts ännu på 1920-talet. Clito-
ridektomin är ett extremt uttryck för en ideologi som reducerade kvinnans sexualitet till re-
produktion (Johannisson, 1994). 
 
Det finns åtskilliga exempel på hur den operativa kirurgin drogs in i patologiseringen och 
kontrollen av kvinnan. Starkt aggressiva tekniker som just clitoridektomi, operationer mot 
vaginism samt tänjning av både slutmuskeln i vagina och anus ingick alla i behandlingen för 
hysteri. Även utanför gynekologin fanns egendomliga kirurgiska ingrepp explicit riktade mot 
kvinnor så som handkirurgi mot kleptomani och en tungoperation mot kvinnligt talande (Jo-
hannisson, 1994). 

4.4. Ideal och normer 
Detta tema tillkom genom kategorierna Att göra det för sig själv och Den rätta 
anledningen. 

4.4.1. Att göra det för sig själv 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är normalisering och subjektiv skönhet. 
 
Det som praktiseras i den egna kulturen ifrågasätts eller undersöks sällan med samma 
noggrannhet som när man tittar på andra kulturer, detta på grund av normalisering. När vissa 
företeelser i den egna kulturen är så vanligt förekommande att det blir normalt är det svårt att 
se detta med kritiska ögon. Värderingarna och normerna i ett samhälle styr vilka alternativ 
som finns och påverkar därigenom valet eftersom det utesluter vissa alternativ. Det är 
kvinnornas längtan efter normalitet och pressen att följa normerna i samhället som ofta styr 
dem till kosmetisk intimkirurgi. Kosmetisk intimkirurgi leder delvis till att man tar bort 
olikheterna bland kvinnor och därigenom definierar vad som är det normala och onormala 
(Braun, 2009). Könsorganet hos kvinnor som blivit könsstympade ses vanligtvis som något 
naturligt och idealiskt bland kulturerna där traditionen finns. Därför blir det onormalt att inte 
vara könsstympad i den kulturen (Kennedy, 2009). 
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De som stödjer kvinnlig könsstympning menar bland annat att det är en fråga om hygien och 
estetik. Debatter kring det gamla uttrycket ”Skönheten ligger i betraktarens ögon” kommer 
ofta fram i frågan kring kvinnlig könsstympning. Hur ett könsorgan som endast består av ett 
stort ärr kan vara attraktivt kan vara svårt för västvärlden att förstå. Däremot inte sagt att 
västvärlden vill påtvinga sina skönhetsideal som standard för resten av världen utan snarare 
utmana de som insisterar på att den sanna skönheten enbart finns hos kvinnor som är 
könsstympade och helt exkluderar de som inte är det (Kennedy, 2009). I motsats till den hårda 
tonen angående kvinnor som väljer att könsstympa sig ligger tonvikten på den positiva 
psykologiska aspekten samt sexuella relationer vid tal om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi. 
Här brukar inte heller någon undersökning göras ifall kulturella eller andra traditionsbundna 
anledningar skulle ligga till grund för ingreppet. Mantrat ”Att göra det för sig själv” används 
upprepade gånger. När afrikanska kvinnor anklagas för att stympa sina kroppar för männens 
sexuella njutning, får västerländska kvinnor sympati för de kval de har lidit, blir lovprisade 
för att de modigt har tagit ansvaret för sitt psykologiska välmående inom sin kropp samt blir 
beundrade för att de lägger märke till sina egna behov (Kennedy, 2009).   
 

4.4.2. Den rätta anledningen 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är psykologiskt välmående, autonomi 
och inverkan.  
 
Det som rättfärdigar västvärldens kvinnliga kosmetiska intimkirurgi är som tidigare nämnts 
att ingreppet ska utföras för att patienten ska må bättre psykiskt. Att forma kroppen, 
bokstavligen, genom kosmetiska ingrepp räknas som ett legitimt terapeutiskt arbete för att 
patienten skall få känna sig likadan på utsidan som hon gör på insidan. Dessa patienter 
framställs som i kontroll av sig själva med en hög grad av autonomi och som kvinnor som 
försöker ta tillbaka sin identitet och sin självkänsla. Till skillnad från den tidigare nämnda 
diskursen kring kvinnlig könsstympning tar diskursen kring kosmetisk kirurgi starkt avstånd 
från påståenden om förtryck, andra tryck utifrån eller annan manipulation inför beslut att 
genomgå kirurgin. En jämförelse av västvärldens lagstiftning mellan dessa två former av 
modifikation visar alltså på stora skillnader som inte endast tar sig uttryck inom praktiken 
utan också i diskurserna runt dem. Kvinnlig könsstympning anses vara en underkastelse för 
kulturella påtryckningar och internalisering som leder till att kvinnorna finner det önskvärt att 
bli stympade. Därför kan ett medgivande ens från en vuxen kvinna aldrig ses som genuint 
eller autentiskt. (Kennedy, 2009) 

4.5. Kulturens påverkan på ”den fria viljan” 
Detta tema tillkom genom kategorierna Att kunna välja och Kvinnokroppen i media. 

