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Abstract 

The theme of this essay is female genital mutilation. The essay pose the question: 
Can female mutilation be justified? 

 The purpose is to identify the main values in the two argumentation lines for 
and against the phenomenon. By doing so analyse which of the values that are of 
highest priority and significance. Health, religion, freedom, justice, moral, culture, 
tradition, inherence, aesthetic, political factors, the right to your own body and 
sexuality are all values that are being brought into light. The method applied is an 
analysis of ideas but of normative theoretical key signature.  

The essay also discusses the two normative ethic perspectives, deontological 
or consequntialism, the meaning of a value and of justification in a normative 
perspective. Additionally it gives a description of the phenomenon female genital 
mutilation and its existence. 

The results of the analysis and answer to the question are, based on a 
normative relativistic value approach, that it is possible to justify female genital 
mutilation if one takes a position from which one argue that value. Which ethical 
perspective that is, is indifferent.  
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1  Inledning 

Ämnet som uppsatsen är avsett att behandla är kvinnlig könsstympning. Valet av ämne 
anser jag vara principiellt intressant då det aktualiserar en rad frågor som rör 
fundamentala mänskliga värden och rättigheter såsom frihet, jämlikhet och värdet av liv 
och hälsa. I detta inledande kapitel kommer jag att ge en övergripande bild av vad 
ingreppet innebär. Därefter följer ett antal avdelningsrubriker som klargör uppsatsens 
syfte och frågeställning, metod, avgränsning och urval samt källor och material. 
Kapitlet avslutas med en disposition över arbetet i sin helhet.  
 

1.1 Problemområde 

Varje år beräknas att minst 2 miljoner flickor och kvinnor världen över 
könsstympas. Den exakta siffran är svårt att bedöma men WHO (World Health 
Organization) menar att den kan uppgå enda till 3 miljoner (www2.amnesty.se). 

 Idag finns mellan cirka 100 till 140 miljoner kvinnor i världen som genomgått 
könsstympning (Malmström, 2009, s 5). På den afrikanska kontinenten uppsattas 
det att 92 miljoner flickor från ålder tio år och uppåt har genomgått ingreppet 
(www.who.int). 

Ingreppen sker i störst omfattning här men är också vanliga förekommande i 
vissa delar av Mellanöstern (www2amesty.se). Det existerar även på vissa håll i 
Syd- och Nordamerika, i delar av Sydostasien samt i invandrarsamhällen på en del 
håll i Europa (www.who.int). 

 I många kulturer kan inte kvinnor som inte genomgått könsstympning bli 
bortgifta då ingreppet är socialnorm (Berggren, Franck, 2008 s 23). De icke- 
könsstympade kvinnorna betraktas vara orena och deras könsorgan som klumpiga 
och okvinnliga (Dorkenoo, 1995 s 40). Efter ingreppet menar förespråkarna att 
kvinnan bli lugnare och mer foglig, vilket allmänt anses vara goda kvinnliga 
egenskaper som bör värnas (www2.amnesty.se).  

Huruvida det går att spåra någon religiös orsak till traditionen råder det delade 
meningar om (Dorkenoo, 1995 s 37). Det finns auktoriteter inom den muslimska 
världen som menar att man kan utläsa en hadith (haditer är samlingar av 
Muhammeds yttranden och handlingar) på ett sätt som legitimerar könsstympning 
av kvinnor enligt profeten Muhammed (www.islamguiden.com). Andra hävdar att 
så inte är fallet och att det inte existerar någon religiös grund för ingreppen 
(Dorkenoo, 1995 s 37). 

 Kvinnlig könsstympning förekommer i länder med varierande statsreligioner 
(Dorkenoo, 1995 s 36). Teorier om att ingreppet förekommit i dessa länder innan 
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det fanns någon samlad religiös inriktning förekommer i stor utsträckning. I de 
flesta Afrikanska länder existerade riten innan dessa blev kolonialiserade 
(Dorkenoo, 1995 s 38). Praktiserandet av kvinnlig könsstympning skulle alltså ha 
sina rötter i äldre tradition och kultur (www2.amnesty.se).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genomföra en kartläggning av hur 
argumentationen för och mot kvinnlig könsstympning ser ut samt härleda vilka 
värden som aktualiseras i dessa argumentationslinjer. 

 Härledandet av de värden som aktualiseras i de bägge argumentationslinjerna 
ämnar jag i analysdelen sätta i förhållande till de normativa etiska perspektiven 
plikt- och konsekvensetik.  

 Inom den normativa teorin görs traditionellt en åtskillnad mellan å ena sidan 
så kallade deontologisk etik ofta formulerad i pliktetiska termer, och å andra sidan 
så kallad teleologisk etik eller konsekvensetik (Badersten 2006 s 32). Det handlar 
alltså om hur en handling skall värderas moralisk. 

 
Min frågeställning är följande: Kan kvinnlig könsstympning rättfärdigas?  
 

1.2.1 Pliktetiken 

Enligt pliktetiken skall man alltid värna plikten. Här står de på förhand givna 
plikterna i fokus. 
       Det enda som avgör om en handling är god eller ond är om de givna 
moraliska pliktetikerna värnas, handlingens konsekvenser skall här helt bortses 
från. Immanuel Kant är kanske den deontologiska etikens främsta förgrundsgestalt 
och hans kategoriska imperativ utgör en av pliktetikens grundtankar: ”Handla 
endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den bleve allmän lag” 
(Badersten 2006 s 33). 

1.2.2  Konsekvensetiken 

Konsekvensialismen menar å sin sida att det är följden eller konsekvenserna av en 
handling som avgör om den är ond eller god och följaktligen om den går att 
rättfärdiga eller ej. 

    Det finns olika typer av konsekvensetiska inriktningar; utilitarism, enligt 
denna inriktning räknas handlingens följd som god då den bidrar till 
samhällsnyttan. Vidare finns hedonismen eller preferensutilitarismen då njutning i 
form av lycka, lust eller välbefinnande ska maximeras. Slutligen finns också 
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egoismen, som menar att den egna personliga lyckan skall maximeras (Badersten 
2006 s 114-115). Gemensamt för dessa är dock, som tidigare nämnts, att 
handlingens konsekvens är det enda som avgör om handlingen är god eller ond.  

Fortsättningsvis när jag talar om konsekvensialismen inkluderar jag i 
begreppet alla dessa, fokuserar på deras gemensamma nämnare och referera 
följaktligen till konsekvensialismen som ett samlat begrepp. 
 

1.3 Metod 

Uppsatsens metod kommer vara av det idéanalytiska slaget med normativt 
teoretiska förtecken.  
     Jag att kommer genomföra en idéanalys av diskussionen kring kvinnlig 
könsstympning, där jag kartlägger de värden som aktualiseras i de båda 
argumentationslinjerna för- och mot kvinnlig könsstympning 

1.3.1 Vad är ett värde? 

Ett värde är något gott eller önskvärt eller avskyvärt på grundval av vilket vi kan 
rättfärdiga eller förkasta ett visst handlande eller ett visst tillstånd (Badersten, 
2006 s 22).  