4.5.1. Att kunna välja 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är självständiga val, valet ett måste och 
offer för strukturer. 
 
Västerländska kvinnor anses ha förmågan att göra äkta, självständiga val bortom och fria från 
kulturens påverkan. Att en icke-västerländsk kvinna väljer att genomgå en traditionell 
könsstympning anses inte vara fritt från kulturens påverkan. Detta innebär att västerländska 
kvinnor är kulturellt frigjorda medan icke-västerländska kvinnor är kulturellt förtryckta offer. 
Möjligheten att göra sina egna val är vad som gör kvinnlig kosmetisk intimkirurgi socialt 
accepterat (Braun, 2009). De flesta länderna i väst har lagstiftning som förbjuder kvinnlig 
könsstympning, då även om det utförs på vuxna kvinnor som har gett sitt samtycke. Förbudet 
mot kvinnlig könsstympning i västvärlden visar på att det finns en stark antipati mot dessa 
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primitiva traditioner som fortfarande pågår i vissa delar i världen. Ett sätt som västvärlden 
använder sig av för att framställa kvinnlig könsstympning som ett felaktigt beteende är att 
måla upp kvinnorna som utsatts för detta som kvinnor som saknar egen inverkan och 
autonomi. Att de är offer för patriarkaliska ritualer som slutar i smärta och slaveri vars 
naturliga sexualitet har tagits ifrån dem (Kennedy, 2009).  
  
Under den feministiska frigörelsen var kvinnans rätt till fria val en av hjärtefrågorna och är 
fortfarande idag. Kvinnan ska själv ta beslut gällande sin kropp och hälsa. I västvärlden är 
valet något som alltid finns där, både som en rättighet och som ett måste. Samtidigt skapas 
och delas de individuella valen inom kulturen och valen är kulturellt inbäddade eftersom 
kulturen påverkar henne till de olika alternativen (Braun, 2009). I den västerländska kulturen 
finns alltid en möjlighet att göra val för att förbättra både sitt inre och yttre jag. Det är inte 
bara en möjlighet utan också ett krav från samhället. En empowered kvinna är ett väljande 
subjekt, hon har information om valmöjligheter för att förbättra sig själv. Genom att välja att 
inte genomgå kosmetisk intimkirurgi väljer man att inte förbättra sig själv. Motsatsen till en 
empowered kvinna är en kvinna som inte har kunskapen om olika valmöjligheter och är då en 
förtryckt kvinna (Braun, 2009). 

4.5.2. Kvinnokroppen i media 
Några exempel på koder som skapade denna kategori är självuppfattning, pornografi och 
orealistisk bild. 
 
Medias framställning av den kvinnliga kroppen formar kvinnors uppfattning om samhällets 
idealkropp och sätter standarden för självutvärdering. Över tid har skillnaden mellan den 
normala kvinnokroppens utseende och idealet som media porträtterar breddats, på grund av 
till exempel playboymodellens, skönhetsdrottningens och supermodellens smala kropp. 
Forskning har dokumenterat att dessa bilder påverkar kvinnornas tillfredsställelse angående 
deras utseende på ett destruktivt sätt samt att det finns risker angående deras fysiska och 
psykiska hälsa. Flera experimentella studier som manipulerat hur kvinnorna exponerats för 
mediabilder som uppvisar den smala idealkroppen kan länka ett samband mellan kvinnors 
exponering för mediabilderna och kvinnornas missnöje över sin kropp. Varken kvinnornas 
BMI (Body Mass Index) eller kvinnornas tidigare kroppsuppfattning gjorde någon skillnad i 
experimentet, vilket visar på att kvinnor är känsliga för medias skadliga effekter oberoende av 
deras fysiska utseende eller självuppfattning (Schick, Rima & Calabrese, 2011). Även om alla 
medias framställningar av kvinnokroppen kan skada kvinnors uppfattning om sitt fysiska 
utseende, kan sexuellt explicita mediabilder vara av särskild betydelse för att avgöra 
kvinnornas uppfattning om utseendet på deras genitalier. Internet ger tillgång till 
pornografiska filmer och fotografier och att även kvinnor tittar på pornografi blir allt mer 
socialt accepterat. Bilderna som uppvisas inom detta område är dock inte representerande för 
kvinnliga genitalier i sin naturliga form, utan är ett resultat av digital modifikation och de kan 
även vara kirurgiskt altererade (Schick et. al., 2011). 
 
Feministiska forskare och andra vetenskapsmän adresserar problemen med pornografi. De 
kopplar ihop manlig makt, manlig aggression samt objektifieringen och avhumaniseringen av 
kvinnor inom pornografi. De tar även upp rollen av pornografi som en källa till borttagandet 
av den egna makten och tystande av kvinnorna genom att tygla kvinnornas frihet (Shaw, 
1999). Vid en undersökning av kvinnor som fick titta på pornografiska bilder på kvinnor, 
beskrev kvinnorna bilderna som orealistiska, att få kvinnor i verkligheten var så där smala och 
perfekta. De nämnde också hur bilder som dessa fick dem att känna sig otillräckliga, osäkra 
på sig själva och missnöjda med sina egna kroppar. Kvinnorna talade också om att de oroar 
sig för att männens attityder mot kvinnor påverkas av pornografi. Detta i sig påverkade också 
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deras självbild negativt. De visade en upprördhet över att pornografin gav männen orealistiska 
förväntningar på hur kvinnokroppen ska se ut och att männen på grund av detta skulle bli 
missnöjda med sina partners kroppar.  
 
En annan oro som kvinnorna uppvisade var att pornografi skulle kunna uppmuntra män att 
sätta kvinnor i fack rankade efter sitt utseende. En sådan kategorisering kopplade de samman 
med förminskning av kvinnorna och att männen då skulle se ner på dem (Shaw, 1999). Vidare 
uttryckte vissa av kvinnorna en oro över att pornografi ledde till sexuellt utnyttjande av 
kvinnor, genom att pressa kvinnan att delta i specifika sexakter. De talade till exempel om att 
män ibland får perversa drag av att titta på våldsamt sex och bondage. Denna diskussion har 
fog i tidigare forskning som uppvisar att 10 procent av kvinnor uppger att de har blivit 
tvingade, på grund av pornografi, till sexuella handlingar de inte själv ville genomföra (Shaw, 
1999). 
 
Det är fortfarande tabu att tala om det kvinnliga könsorganet. Till skillnad från andra aspekter 
av fysiskt utseende, finns liten tillgång för kvinnor till källor angående deras genitaliers 
utseende. Tillgången är begränsad till medias skildring. Därför blir kvinnors uppfattning av 
typutseendet för kvinnliga genitalier till stor del baserad på medias framställning. En 
framställning som uppvisar en orealistisk bild av genitaliernas egentliga utseende (Schick et 
al., 2011). Inom den västerländska kulturen finns ett behov av att definiera vad som är vackert 
och vad som är fult. Vissa vaginor är vackra och vissa är fula. Kvinnliga genitalier har också 
blivit mer synliggjorda sedan kvinnor började avlägsna sitt pubeshår. Det är lättare att lägga 
märke till vaginans utseende när den är mer exponerad, vilket den tidigare inte var på samma 
sätt (Braun, 2009).    

5.0. Analys 
Detta kapitel utgörs av en analys av de resultat som tagits ut för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. Analysen jämför könsstympning med kosmetisk intimkirurgi och liknande 
företeelser i västvärldens historia, diskuterar kring den fria viljan och sammankopplar dessa 
med de tidigare nämnda teoretiska utgångspunkterna. Till sist kommer de slutsatser som vi 
dragit av analysen.  

5.1. Gruppen eller individen i första hand   
Traditionerna inom de kulturer där könsstympning praktiseras pekar på en kollektivistisk kul-
tur. Här fokuseras det på gruppens utveckling före individens och det finns en hög integritet 
hos familjen (Hinton, 2009). Det är av största vikt för hela flickans familj att flickan blir bort-
gift för att säkra både familjens inkomst och status (Socialstyrelsen, 2005). Här strävas tydligt 
mot gruppens mål snarare än flickans (Hinton, 2009). Även om familjerna till flickan som 
könsstympas vet om att allvarliga komplikationer kan uppstå (Epstein, et. al., 2001; Socialsty-
relsen, 2005) påverkar detta inte beslutet då det är för familjens bästa som könsstympningen 
utförs. Anledningen till att stympningen utförs fastän medvetenhet om riskerna finns (Epstein, 
et. al., 2001; Socialstyrelsen, 2005) skulle kunna vara skam. I kollektivistiska kulturer repre-
senterar man en hel grupp och därmed blir kollektivet ansvarigt för den enskilde individens 
misslyckanden (Herlitz, 1999). Därför tar hela familjen på sig skammen för att ha en dotter 
som inte är könsstympad, kanske tar till och med hela byn på sig skammen.  
 
Inom en individualistisk kultur betraktas individen som en oberoende aktör som söker uppnå 
sina egna personliga mål (Hinton, 2000). Inom denna kultur kan vi placera den västerländska 
kulturens kosmetiska intimkirurgi. En anledning till intimkirurgin är att öka kvinnans upple-
velse av kvinnlighet. En annan anledning till kosmetisk intimkirurgi har terapeutiska grunder, 
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kvinnan ska få känna att hennes utsida reflekterar hur hon känner sig på insidan. Kvinnorna 
framställs också som i kontroll av sig själva, med en hög autonomi och respekteras till och 
med för att de vågat ta tag i situationen angående sitt eget välbefinnande (Kennedy, 2009). 
Detta är alla tydliga tecken på att ingreppen utförs i en individualistisk kultur. Kvinnorna sö-
ker uppnå sina högst personliga mål och deras individuella utveckling är anledningen till in-
greppen (Hinton, 2009). Motsatsen till den tidigare nämnda skammen är skuld (Herlitz, 1999) 
och återfinns i dessa individualistiska kulturer. Här är individen enskilt ansvarig för sina miss-
lyckanden och känner då skuld. Kvinnor som känner att deras kropp inte ser ut som de själva 
vill pressas av skulden till att använda sig av kosmetisk intimkirurgi för att nå sin fulla pot-
ential. När hon vet om att möjligheterna finns kan hon inte släppa skuldkänslorna av att hon 
inte utnyttjat alla tillgängliga möjligheter annat än genom att låta utföra kirurgin. 