Det finns olika typer av värden så som till exempel: estetiska värden, frihet, 
sinnliga värden, moraliska värden, rätten till liv och hälsa eller religiösa värden.  
En vanlig klassificering är den mellan Instrinsikala (egenvärde) och Extrinsikala 
(instrumentellt värde). Instrinsikala värden är värden som är goda i och för sig. 
”Med detta menas att värdena är goda för sin egen skull oberoende av de 
konsekvenser de medför eller av andra yttre omständigheter” (Badersten 2006 s 
25). De har alltså ett värde i sig själva. Extinsikala värden, kallas också sekundära 
eller nyttovärden, är värden som är goda då de står i relation till något annat som 
uppfattas som gott eller önskvärt. ”De är med andra ord ett slags betingade 
värden, värden som har ett värde endast relativt något annat” (Badersten 2006 s 
26).  

Gränsen dem emellan är inte på något sätt klar. Det är fullt möjligt att 
argumentera för att ett värde kan platsa lika väl i den ena som i den andra gruppen 
(Ibid.). Vilka värden som i slutändan blir de primära avgörs av vilket 
värdeteoretiskt synsätt man som forskare förfäktar. Eller annorlunda uttryckt, 
vilket moraliskt subjekt man utgår ifrån i sin analys, alltså svaret på vem-frågan.  

   För att utesluta all form av smakomdömen och istället fokusera på 
värdeomdömen samt för att värna den interna giltigheten har jag valt att härleda 
de värden som träder fram i argumentationslinjerna till plikt – eller 
konsekvensetiken. Detta har även till syfte att höja utredningens vetenskaplighet 
och motverka ett eventuellt logikunderskott.  
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1.3.2 Värdehierarkier 

När man inom den normativa analysen betraktar olika värden och vill värdera 
dessa kan man ställa upp en så kallad värdehierarki. Inom utilitarismen är detta ett 
vanligt förekommande tankesätt. 

 Det är lätt att dra slutsatsen att värden som har ett egenvärde väger tyngre och 
bör prioriteras framför instrumentella värden. Detta tankesätt kan emellertid vara 
problematiskt då det självfallet råder delade meningar om vilka värden som bör 
sorteras under vilken av dessa två etiketter (Badersten, 2006 s 27). 

 Att sätta som regel att intrinsikala värden skulle vara att föredra framför 
instrumentella är följaktligen inte någon korrekt påstående. Med detta inte sagt att 
det är en felaktig klassificering (Ibid.). Det är fullt möjligt att göra en 
värdehierarki utifrån dessa premisser. Vilka värden som i slutligen blir de primära 
avgörs av vilket värdeteoretiskt synsätt du tillämpar. Tillika svaret på vem-frågan, 
alltså vilket moraliskt subjekt man utgår ifrån i sin analys.  

Min avsikt är att använda mig av normativ metod i syfte att kartlägga vilka 
värden som aktualiseras i de båda argumentationslinjerna för -och mot kvinnlig 
könstympning samt att i analysdelen av uppsatsen inordna dessa värden i en 
värdehierarki. 

1.3.3 Att rättfärdiga 

Att rättfärdiga något innebär att man för fram giltiga skäl för ett ställningstagande 
i värdefrågor. 

 
 Ett rättfärdigande kan också ses som en förklaring eller slutledning i värdefrågor, 
där slutsatsen - det vill säga det normativa ställningstagandet - beskriver det som 
skall förklaras och där premisserna utgörs av värden och normativa principer 
(Badersten, 2006 s 137).  

 
Enligt den normativa metoden görs detta utifrån vissa givna ramar och premisser. 
Normativ metod söker svar på frågor om hur något bör vara och om detta kan 
rättfärdigas. Den söker svar på frågorna vad, hur och vem? För att kunna svara på 
vad-frågan måste vi först utgå ifrån ett preciserat värde, alltså vad för något som 
skall rättfärdigas. 

 Det normativa resonemangets svar på hur-frågan, alltså hur något skall 
rättfärdigas utgår främst från plikt -eller konsekvensetiken. "Ofta är det just 
kombinationen av det svar vi ger på frågorna vad och hur med avseende på värden 
som vi benämner normativ teori" (Badersten, 2006 s 33). Svaret på vem-frågan 
ger oss en än mer preciserad bild. Det förklarar utifrån vems perspektiv vi skall 
rättfärdiga något. Alltså vilket det moraliska subjektet är.  

Primärt finns två intressanta infallsvinklar utifrån vilka man kan undersöka 
normativa resonemang som har som ambition att vara vetenskapliga. Den första är 
kravet på intern giltighet. 

 Intern giltighet är beroende av det normativa resonemangets inre kvaliteter. 
Här är främst två aspekter viktiga. Hur man når en definition samt hur man på ett 
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entydigt och klart sätt preciserar de värden eller begrepp som bildar initialläge för 
den normativa analysen. Dessa båda grundas i kravet på internsubjektivitet 
(Badersten 2006 s 15).  

Den andra infallsvinkeln är Extern giltighet och handlar om rimlighet och 
relevans. En vanlig fälla för forskaren kan bestå i att hamna i ”elfenbenstornet” 
alltså avsaknad av samhällelig verklighetsförankring, relevans i analysen samt 
rimlighet och praktisk tillämpbarhet av sin forskning. 

 Detta kan även innebära att den normativa analysen har ett bra svar på ”so-
what” frågan, alltså ”… frågan om vad analysen egentligen skall tjäna till” 
(Badersten, 2006 s 17). Vilket generellt kan anses vara intressantare än 
resonemang som lämnar frågan obesvarad.  

 

1.4 Avgränsning och urval 

Det finns en uppenbar svårighet med detta ämnesval. Litteratur som tydligt tar 
ställning mot kvinnlig könsstympning är inte svår att finna. Tvärtom finns en 
uppsjö av litteratur som uttalat tar ställning mot ingreppet i debatten. Däremot 
existerar ytterst få som öppet tar ställning i positiva ordalag för ingreppet och 
ännu färre nedskrivna källor. 

 Jag har i uppsatsen använt mig av två källor innehållande direktcitat. 
Från den elektroniska källan webbsidan islamguiden har jag hämtat den hadith 
(haditer är samlingar av Muhammeds yttranden och handlingar 
(www.islamguiden.com)) genom vilket flera islamska skolor rättfärdigar sin 
positiva hållning till kvinnligt könsstympning.  

Vidare har jag även använt mig av en artikel publicerad på webbsidan Afro 
news, vilken citerar den före detta ministern för socialvälfärd, jämställdhet och 
kvinnofrågor, Shirley Gbujama i Sierra Leones som uttrycker sitt staka missnöje 
med kritiken som riktats mot seden.  

Givet dessa förutsättningar har jag som författare ansett mig tvungen att i 
övrigt använda mig av det material som fanns att tillgå. Följaktligen är för- och 
motsidans argumentationslinjer baserade till viss del på samma material. Jag är 
medveten om att detta kan uppfattas vara problematiskt.  

Vidare har jag även valt att avgränsa mig till de normativa etiska perspektiven 
plikt- och konsekvensetik.                                                                   

1.5 Källor och material 

Det material jag avser att använda mig av är första- samt andrahandsmaterial, då 
främst böcker. Dessa kommer att omfatta en bredd av från rent vetenskaplig och 
medicinsk facklitteratur till skönlitterär litteratur i form av berättelser från kvinnor 
som utsatts för kvinnlig könsstympning och deras verklighetsbild.  
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Jag har även för avsikt att tillämpa elektroniska källor publicerade av bland 
annat WHO (The World Health Organization), UNICEF (The United Nations 
Children's Fund) och Amnesty International, då jag anser deras information vara 
både relevant och viktig. Dessa organisationer har en tydlig agenda och tar alla 
uttalat avstånd från kvinnlig könsstympning. Vid en jämförelse med andra källor 
med hög trovärdighet är publicerat material från organisationerna i fråga mycket 
faktamässigt nära. Sålunda anser jag att användningen av dessa källor är 
motiverad. Att använda uppdaterat material för att kunna ge en så 
verklighetstrogen bild av problematiken som möjligt finns det ett otvivelaktigt 
värde i.  

Uppsatsens metoddel kommer baseras på Björn Baderstens bok ”Normativ 
metod”.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem delar med ett varierat antal avdelnings- och 
avsnittsrubriker. 
      Det inledande kapitlet består av inledning samt en presentation av 
problemområdet, syfte och frågeställning samt metoddel, i vilken det klargörs vad 
rättfärdigade innebär samt utreds vad innebörden av ett värde är i normativ 
mening. Därpå följer avgränsning och urval samt avslutningsvis rubriken källor 
och material.  

Uppsatsens andra kapitel inleds med en begreppsdiskussion kring användandet 
av begreppet könsstympning vilket följs av en del där ingreppet redogörs för mer 
ingående.  

I uppsatsens tredje kapitel redovisas för hur argumentationen för kvinnlig 
könsstympning ser ut samt vilka värden som aktualiseras.  

I kapitel fyra redogörs för hur argumentationen mot kvinnlig könsstympning 
ser ut och vilka värden som aktualiseras.  

Uppsatsens avslutande kapitel innehåller inledningsvis en diskussion kring det 
kulturrelativistiska perspektivet. Därpå följer en uppställning av de värden som 
belysts i argumentationslinjerna i en värdehierarki. Värdena prioriteras efter om 
de kan anses vara instinsikala eller extrinsikal till sin karaktär samt efter deras 
relevans och tyngd. Värdena sammankopplas även med de två normativa etiska 
perspektiven plikt- och konsekvensetik. Därefter följer en del innehållande mina 
egna reflektioner där även frågeställningen besvaras. Avslutningsvis finns en 
sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 
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2 Begreppsdiskussion, redogörande för 
ingreppet och klargöranden av begreppet 
värde.  

Kapitlet inleds med en diskussion om begreppet kvinnlig könsstympning 
respektive kvinnlig omskärelse där jag ämnar förklara och styrka mitt 
begreppsval. Därefter följer en del som redogör mer ingående för vad själva 
ingreppet innebär.  

2.1 Begreppsdiskussion 

Benämningen könsstympning är ett värdeladdat ord och kan med all säkerhet 
uppfattas av somliga som problematiskt att använda sig av i det här 
sammanhanget. Trots detta menar jag, mot bakgrund av de fakta som jag ämnar 
redovisa närmast samt efter ytterligare inläsning i ämnet, att ingen av de bägge 
benämningarna omskärelse eller den engelska benämningen ”female genital 
cutting” gjorde ingreppet rättvisa. 

 Jag har följaktligen valt att konsekvent använda mig av benämningen 
könsstympning och inte omskärelse. Det finns flera relevanta och viktiga 
anledningar till detta beslut.  

En av de främsta orsakerna är att tankarna alltför lätt förs till manlig 
omskärelse, alltså bortskärandet av en bit av mannens förhud (Rahman, Toubia, 
2000, s 4). Att tala om dessa ingrepp i samma sammanhang vore att grovt 
missbedöma karaktären samt omfattning av en kvinnlig könsstympning (Ibid.). 

Lars Almroth som skänker ett kliniskt perspektiv på ingreppet uttrycker i 
Berggren och Francks antologi Kvinnlig könsstympning, att användningen av 
begreppet kvinnlig omskärelse är problematiskt speciellt då det ”... automatiskt 
drar paralleller till manlig omskärelse, vilket är fel både ur anatomiskt och 
religiöst perspektiv” (Berggren, Franck 2008 s 49). Han konstaterar vidare att "... 
vad gäller exempelvis typ III hos kvinnan skulle hos mannen motsvara att ollonet, 
det mesta av penis och huden på skrotum, pungen, tas bort" (Ibid.).  

Organisationer som gått ut för att informera om konsekvenser av ingreppet i 
preventivt syfte, har flera gånger mött hårt motstånd vad gäller själva begreppet 
könsstympning (Rahman, Toubia 2000, s 4). Därmed har användandet av termen 
motverkat organisationernas initiala syfte. 

 Därför har den relativt nya termen ”female genital cutting”, alltså ”skärande”, 
tagits i bruk på senare tid. Denna benämning anses mer värdeneutral (Berggren, 
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Franck 2008 s 49). Emellertid saknas ännu någon bra motsvarighet i svenskan. 
"Female genital cutting är mer värdeneutralt, men lyckas inte fånga vad som 
sker"(Ibid.). Därför anser jag att inte heller denna benämning bör användas i 
uppsatsen om strävan efter att ge en så verklighetsnära bild av ingreppet som 
möjligt är uppriktig. 

Benämningen könsstympning förekommer vidare i majoriteten av mina källor 
och material samt brukas även i svensk lagstiftning. Vidare har WHO och Inter-
African Committe on Traditional Practices Affecting the Health of Women and 
Children (IAC) helt antagit termen (Rahman, Toubia 2000, s 4). FN har även 
använt den i dokumentering vid flera konferenser (Ibid.). Av de anledningar jag 
redovisat här ovan anser jag att användningen av begreppet könsstympning är 
legitimt och fullt motiverat.  

Benämningen ”omskärerskor” förekommer på flera ställen i texten. Detta 
beror på att det inte ännu existerar någon annan vedertagen benämning på de som 
utför könsstympningen och följaktligen ansåg jag det därför nödvändigt att i 
denna uppsats använda begreppet. 

2.2 Vad är kvinnlig könsstympning? 

Det finns olika typer av indelningar vad gäller kvinnlig könsstympning. WHO 
klassificerar kvinnlig könsstympning i fyra olika kategorier (www.who.int). 
Denna klassifikation utkom först år 1996 men har sedan dess reviderats och den 
version som beskrivs här utkom år 2008 (Berggren, Franck, 2008 s 50). 

 Några tydligt avgränsade grupper finns emellertid inte. Snarare innehåller 
varje grupp ett spektrum av skiftande varianter på ingreppet (Ibid.). Variationer 
och modifieringar kan också förekomma över tid och individuellt från kvinna till 
kvinna. Kunskaperna och preferenserna hos omskärerskorna kan även påverka 
omfånget av det fysiska ingreppet (Berggren, Franck, 2008 s 17). 