5.2. Det dualistiska tänkandet 
Genom etnocentrism framställs västvärldens värderingar som de rätta och de icke-
västerländska kulturernas värderingar som annorlunda eller fel (Gemzöe, 2008). Det är socialt 
accepterat att genomgå intimkirurgiska ingrepp men det är oacceptabelt att genomgå en 
könsstympning. Detta för att det finns ett synsätt som utgår från att den västerländska kvinnan 
kan göra egna, självständiga val medan den icke-västerländska kvinnan är förtryckt av sin 
kultur (Braun, 2009). Men utgår man även från begreppet androcentrism är de västerländska 
kvinnorna även offer för förtryck från männen eftersom det är männens värderingar som styr 
kulturen. Sexualiteten är inte endast en privat sak utan även där uttrycks samhällets 
maktstrukturer. Vissa feminister menar att i den västerländska kulturen uttrycks detta tydligast 
genom pornografin där sex förknippas med manlig dominans och kvinnlig underkastelse. 
Andra feminister anser dock att det inte är pornografin som är problemet utan hur den är 
utformad och att den därigenom speglar vad männen efterfrågar (Gemzöe, 2008).  
 
Feministisk teori förklarar att den hierarki som finns i samhället underbyggs av föreställningar 
om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”. I västvärlden och de flesta andra kulturer har 
kvinnligt och manligt alltid satts i motsats till varandra. Det handlar om en relationell kategori 
vilket innebär att ”kvinnligt” förstås först när det sätts i relation till ”manligt”. Genom ett 
motsatstänkande eller ett dualistisk tänkande har mannen kopplats samman med förnuft och 
logik och kvinnan med det motsatta: känsla och kropp (Gemzöe, 2008). Att sätta i motsatspar 
kan kopplas till behovet av att definiera vad som är vackert och vad som är fult (Braun, 2009).  

5.3. Att nå sin fulla potential 
För att nå upp till det sista steget på Maslows behovstege, självförverkligandet, måste alla de 
tidigare stegen vara tillfredsställda. Som icke könsstympad kvinna i de kulturer där ingreppet 
praktiseras kan basbehoven vara svåra att uppnå. Redan det första behovet föda kan vara svårt 
att tillgodose för en icke könsstympad kvinna eftersom hela hennes försörjning bygger på 
giftermål. Även basbehovet sex kan vara svårt eftersom en icke könsstympad kvinna i dessa 
kulturer varken ses som en potentiell sexpartner eller fru. Efter basbehoven eftersträvas fysisk 
trygghet och säkerhet, social gemenskap och trygghet samt respekt från andra och status 
(Maslow, 1954). För kvinnor och flickor som lever i kulturer där kvinnlig könsstympning 
utövas blir stympningen deras enda chans att ta sig upp till stegen efter basbehoven. Den icke 
könsstympade kvinnan är i princip oönskad vid giftermål och kan då aldrig få det grundtrygga 
livet som ett giftermål ger med stabilitet, rutiner och fysisk trygghet (Epstein et. al., 2001; 
Socialstyrelsen, 2005; Omsäter, 1996). Kvinnan blir också ansedd som oren och sexuellt 
okontrollerad och hamnar utanför samhället och går därmed miste om både den sociala ge-
menskapen och sociala tryggheten (Epstein et. al., 2001; Socialstyrelsen, 2005). Med båda 
dessa två bristbehov ouppfyllda kan kvinnan därför aldrig heller ta sig vidare till nästa steg, 
utvecklingsbehovet att respekteras av andra och få status och makt. Att inte ta sig upp till ett 
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utvecklingsbehov kan leda till känslor av underlägsenhet, svaghet, hjälplöshet och värdelöshet 
(Maslow, 1954). Den icke könsstympade kvinnan hamnar i ett utanförskap som inte går att 
reparera annat än med att låta stympningen utföras.  
 