Även om WHO:s klassifikation har vissa tillkortakommanden bör den 
betraktas som ett viktigt verktyg ur ett forskningsmässigt perspektiv då den 
möjliggör jämförelser mellan områden och länder och för att få en uppfattning om 
vilka skador som är relaterade till en specifik typ av ingrepp. 
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Figur 1. Oförändrade kvinnliga könsdelar. 
1 klitoris förhud   7 bäckenbotten 

2 klitoris    8 anus 

3 urinrör    9 venusberget 

4 vagina öppning   10 yttre blygdläppar 

5 slidkrans    11 inre blygdläppar 

6 Bartholins körtlar 

 

Typ I: ”Sunna”  
 

          
Figur 1 (www.fgmnetwork.org)              Karta, 1 (www.googel.se) 
 

 

Typ I innebär borttagandet av klitoris, eller delar därav, och/eller dess förhud 
(www.who.int).  ”Sunna” betyder ”på Profetens sätt, det vill säga. att göra en god 
gärning (Berggren, Franck, 2008 s 16). 

Här finns motstridiga uppgifter om den mildare formen, alltså bara borttagning 
av klitoris förhud, verkligen förekommer. Det existerar inga studier som 
identifierat formen (Berggren, Franck, 2008 s 51). Däremot visar en 
surveyundersökning av 40 omskärerskor att sunna i praktiken är ett mycket 
omfattande ingrepp som varierar från ett snitt i klitoris till borttagande av delar av 
klitoris och det små könsläpparna samt ett till stygn för att stoppa blodflödet 
(Berggren, Franck, 2008 s 17). 

Äger rum i Egypten, Etiopien, Somalia, Kenya och Tanzania i östra Afrika till 
den västafrikanska kusten, från Sierra Leone till Mauretanien, och i alla länder där 
emellan, inklusive Nigeria. Det finns också rapporter att typ I äger rum i områden 

http://www.fgmnetwork.org/
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i Mellanöstern som i Oman, Jemen, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten 
(www.fgmnetwork.org). 

 
 

Typ II: Klitoridektomi 

               
           Figur 2 (www.fgmnetwork.org)                   Karta 2 (www.fgmnetwork.org) 

 

Typ II innebär borttagande/excision av labia minora (inre blygdläpparna), eller 
delar därav, med eller utan borttagande av hela eller delar av klitoris och labia 
majora (yttre blygdläppar) (www.who.int).  

Här finns även tre undergrupper vilka jag dock inte ämnar redogöra för i 
denna uppsats. Typ II praktiseras ifrån Egypten i norr till Tanzania i söder och 
från Somalia i öster till Gambia, Senegal och Sierra Leone i väster (de mörka 
länderna på kartan) (www.fgmnetwork.org).  

Här kan blygdläpparnas sidor spontant läka ihop utan att sys eller på annat sätt 
tvingas ihop och då ska ingreppet klassas som typ III, då vulvan delvis är stängd 
(Berggren, Franck, 2008 s 52).    

 
Typ III ”Faraonisk könsstympning”/ infibulation 

 

                  
         Figur 3 (www.fgmnetwork.org)                  Karta 3 (www.fgmnetwork.org) 
 

Typ III innebär avsmalning av vaginalöppningen genom att de skurna kanterna av 
labia majora förs samman för att läka ihop i mittlinjen, och på så sätt skapa ett tak 
som delvis täcker vulva, med eller utan att hela eller delar av klitoris tagits bort 
(www.who.int).   

Här finns ytterligare två undergrupper som jag i denna uppsats väljer att 
utelämna. Denna typ uppstår genom att de skurna kanterna av inre eller yttre 
blygdläppar läker samman i mitten så att slidöppningen blir trängre (Berggren, 

http://www.fgmnetwork.org/
http://www.fgmnetwork.org/
http://www.who.int/
http://www.fgmnetwork.org/
http://www.fgmnetwork.org/
http://www.fgmnetwork.org/
http://www.who.int/
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Franck, 2008 s 52). Vanligtvis tvingas de skurna kanterna samman med stygn 
eller traditionellt med törne (Berggren, Franck, 2008 s 53).  Hur stor öppning som 
lämnas kan variera från allt från en millimeter till att ärrtaket endast täcker lite av 
urinröret längst fram (Ibid.).  

Det är vanligt att man vid förlossningar tvingas sprätta upp ärret hos den 
infibulerade kvinnan, alltså genomföra defibulation (Berggren, Franck, 2008, s 
53). Reinfibulation för att göra vulvan trängre, i tron att det är sexuellt 
stimulerande för maken, är också vanligt förekommande (Ibid.). Likaså vid 
skilsmässa eller om kvinnan blivit änka (Berggren, Franck, 2008 s 54).   

Infibulation utövas på alla kvinnor, nästan utan undantag i Somalia i en rad 
länder där etniska somalier är bosatta som Etiopien, Kenya och Djibouti. Det 
utförs också i hela Nildalen, inklusive södra Egypten och längs hela Röda 
havskusten (de mörka länderna på kartan) (www.fgmnetwork.org). 

 
 
 
 

Typ IV: Oklassificerat 
 

 Typ IV, här sorteras övriga ingrepp som inte går att placera in under någon av de 
ovan nämnda typerna (www.who.int).  

  Denna grupp innehåller ingrepp som skadligt manipulerar flickan eller 
kvinnans könsorgan men som inte innebär avlägsnande av någon del, alltså inte 
kan klassas mutilering (Berggren, Franck, 2008 s 17). 

Skärande i, pickande, piercande, skrapande eller brännande av klitoris är alla 
exempel på denna typ av ingrepp (www.who.int). Skärande i labia minora och 
själva slidan förekommer också (Dorkenoo, 1995 s 8).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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3 Hur ser argumentationslinjen för 
kvinnlig könsstympning ut?  

I detta kapitel redogörs för vilka värden som aktualiseras i argumentationslinjen 
för kvinnlig könsstympning. Inledningsvis redogörs för värdet av liv och hälsa 
och därefter följer religiösa värden, politiska värden och folkligt stöd, värdet av 
kultur, tillhörighet och tradition, moraliska värden samt avslutningsvis estetiska 
värden och hygien.  

3.1 Vilka värden aktualiseras? 

3.1.1 Värdet av liv och hälsa 

Kvinnans hälsa påverkas på olika sätt positivt av ingreppet. Det är en nödvändig 
hälsoåtgärd, eftersom delar av det kvinnliga könsorganet är smutsiga och en 
onaturlig del av kvinnans kropp (www2.amnesty.se). 

 Bland Mossi folket i Burkina Faso samt bland Bambara och Dogon folket i 
Mali finns en stark tro på att kvinnan inte kan framföda barn om hon inte 
könsstympats därför att barnet avlider om dess huvud snuddar vid kvinnans 
klitoris under förlossningen (Dorkenoo 1995 s 34). 

 Hon riskerar även att bli infertil om könsstympningen inte genomförs 
(Dorkenoo 1995 s 35).Att en kvinna kan producera många friska barn är vitalt för 
släktens fortlevnad och infertilitet gör henne oduglig som kvinna och maka 
(Berggren, Franck, 2008 s 94). 