Kvinnorna i västvärlden som väljer att genomgå kosmetisk intimkirurgi har sina basbehov 
tillfredsställda. De har behoven föda, vatten, värme och sömn tillgodosedda och har i jämfö-
relse med kvinnor i kulturer där könsstympning utövas, möjlighet till att tillgodose basbeho-
vet sex i högre utsträckning. De har också sina trygghetsbehov tillgodosedda, de lever i en 
säker miljö med rutiner och en fysisk trygghet (Maslow, 1954). Efter det kommer det sociala 
behovet av delaktighet och acceptans från både andra och sig själv (Maslow, 1954). Vissa av 
kvinnorna befinner sig på detta steg. De känner sig inte accepterade av samhället på grund av 
utseendet på sina genitalier. De känner sig socialt utanför och kan inte heller själva acceptera 
sin egen kropp (Schick et. al., 2011). För att komma tillrätta med detta genomgår de intim-
kirurgin. De kan också befinna sig på steget efter detta, utvecklingsbehovet där de söker upp-
skattning från andra för att uppnå en viss status och makt i samhället. Maslow (1954) menar 
att utvecklingsbehov måste uppfyllas för att människan ska känna sig bättre tillfreds med sig 
själv (Maslow, 1954). Dessa kvinnor anser att deras kroppsliga utseende avviker från normen 
och kan därför inte uppskattas av människorna omkring dem (Kennedy, 2009) och måste där-
för använda sig av intimkirurgin för att uppfylla detta steg. Utan detta steg känner sig kvin-
norna inte kompetenta, har de dock uppfyllt detta steg så känner de sig självsäkra och värde-
fulla och kan då sträva efter det sista steget för att enligt Maslows behovsteori bli en lycklig 
människa (Maslow, 1954).  

5.4. Slutsatser 
Det finns likheter mellan kvinnlig könsstympning och kosmetisk intimkirurgi men också 
djupt gående skillnader. Paralleller går att dra mellan de olika kulturernas mansdominerade 
samhällen, dock i olika hög utsträckning. Det finns också likheter i att det handlar om att 
förändra och alterera kvinnans kropp, hennes sexualitet och hennes genitalier. Dock finns det 
stora skillnader med tanke på att könsstympning är ett grövre ingrepp ofta utan bedövning 
som sker många gånger på barn. Komplikationerna efter en könsstympning är även av helt 
annan karaktär än när det gäller kosmetisk intimkirurgi. Att könsstympningen utförs i 
kollektivistiska samhällen och intimkirurgin i individualistiska påverkar självklart de olika 
förutsättningarna för konsekvenserna av att välja bort ingreppet.  
 
Nakenhet och sexualitet var ett tabu för 1800-talskvinnan i västvärlden (Johannisson, 1994) 
precis som det idag är för kvinnor inom kulturer som förespråkar könsstympning (Omsäter, 
1996). På 1800-talet fick kvinnorna lära sig att inte blotta kroppen och det kvinnliga könet 
belades med skamfyllda namn. De skulle inte heller ha någon form av egen sexuell drivkraft 
utan var helt utlämnade till mannens sexuella behov (Johannisson, 1994). Kvinnlig 
könsstympning bedrivs i enlighet med samma linje, stympningen förstör eller minskar i alla 
fall ordentligt kvinnans sexuella funktion, dessutom hindrar det kvinnans möjlighet att ha 
andra sexuella partners än sin man (Kennedy, 2009). Den största likheten finns självklart 
mellan clitoridektomin och kvinnlig könsstympning. I båda fallen handlar det om kirurgiska 
ingrepp på kvinnors genitalier för att foga kvinnor som av samhället annars inte skulle anses 
kunna passa in och uppföra sig (Johanisson, 1994; Socialstyrelsen, 2005). 
 
De västerländska kvinnor som genomgår kosmetisk intimkirurgi anses göra detta av fri vilja 
och utan varken mannens eller kulturens påverkan. Samtidigt har studier visat att kvinnors 
benägenhet att genomgå intimkirurgi har ökat i takt med att pornografins lättillgänglighet ökat 
och att fler kvinnor tittar på pornografi (Shaw, 1999). Kvinnorna tycker att pornografi-
vaginan är vacker och vill efterlikna denna. Det är kvinnans val (Braun, 2009). Dock enligt 
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feministiska teorier om patriarkat (Millett, 1970) är det män som i störst utsträckning skapar 
pornografi och män som i störst utsträckning efterfrågar pornografin. På detta sätt är det 
mannen som bestämmer hur pornografi-vaginan ska se ut och därigenom vad som är en 
eftertraktad vagina. Kvinnan tror att hon eftertraktar en vagina som hon själv tycker är vacker 
medan det är mannen som bestämt vad som är den vackra vaginan. Detta går att jämföra med 
västvärldens historia där de skönhetsideal som fanns för kvinnan beskrivs. Var hon 
exempelvis inte mager nog användes korsett för att midjan skulle stämma överens med det 
smala idealet (Johannisson, 1994). Denna veka idealtyp av kvinnan markerade inte bara, utan 
bekräftade på ett kroppsligt plan den patriarkaliska strukturen med mannen i centrum.  
 
Vi anser att kvinnorna som genomgår könsstympning har mindre valmöjlighet eftersom de i 
redan unga år internaliseras, uppfostras och lär sig att en riktig kvinna är en könsstympad 
kvinna. Detta trots att många av kvinnorna själva uppger att de gör det för sin egen skull och 
utan yttre påverkan och det faktum att det är kvinnor som utför könsstympningen på andra 
kvinnor. Att det är kvinnor som själva utför könsstympning på andra kvinnor och att det är 
kvinnor som främst håller traditionen vid liv (Socialstyrelsen, 2005) kan ha sin grund att de 
har accepterat att kvinnor hör till minoritetsgruppen och männen till majoritetsgruppen. En 
minoritetsgrupp tar tillslut till sig det majoritetsgruppen anser om minoritetsgruppen (Millett, 
1970). Om männen anser att kvinnors naturliga genitalier är något fult och smutsigt visas det 
genom att visa avsmak, stöta ut eller vägra gifta sig med en kvinna som inte är könsstympad. 
På detta sätt internaliseras kvinnorna till att tycka att både deras egna och deras döttrars geni-
talier är fula och smutsiga och att de inte förtjänar en make förrän de har könsstympat sig.  