 Förutom fysiska åkommor kan kvinnor som inte genomgår könsstympning få 
svåra psykiska problem (www2.amnesty.se). Det leder till direkt mental ohälsa 
och psykiska problem att inte genomgå könsstympning (Dorkenoo 1995 s 35). 

 Också mannens hälsa kan vara i fara. Om mannens penis vidrör kvinnans 
klitoris kommer den att vissna (Dorkenoo, 1995 s 34).  

 Ingreppen görs i större omfattning av medicinsikt utbildad personal vid 
sjukhusinrättningar eller liknande då de direkta riskerna minskar i och med detta 
(Berggren, Franck, 2008 s 20). 

 
I stadsmiljöer, där medicinskt kunniga omskärare är tillgängliga, föredrar 

föräldrar ofta dessa omskärare, eftersom de använder lokalbedövning och antibiotika 
(Berggren, Franck, 2008 s 20).  
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3.1.2  Religiösa värden 

Värdet av att värna religionen går tydligt att utläsa ur denna argumentationslinje. 
"Religiösa värden refererar till sådant som är gott och ont i förhållande till något 
översinnligt, övernaturligt eller heligt, till en makt som når utöver människan 
själv" (Badersten, 2006 s 25).  

Guds vilja är för den högsta viljan och det går inte att emot sätta sig vad Gud 
säger är det rätta. Kvinnlig könsstympning förekommer i länder med skiftande 
statsreligioner däribland i muslimska, judiska, katolska och protestantiska länder 
(Rahman, Toubia, 2000 s 6). Seden förekommer även bland kopter, utövare av 
animism samt hos icke-troende (Dorkenoo, 1995 s 36).  

 Bland den muslimska världens högst uppsatta råder delade meningar om 
huruvida man på religiösa grunder kan rättfärdiga könsstympning (Dorkenoo, 
1995 s 37). Splittringen i frågan beror främst på tolkningen av en hadith (haditer 
är samlingar av Muhammeds yttranden och handlingar) där Profeten Mohammed 
ska uttala sig i positiva ordalag om ingreppet. Som svar på en fråga som ställts till 
Profeten av en person som utövade könsstympning lär Mohammed ha sagt: "Skär 
bara av förhuden (yttre hudvecket över klitoris), men skär inte av djupt (d v s 
klitoris), för detta är ljusare för [flickans] ansikte och mer gynnsamt för maken 
(www.islamguiden.com)". 

Olika muslimska skolor har därför olika förhållningssätt till traditionen 
(Dorkenoo, 1995 s 37). Enligt Shafeite skolan är könsstympning obligatoriskt för 
både män och kvinnor medan andra som Hanifite och Malikite skolan (båda 
härstammande från Sunni) anser manlig könsstympning nödvändig och kvinnlig 
att föredra (Ibid.). 

Enligt Shariah, den Islamiska lagen, faller kvinnlig könsstympning under 
kategorin tillåtet. Lagen delar in handlingar i fem kategorier; obligatoriskt, 
rekommenderat, tillåtet, frånstötande och förbjudet (www.islamguiden.com). 

Sheikh Mahoud Shaltout, före detta Sheikh av universitetet Al Azhar i Kairo, 
den Islamiska världens mest kända universitet, sammanfattar den samtida och mer 
moderna positionen: ”Therefore, since the harm of excision has been established, 
excision of the clitoris of females is not mandatory obligation… (Dorkenoo, 1995 
s 37)”. 

 

3.1.3  Politiska värden och folkligt stöd 

Sedvänjan har ofta starkt stöd bland folket (Berggren, Frank, 2008 s 44). År 1996 
publicerades i Sierra Leone en tidningsartikel som kampanjade mot kvinnlig 
könsstympning där den kvinnliga gynekologen dr Koso Thomas beskrev 
hälsoriskerna med traditionen och uppmanade folket att sluta genomföra 
operationerna (Berggren, Franck, 2008 s 40). 

 Detta blev upptakten till högljudda protester och omfattande demonstrationer 
med dåvarande ministern för socialvälfärd, jämställdhet och kvinnofrågor, Shirley 
Gbujama, i spetsen (Ibid.). Hon hotade med att ”sy igen munnen på” de som 

http://www.islamguiden.com/
http://www.islamguiden.com/
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predikade mot kvinnlig könsstympning och uppmanade President Kabbah att inte 
”glömma sina rötter” och skydda samhället (www.afrol). Presidenten valde att 
ställa sig bakom de protesterande och lovade sitt fulla stöd och menade att han 
hade en ”traditionell bakgrund” (www.afrol.com). 

Att stödja dessa initieringsriter politiskt och ekonomiskt är följaktligen ett 
effektivt sätt att värva röster (Berggren, Franck, 2008 s 40). Politiker har sponsrat 
initieringen av hundratals flickor och finansierat byggande av initieringsområden 
(Ibid.). 

  

3.1.4  Värdet av kultur, tillhörighet och tradition 

Det finns idag på många håll en stor folklig förankring och ett starkt stöd vad 
gäller traditionens fortlevnad (Berggren, Franck, 2008 s 39). Därför är bevarandet 
av det kulturella arvet ett centralt argument för rättfärdigandet av kvinnlig 
könsstympning.  

Att bibehålla könsstympningstraditionen är viktigt just därför att ingreppet 
genomförts i generationer. Det är ett bevarande av traditioner, seder och kulturarv 
(www.2amnesty.se). Det är en tradition djupt förankrad i kulturella och moraliska 
värden samt i könsidentitet (Berggren, Franck, 2008 s 21).  Ingreppet är 
identitetsskapande och skiljer en etnisk grupp från utomstående (Ibid.).  
Omskärelsemärkningen skapar tillhörighet (www.who.int). ”Genom att utstå 
smärta blir du en av oss, vare sig mer eller mindre – och ärret på kroppen kommer 
för alltid att påminna den omskurna om denna tillhörighet (Berggren, Franck 2008 
s 21)”. 

 Kenyas tidigare president, Jomo Kenyatta, menade att könsstympning är en 
nödvändighet för att bli en del av samhället och så viktig för identiteten för 
människor som tillhör Kikuyu-stammen att dess avskaffande skulle förstöra 
gruppens identitet (www.2amnesty.se).   

 Ingreppet är lika vardagligt och självklart som något annat det vill säga endast 
en station i livet man måste passera på väg in i vuxenvärlden 
(www.fgmnetwork.org). ”Argumentet är att det är viktigt att känna ”smärtan från 
kniven” för att bli vuxen (Berggren, Franck, 2008 s 21)”.  

I Sierra Leone sker könsstympningen ofta i samband med att flickan eller den 
unga kvinnan upptas i en för utomstående mytomspunnen övergångsrit med flera 
traditionella ceremonier, kallad Bondo (Berggren, Franck, 2008 s 36).  När flickan 
gått igenom Bondo blir hon medlem i Bondo Bush vilket är de vuxna kvinnornas 
hemliga sällskap. Därmed är hon kvinna med alla de skyldigheter och rättigheter 
detta innebär (Ibid.). 

”Ingen är fullvärdig kvinna om hon inte har upplevt Bondo, för det är i Bondo 
Bush som kvinnor på riktigt lär sig respektera sig själva, sina kroppar och sina 
partners (Ibid.)”.  

Medlemskapet i sällskapet ger henne inflytande i samhällslivet och politiken. 
Utanför gruppen är hon ingenting (Ibid.). Det är en naturlig del av kulturen och 
traditionen som förbereder en flicka för giftermål (Berggren, Franck, 2008 s 23).  

http://www.afrol/
http://www.2amnesty.se/
http://www.2amnesty.se/
http://www.fgmnetwork.org/intro/fgmintro.php
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En ogift kvinna i sig är en omöjlig tanke i ett kulturellt sammanhang där att bli 
mor är den enda kvinnoroll som ger status och mening (Berggren, Frank, 2008 s 
21).  

3.1.5  Moraliska värden 

Den moraliska aspekten är viktig i förespråkandet av kvinnlig könsstympning. 
"Moraliska värden refererar till sådant som är gott, rätt eller orätt när det gäller 
mänskliga kvaliteter, handlingar och livsmål" (Badersten 2006 s 25). 

Könsstympningen hjälper henne att lägga band på sin sexualitet och förhindra 
henne från att bli sexuellt utlevande (Dorkenoo, 1995, s 35). Hon slipper frestas 
av att söka sexuell tillfredsställelse på annat håll och blir sin man trogen 
(www.2amnesty.se). 

”Kvinnan ska koncentrera sig på att ta hand om hemmet och uppfostra barnen. 
Det enda sättet att kontrollera kvinnors sexuella drivkraft är genom kvinnlig 
omskärelse (Berggren, Franck, 2008 s 36)”. Det underlättar vid månggifte då det 
inte är fysiskt möjligt för maken att kunna tillfredställa alla fruar, värnas 
kvinnornas moral och lojalitet till sin man lättare om de inte känner ett sexuellt 
behov (Rahman, Toubia, 2000 s 6). 

Eftersom man genom ingreppet kan försäkra att flickan är oskuld garanteras 
också hennes och hennes familjs heder och moral (www.fgmnetwork.org). 
Hennes heder, tillika moral, kan bevaras om hon genomgår könsstympning då en 
”sydd” flicka är det samma som en kysk flicka (Berggren, Falk, 2008 s 22). ”En 
tät infibulation är därför tecken på oomtvistad moral – ju mindre öppning, desto 
högre moral (Ibid.)”. 

Om någon familjemedlem vanhedras, vanhedras alla familjemedlemmar då 
heder är en kollektiv ägodel inom familjen (Dorkenoo, 1995 s 47). Heder är 
speciellt viktigt i länder där klanens heder avgörs av att flickan är oskuld, som 
Egypten, Sudan och Somalia (Rahman, Toubia, 2000 s 5).  

 
The most dishonorable experience for a man is the sexual impropriety of a 

female member of the family, and it is his responsibility to mete out the severe 
punishment it incurs. Once a woman’s honor is lost it cannot be restored. 
(Dorkenoo, 1995 s 47).  

 

3.1.6  Estetiska värden och hygien 

"Estetiska värden refererar till sådant som är vackert eller fult, till det sköna eller 
osköna, till sådant vi kan uppleva med vår syn eller hörsel" (Badersten, 2006 s 
24). Ingreppet förskönar och tar bort de "manliga delarna" på det kvinnliga 
könsorganet. En könsstympad kvinnas könsorgan är vackert medan en kvinna vars 
könsorgan inte är stympat är både okvinnlig och smutsig (Dorkenoo, 1995 s 40). 

http://www.fgmnetwork.org/
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I Mali bland Bamba och Dogon folken menar man att klitoris representerar det 
maskulina hos flickor och förhuden representerar det feminina hos pojkar. Båda 
måste därför avlägsnas för att kunna bli sitt kön fullt ut (Dorkenoo, 1995 s 40). 

 Det är också en fråga om hygien. Könsstympningen är en reningsrit 
(www2.amnesty.se). Om klitoris inte skärs bort kommer kvinnan att få problem 
med dålig hygien och klåda i underlivet (Berggren, Falk, 2008 s 38) I Egypten är 
ordet för den som inte är omskuren nigsa, smutsig (Dorkenoo, 1995 s 40). 

 Målet med infibulation är att skapar en slät mjuk yta och därför avlägsnas 
också all behåring kring könet. I Somali och Sudan menar tillfrågade kvinnor att 
de upplever sig renare av dessa åtgärder (Ibid.).  
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4 Hur ser argumentationslinjen mot 
kvinnlig könsstympning ut?  

I kapitlet redogörs för vilka värden som aktualiseras i argumentationslinjen mot 
kvinnlig könsstympning. Inledningsvis behandlas värdet av liv och hälsa, värdet av 
frihet, värdet av jämlikhet och rättvisa, värdet av mänskliga rättigheter samt 
avslutningsvis värdet av självbestämmande över sin kropp och sexualitet. 

  
 

4.1 Vilka värden aktualiseras? 

4.1.1 Värdet av liv och hälsa 

        Fysiska konsekvenser 

Det finns inga medicinskt positiva följder av ingreppet däremot finns en rad 
negativa konsekvenser (www.unicef.se). Man bör här ta i beaktning både de 
kortsiktiga och de långsiktiga skador som kan uppstå till följd av könsstympning.  

De kortsiktiga skadorna består främst i omfattande infektionsrisk då 
majoriteten av ingreppen utförs under ohygieniska förhållanden (Rahman, Toubia, 
2000 s 8). Den så kallade omskärerskan har i regel ingen medicinsk utbildning, 
instrumenten som används kan bestå av exempelvis rakblad, saxar eller slipade 
glasbitar vilka sällan steriliseras innan de används på nästa flicka (Dorkenoo, 
1995 s 8). Det medför ökad risk för smittospridning av HIV (Dorkenoo, 1995 
s14). 

 Kraftiga blödningar, extrem smärta och chocktillstånd är även de några av de 
omedelbara konsekvenserna (Ibid.).   

Hälsan kan också drabbas långsiktigt genom lågt sittande buksmärta, 
ärrbildning, hopväxningar som i sig stör normal funktion och i framtiden kan göra 
det svårt att bli gravid (Berggren, Franck, 2008 s 93-95).  

  
De hälsoproblem som jag varit tvungen att brottas med sedan jag 

blev omskuren, plågar också miljontals andra flickor och kvinnor 
världen över hela välden. På grund av en ritual som bygger på 
okunnighet framlever de flesta kvinnor på den afrikanska kontinenten 
sitt liv i smärta (Dirie, 2002 s 256). 
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Nya studier visar att kvinnlig könsstympning ökar risken för 

förlossningskomplikationer så som kejsarsnitt, bristningar, längre sjukhusvistelser 
och efterblödningar (Berggren, Franck, 2008 s 95). Dödsfallen bland nyfödda 
barn under och omedelbart efter födseln är högre hos kvinnor som utsatts för 
könsstympning än hos andra kvinnor (www.unicef.se).  