En könsstympad kvinna har mycket större möjligheter att klättra på Maslows behovsstege. 
Hon blir gift och får där igenom trygghet och tillhörighet. Hon accepteras av samhället och 
kulturen och får ytterligare tryggheter därigenom. Könsstympade kvinnor uppnår också en 
status där de respekteras som kvinnor och anses som vackra, rena och fräscha (Kennedy, 
2009; Socialstyrelsen, 2005). De får erkännande från andra samt respekterar sig själva. Med 
alla dessa bakomliggande steg uppfyllda finns stor möjlighet till det sista steget, självförverk-
ligandet. De har nu möjlighet att utvecklas som person, att nå sin fulla potential och bli den 
personen de vill vara. Som tidigare nämnts så kommer en människa med alla de tidigare be-
hoven tillfredställda söka efter självförverkligandet för att kunna få ut så mycket som möjligt 
av sig själv. Kvinnor som söker sig till intimkirurgi anser att deras kropp inte har nått dess 
fulla potential och mår därför inte heller så pass psykiskt bra som de anser att de skulle kunna. 
För att kunna utvecklas som person väljer de därför att utföra ingrepp på sina genitalier och 
har därigenom fullbordat det sista steget i behovsstegen. Kvinnorna känner sig nu självför-
verkligade och att de äntligen har uppnått sin fulla kapacitet (Maslow, 1954). 

6.0. Diskussion 
Vi har identifierat stora skillnader mellan kvinnlig könsstympning och kosmetisk intimkirurgi 
genom att använda oss av Maslows behovsteori (Maslow, 1954). Kvinnor som könsstympar 
sig gör detta för att få ett tryggt liv genom äktenskap (Epstein et. al., 2001; Socialstyrelsen, 
2005; Omsäter, 1996) samt för att upprätthålla en social status och för att få respekt från 
samhället (Epstein et. al., 2001; Socialstyrelsen, 2005). Kvinnor som genomgår kosmetisk 
intimkirurgi gör förvisso ingreppet till viss del på grund av att de inte vill känna sig socialt 
utanför (Schick et. al., 2011) men till största del handlar det om dem själva. De använder sig 
av kirurgin för att känna att deras kropp uppnår sin fulla potential och för att känna sig utanpå 
som de gör inuti (Kennedy, 2009).  
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Om en kvinna i en kollektivistisk kultur där könsstympning aktivt praktiseras inte könsstym-
pas bringar hon skam över både sig själv och sin familj och sin släkt. En kvinna i ett individu-
alistiskt samhälle som inte förbättrat sig själv genom kirurgi trots att hon hade det som alter-
nativ känner skuld (Herlitz, 1999). Vi menar att både skam och skuld är känslor som har sitt 
ursprung i en rädsla att förlora något, i detta fall att tillhöra en social gemenskap. Den icke 
könsstympade kvinnan har en rädsla att bli utstött av sin familj och släkt och kvinnan som inte 
genomgår ett kirurgiskt ingrepp för att förbättra sitt utseende är rädd för att hennes omgivning 
inte ska acceptera hennes utseende.  
 
Hade de könsstympade kvinnorna haft samma status, rättigheter och möjligheter som männen 
hade det visat på att det var en horisontell kollektivism (Hinton, 2009). Vi anser dock att de 
kulturer som har könsstympning som tradition har fler drag från den vertikala kollektivismen. 
Hinton (2009) beskriver detta begrepp som en hierarki och vi menar att det finns en rangord-
ning inom gruppen som är accepterad och att männen har en högre status än kvinnorna. Vi-
dare beskriver Hinton (2009) att detta begrepp används på grupper som betonar individens 
offer för att bevara gruppen och även detta menar vi passar bra in på dessa kulturer. Detta 
visas tydligt genom att familjerna är medvetna om riskerna med ingreppet (Epstein, et. al., 
2001; Socialstyrelsen, 2005) men godtar att individer måste offras för den större nyttan för 
gruppen i stort.  
 