 Om det går riktigt illa kan det sluta med att kvinnan avlider till följd av 
stympningen. Hur många som dör av direkta komplikationen eller långsiktiga 
sjukdomsbilder finns inga exakta siffror på (Dorkenoo, 1995 s 14). 

 WHO tar aktivt avstånd ifrån all form av rättfärdigande av kvinnlig 
könsstympning oavsett om dessa genomförs på professionella 
sjukvårdsinrättningar av medicinskt utbildad personal eller under andra 
omständigheter (www.who.int). Organisationen betraktar denna utveckling som 
ytterst oroväckande då detta skapar en möjlighet att ta bort mer vävnad än tidigare 
eftersom kvinnan är nedsövd och därför inte kan kämpa emot 
(www.fgmnetwork.org). 

Psykiska konsekvenser 

Det finns också ett belagt samband som visar att flickor som utsatts för 
könsstympning löper större risk än andra att i vuxen ålder drabbas av post-
traumatiskt stress-syndrom och andra psykiska diagnoser (Berggren, Franck, 2008 
s 92-93). 

  Ingreppet är en traumatiskt och smärtsam upplevelse som ofta sker i en 
period då flickan håller på att utveckla sitt egen individ och förhållningssätt till 
andra människor (Berggren, Franck, 2008 s 92). Andra trauman som drabbar barn 
i samma åldergrupp vet man kan orsaka nämnda psykiska åkommor. Dessa blir 
ofta bestående och man tar dem med sig in i vuxenlivet (Ibid.). 

Inverkan på sexualiteten  

Hur ingreppet inverkar på kvinnans sexualitet och sexualliv är idag inte helt 
klarlagt och på detta område krävs mer forskning (Berggren, Franck 2008 s 96). 
      Majoriteten av de studier som gjorts på området visar dock att könsstympning 
har en inverkan på kvinnans sexuella upplevelse och respons på stimulans då 
känslig vävnad avlägsnats (Ibid.).  

Utifrån litteraturen är sexuella problem som samlagssmärtor, utebliven lust 
eller tillfredställelse, mycket vanligt förekommande (Rahman, Toubia, 2000 s 8). 
”En studie pekade på att 80 procent av alla kvinnor som var infibulerade aldrig 
upplevt orgasm … (Boyl 2002 s35)”.   

 
 

http://www.unicef.se/
http://www.fgmnetwork.org/intro/fgmintro.php
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4.1.2 Värdet av frihet – rätten att välja 

De som förfäktar en argumentationslinje mot kvinnlig könsstympning anser att 
frihet är en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna och att ingreppet 
kränker detta värde (www.who.int). När det är social praxis i ett samhälle att 
kvinnor måste genomgå könsstympning för att överhuvudtaget bli fullvärdiga 
medlemmar av gemenskapen menar man att "valmöjligheten", huruvida man vill 
genomgå operationen eller ej, inte kan sägas handla om något fritt val 
(www.2amnesty.se).  

Man åsyftar här att även om inte kvinnan blir direkt tvingad (vilket heller inte 
är ovanligt) så går det inte att tala om något fritt val då konsekvenserna av att 
avstå med stor sannolikhet innebär utfrysning av den sociala gemenskapen och 
förskjutning av familjen och släkten (Dorkenoo, 1995 s 35).  

”För att kunna bryta en sed som omskärelse fodras inte bara information och 
kulturellt sensitiva argument, utan också en kritisk grupp som offentligen 
förklarar sitt motstånd (Berggren, Franck 2008 s 24)”. 

 Somliga bär dessutom bördan av att de förväntas kunna sörja för sina 
föräldrar (Dorkenoo 1995 s 47). Detta är att betrakta som en omöjlighet för en 
ogift kvinna i vissa av dessa samhällen då hon inte kan förlita sig ekonomiskt på 
en make (Ibid.).  

4.1.3 Värdet av jämlikhet och rättvisa 

 
Jämlikhet som värde och jämställdhet mellan könen är centrala argument i 
rättfärdigandet av det här ställningstagandet. 

 Ingreppet utgör endast en del av ett större förtryckarperspektiv som går ut på 
att implementera kvinnors underlägsna position i samhället 
(www.fgmnetwork.org). Kvinnlig könsstympning implementerar ojämlikhet 
mellan könen och befäster orättvisa maktstrukturer (www.2amnesty.se). Ofta 
präglas dessa samhällen i stor utsträckning av en stark patriarkalisk maktstruktur 
(Ibid.). Eftersom värdet av demokrati är starkt förknippat med jämlikhet och 
rättvisa blir detta i förlängningen även en fråga om demokrati. UNICEF skriver:  

 
De framhåller också att kvinnlig könsstympning är ett tecken på ojämlika 

maktförhållanden mellan kvinnor och män, med rötter i djupt förankrade sociala, 
ekonomiska och politiska traditioner (www.unicef.se).  

 

4.1.4  Värdet av Mänskliga rättigheter 

Människans okränkbarhet och icke-våld är värden som tydligt aktualiseras i 
argumentationen mot ingreppet. Att värna de mänskliga rättigheterna kan anses 
vara ett fundamentalt värde för vår mänskliga samexistens. 

http://www.who.int/
http://www.fgmnetwork.org/intro/fgmintro.php
http://www.2amnesty.se/
http://www.unicef.se/


 

 20 

 Amnesty International driver en tydlig argumentationslinje där de framhåller 
att kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och 
likställer ingreppet med tortyr (www.2amnesty.se). 

Svenska Akademins ordbok definierar tortyr som: ”handlingen att avsiktligt 
(med hjälp av redskap) tillfoga någon svårt fysiskt, psykiskt lidande, svåra 
smärtor (g3.spraakdata.gu.se)”. 

 
Om man ser på kvinnlig könsstympning ur ett människorättsperspektiv, framgår 
tydligt att kvinnlig könsstympning hör ihop med kvinnors sociala och ekonomiska 
maktlöshet. Detta perspektiv tvingar det internationella samfundet att påta sig sin del 
av ansvaret för att skydda kvinnors och flickors mänskliga rättigheter 
(www2.amnesty.se).  

 
Den FN-deklaration som antogs under den fjärde världskonferensen om 

kvinnor som hölls i Peking år 1995 innehåller ett klart fördömande av kvinnlig 
könsstympning (www.un.org). Där understryks det att ingreppet är en form av 
våld mot kvinnor och betonar staters ansvar att agera för att sätta stopp för sådant 
våld. 

Våld mot kvinnor omfattar, men är inte begränsat till följande: "Fysiskt, 
sexuellt och psykologiskt våld förekommer inom familjen, bland annat" ... 
"kvinnlig könsstympning och andra traditionella sedvänjor som är skadliga för 
kvinnor, icke-äktenskapligt våld och våld i samband med 
exploatering (www.un.org)”.  