Om de kvinnor som genomgår kosmetisk intimkirurgi hade känt att alla människor var jämli-
kar och att det inte fanns någon inbördes tävlan hade det gått att placera gruppen inom den 
horisontella individualismen (Hinton, 2009). Vi anser dock att de har mer vertikala drag än 
horisontella. Detta eftersom Hinton (2009) beskriver att horisontella kulturer betonar jämlik-
het medan vertikala sådana betonar hierarki. Den vertikala individualismen innebär att du som 
individ ska vara oberoende samt att du ska vara bättre än de andra (Hinton, 2009) och dessa 
drag har vi tydligt sett hos kvinnorna som väljer att alterera sina genitalier. Kvinnorna vill bli 
sitt bästa jag i ett tävlingsinriktat samhälle där utseendet är av stor betydelse och vill att sina 
genitalier ska vara så perfekta som möjligt (Braun, 2009; Kennedy, 2009). Just denna tävling 
och konkurrens inom kulturen är vanligt för just individualismen (Hinton, 2009) och bekräftar 
tydligt att dessa kvinnor finns inom en individualistisk kultur. Vi anser att även om det indivi-
dualistiska samhället har skapat kravet på att bli sitt bästa jag både för män och kvinnor är det 
främst ett krav på kvinnor när det gäller utseende. Även män har krav på sig men inte utse-
endemässigt i samma utsträckning. Likt historiens beskrivning av män som förnuftiga och 
individuella (Larsson, 2002) ligger samhällets krav på männens prestation och karriär medan 
hos kvinnor är det till stor del utseendet som ligger i fokus på grund av associationen med 
kropp.  
 
Huruvida den västerländska kvinnan är kulturellt frigjord och har möjlighet att göra helt fria 
val är någonting som är omdiskuterat, även så är den fria viljan hos kvinnor i kulturer med 
könsstympning som tradition. Vi anser att i jämförelse med kvinnor som av kulturellt 
betingade skäl måste låta könsstympa sig för att säkerställa en trygg framtid så har dagens 
kvinna i det västerländska samhället större valmöjligheter angående ingrepp på genitalierna. 
Även om media med sina retuscherade bilder till viss del påverkar kvinnornas uppfattning har 
dessa kvinnor alltid möjligheten till ett självständigt val. Om kvinnorna inte går igenom 
intimkirurgi kan de själva känna att de inte passar in men kommer inte att stötas ut från 
samhället alls i samma utsträckning som kvinnor i kulturer där könsstympning är ett krav.  
 
Genom historien har dock inte kvinnor i västvärlden alltid haft möjlighet till dessa fria val. 
1800-talets patriarkat med mannen som överhuvud och kvinnans roll som den fogade 
(Johannisson, 1994) påminner mycket om dagens kvinnoroll inom kulturer där 
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könsstympning praktiseras. Båda dessa kulturer menar att kvinnan skall vara utlämnad till 
mannen och att hon på sin egen hand är helt hjälplös. I båda kulturerna antas också sexualitet 
vara någonting fult som måste kontrolleras för att kvinnan ska hålla sig till sin make. Denna 
kontroll praktiseras till stor del inom båda kulturerna genom att göra kvinnans kön till 
problemet. Ett problem som måste hanteras på ett visst sätt för att kvinnan ska bli så pass 
foglig som mannen anser höra till hennes roll. 
 
Skulle en kvinna på 1800-talet trotsat normen och gått ut i det offentliga rummet, berövades 
hon sin kvinnlighet genom att hon ansågs som ett tredje kön – en mankvinna (Johannison, 
1994). En nutida västerländsk kvinna som genomgår kosmetisk intimkirurgi där hon 
exempelvis förminskar sina blygdläppar gör detta för att hon ska få känna sig likadan på 
utsidan som hon gör på insidan – kvinnlig. Vissa kvinnor genomgår ett kirurgiskt ingrepp som 
gör slidöppningen mindre och trängre för att öka sin sexpartners njutning. Kvinnan är beredd 
att förändra sin kropp för att hon ska känna sig ”kvinnlig” och åtrådd av sin man (Kennedy, 
2009). I de kulturer där könsstympning utförs blir kvinnan varken ”kvinnlig” eller respekterad 
som kvinna förrän hon är könsstympad (Socialstyrelsen, 2005). Exempelvis arbetsindelningen 
underbyggs av föreställningar om att en kvinna innehar vissa egenskaper och en man andra. 
När en kultur upprepar att de olika egenskaperna hör hemma hos ett visst kön bekräftar den 
också att vissa roller är lämpliga för män och andra för kvinnor. När den ena rollens uppgifter 
ger mindre status eller utdelning har de kulturella föreställningarna medverkat till att skapa 
och bevara en maktordning (Gemzöe, 2008). 
 
Larsson (2002) beskriver att kvinnan har av läkare, filosofer och författare i historien blivit 
sammankopplad med natur och kropp medan mannen sammankopplats med kultur och 
förnuft. Genom kvinnans förmåga till att bära, förlösa och amma ett barn har hon en starkare 
koppling till naturen och är i större utsträckning styrd av sin kropp. Genom mannens förmåga 
att arbeta och skapa ett samhälle ute i det offentliga har han en starkare koppling till kultur 
och styrs mer av sitt förnuft än sin kropp (Larsson, 2002). Genom att kvinnan kopplats 
samman med sin kropp och att hennes medfödda kroppsliga företeelser som menstruation, 
graviditet och klimakteriet benämnts i historien som åkommor som det finns medicinska 
lösningar för har de kvinnliga genitalierna blivit något sjukdomsdrabbat. Idag visar sig detta 
genom att en vagina som anses ful men inte har någon defekt i medicinsk mening också är en 
åkomma som kan åtgärdas genom kirurgiska ingrepp.  
 
Alla kvinnor måste förhålla sig till bilden av kvinnan som ständigt finns närvarande (Gemzöe, 
2008). Braun (2009) menar att kvinnan i västvärlden kan ta självständiga beslut om sin kropp 
och sin hälsa och har tillgång till information och kunskap om detta. Har kvinnan en vilja att 
genomgå kosmetisk intimkirurgi för att förbättra sig själv och sin självkänsla gör hon det 
enbart för sin egen skull. Hon är en empowered kvinna som inte är offer för kulturellt förtryck 
utan har möjlighet till fria val. Gemzöe (2008) menar att det komplicerade är att bilden av 
kvinnan inte bara finns i kulturella föreställningar utan även i vår egen ”kvinnliga” identitet. 
Könsordningen skapar individers drömmar, förhoppningar, begär och hela vårt psykiska inre 
för att vi ska vara anpassade till vår sociala och ekonomiska omgivning (Gemzöe, 2008).  
 
I en värld där kvinnan endast ska befinna sig i den privata sfären och inte tillåts arbeta ute i 
det offentliga utan tvingas vara ekonomiskt beroende av mannen, kanske yrket som 
omskärerska är ett sätt att få hävda sig bland männen. Behovet av status kanske är så starkt att 
omskärerskan inte ifrågasätter ingreppet hon utför. Millett (1970) refererar till Fredrich 
Engels som skrev i boken Der ursprung der Familie, des privateigentums und des Staats 
(1884) att äktenskapet och familjen var införlivandet av fadersmakten genom att han alstrade 
barn, säkrade att de var hans samt säkrade egendomens arvingar. Familjen är en ekonomisk 
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enhet där mannen äger både människor och ting. Engels menade att familjens 
sammanhållning är uppbyggd på mannen som överhuvud och de övriga 
familjemedlemmarnas ekonomiska beroende av mannen. Även stadgan och effektiviteten i en 
familj är beroende av hierarkiska rollfördelningar och hålls kvar genom övertalning i form av 
exempelvis religion, ideologi eller samhällsnormer. Dessa familjemedlemmar kan inte 
betraktas som fritt verkande varelser eftersom sammanhållningen nästintill helt byggs på 
tvång och inte tillgivenhet (Millett, 1970). Engels uttalade sig om detta i 1800-talets Tyskland 
men går idag att applicera på många afrikanska kulturer där rollfördelningen mellan män och 
kvinnor är mycket tydliga, exempelvis i de kulturer där könsstympning praktiseras.    
 
Det finns tidigare studier som jämför kvinnlig könsstympning och kvinnlig kosmetisk 
intimkirurgi. Vi anser dock att vi med vår diskussion angående den fria viljan har tagit 
ytterligare ett steg i debatten, främst angående kvinnlig könsstympning. Som tidigare nämnt 
hade en annan metod, till exempel intervjuer kunnat ge en något djupare kunskap. Vi anser 
dock att ur en etisk synvinkel hade det varit svårt att göra dessa intervjuer då syftet att jämföra 
dessa två fenomen skulle kunna uppfattas som provocerande för intervjupersonerna. 
Dessutom hade syftet varit svårare att uppnå eftersom vi tidsmässigt var begränsade till ett 
visst antal veckor. Eftersom vårt val av metod, litteraturstudie, gav oss svaret på vårt syfte 
anser vi att denna metod är den som kunnat ge mest utdelning utifrån våra förutsättningar.  
 
Vid kvinnlig könsstympning finns en rad fysiska komplikationer som kan uppstå (Epstein et. 
al., 2001; Socialstyrelsen, 2005). I jämförelse med detta brukar kosmetisk intimkirurgi ibland 
påstås vara ett helt säkert ingrepp men även här finns det risk för komplikationer. Den 
nuvarande forskningen har inte kommit tillräckligt långt för att med säkerhet kunna säga för- 
och nackdelarna med intimkirurgi. Fastställas kan däremot att det inte är en tillräckligt 
välbeprövad praktik och kan därför aldrig vara säker från komplikationer (Braun, 2010). 
Därför anser vi att det krävs fortsatt vetenskaplig forskning på den kosmetiska intimkirurgins 
komplikationer och konsekvenser eftersom det idag inte finns tillräcklig kunskap om hur 
ingreppet i längden kan påverka genitalierna. Vi vill uppmuntra till vidare forskning kring hur 
man kan öka medvetenheten om könsstympningens negativa aspekter i de kulturer där 
ingreppet praktiseras. Vi anser att det är av stor vikt att både männen och kvinnorna blir 
upplysta om konsekvenserna och komplikationerna av könsstympning samt att alla människor 
har rätt till fria val och att ingen annan ska bestämma över deras kroppar. Avslutningsvis i 
denna uppsats vill vi återigen poängtera vikten av att professionella socialarbetare har 
kunskap om ingreppet och förståelse för traditionens problematik för att på bästa sätt kunna 
bemöta individen, familjen och andra berörda.  
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