4.1.5  Självbestämmande över sin kropp och sexualitet  

Flickor lär sig inom vissa kulturer redan från tidig ålder att deras könsorgan är 
farliga och i sitt naturliga tillstånd bringar otur och är förhäxade (Dorkenoo, 1995 
s). Själva ingreppet med efterföljande konsekvenser är dessutom ofta höljt i 
dunkel (Ibid). Eftersom de unga kvinnorna sällan får reda på vad dessa riter 
innebär förrän de själva genomgår könsstympning anser man att ingreppet inte går 
att omnämna som något fritt val (www2.amnesty.se).  

Pressen att genomföra ingreppet är ofta också stor från jämnåriga flickor och 
från den egna familjen (Berggren, Franck, 2008 s 24). 

 

http://www.2amnesty.se/
http://www.un.org/
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5 Analys  

Kapitel inleds men en reflektion över den kulturrelativistiska invändningen. 
Därefter följer en del där de värden som lyfts fram ur de bägge 
argumentationslinjerna i de båda föregående kapitlen inordnas i en värdehierarki. 
I den avslutande delen följer även en del med mina egna reflektioner samt 
besvarandet av uppsatsens inledande frågeställningen.  

5.1 Den kulturrelativistiska invändningen 

En aspekt som kommer av detta ämnesval är av mer kulturell art. För att fullt ut 
förstå hur praktiserandet av kvinnlig könsstympning är en del av ett större 
kulturellt sammanhang är det i det närmaste tvunget att vara född in i den 
specifika kulturen. Ingreppet utförs på skiftande sätt och på skiftande grund. 
Argumenten för könsstympning varierar dessutom kraftigt mellan olika länder och 
kulturer. 

 Självfallet finns här en inbyggd kulturell kontext som gör att jag som 
västerländsk och svensk aldrig kan se på traditionen med helt opartiska ögon. Alla 
är vi färgade av vårt kulturella arv och präglade av vår omgivning och uppväxt. 
Jag är inte något undantag och är medveten om denna eventuella förevändning. 
Det kan anses problematiskt att analysera en kultur med helt andra värderingar 
och preferenser. Det är omöjligt att inte medge att till viss del är detta en befogad 
kritik. Ett "utifrånperspektiv" går svårligen att undvika.  

Detta blir ytterst tydligt när man behandlar ämnen som liv och hälsa. Dessa 
värden anförs av bägge sidor men används på vitt skilda sätt. Det väcker frågan 
om tolkningsutrymme vad gäller så kallade universella värden. Vilket innehåll 
skänker vi dessa värden? Även om det finns värden som är universella och 
oföränderliga till det begreppsmässiga kan det möjligtvis ifrågasättas om det är ett 
universellt värde om vi utifrån våra olika utgångspunkter och tolknings 
möjligheter ger detta värde olika innehåll. Utifrån en värderelativistisk hållning är 
detta resonemang fullt gångbart.  

5.2 Rangordning av värden 

Gränserna mellan instrumentella värden och egenvärden kan vara ytterst flytande 
och egenvärden är heller inte överordnade de instrumentella värdena (Badersten, 
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2006 s 27). ). Med detta inte sagt att det är en felaktig klassificering. Det är fullt 
möjligt att göra en värdehierarki utifrån dessa premisser (Ibid.). 

 Fortsättningsvis ämnar jag förutsätta att det är möjligt att rangordna värden 
och därmed skapa värdehierarkier samt att vissa värden följaktligen väger tyngre 
än andra.  

För att lättare kunna rangordna värdena, undvika tyckande, öka 
intersubjektiviteten samt minska eventuellt logikunderskott har jag i detta fall valt 
att låta de värden som kan anses vara instrinkala väga tyngre än de som kan anses 
vara extrnsikala. Huruvida ett värde kan anses vara instrinsikalt eller extrinsikalt 
tar jag ställning till genom att väga värdets tyngd och dignitet. Värdena inordnas 
efter denna första prioritering, in i värdehierarkin efter vikt och betydelsegrad. 

 
Frihetsvärdet är av stor vikt och relevans. Frihet är ett fundamentalt värde som 
kan sägas ha ett egenvärde det vill säga vara av det instrinsikala slaget. 
Argumentationslinjen kan sägas ha pliktetiska förtecken då man kan se det som en 
plikt att värna människors rätt att själva få välja och få fatta viktiga beslut som är 
avgörande för deras liv.  

Jämlikhet och rättvisa kan även de betraktas som instrinsikala värden.  
Man anser det vara en plikt att värna värdena rättvisa och jämlikhet. Det är 

följaktligen något man kämpar för att upprätthålla för att man avser det goda och 
viktiga.  

Religiösa värdet kan anses vara ett intrinsikalt värde då religionen i sig har ett 
egenvärde och är något gott i och för sig oberoende av något annat. Pliktetiken 
ligger även här nära till hands då det här handlar om att värna den religiösa plikt 
man har till en högre makt. 

Värdet av kultur, tillhörighet och tradition, att slå vakt och värna traditioner 
och kulturarv har ett värde i sig och kan på så sätt kallas för ett instrinsikalt värde. 
Detta resonemang har uppenbara pliktetiska förtecken. Argumentet för att 
kvinnlig könsstympning ska utövas är att traditionen föreskriver detta. 

 Värdet av liv och hälsa, är värden är fundamentala för att vi som människor 
överhuvudtaget skall existera. Man kan välja att se värdet av hälsa som 
extrinsikalt i förhållande till liv, vilket alltså har ett värde i och för sig och det vill 
säga är intrinsikalt. (Badersten, 2006 s 26)”.  

I båda argumentationslinjerna står handlingens konsekvens i fokus. 
Konsekvenserna av att inte genomgå ingreppet kan få allvarliga följder för 
kvinnan, barnet och mannens hälsa å ena sidan och kvinnan och barnet å den 
andra. Argumentationslinjerna kan alltså sägas vara av det konsekvensetiska 
slaget.  

Värdet av självbestämmande över sin kropp och sexualitet är ett värde som är 
möjligt att se som å ena sidan som ett extrinsikalt värde, om man väljer att se att 
det finns ett egenvärde i att ha självbestämmande över sin kropp och sexualitet, å 
andra sidan som ett insitrinsikalt värde i förhållande till det större och vidare 
frihetsvärdet. Argumentet kan anses vara av det konsekvensetiska slaget då man 
här framlägger argumentet att konsekvenserna av ingreppet blir att kvinnan 
förlorar sitt självbestämmande över sin egen kropp och sexualitet.  
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Estetiska värdet och hygien, detta värde kan betraktas som intrinsikalt, om 
skönhet som någonting gott i sig själv, men också som ett extrinsikalt värde då det 
först blir betydelsefullt i betraktarens ögon. Denna argumentation kan ses som ett 
konsekvensetiskt resonemang. Konsekvenserna som följer vid valet att inte låta 
sig könsstympas, tillika förbli oren, är alltför stora. 

Värdet av mänskliga rättigheter kan anses vara ett extrinsikalt värde då detta 
är utformat för att skydda andra värden, så som frihet och jämlikhet. Argumenten 
är här pliktetiska då det handlar om att värna plikten att skydda utsatta människor.  

Moraliska värdet kan anses vara ett extrinsikalt värde, då det är relevant först i 
relation till något annat, som exempelvis i relationen till andra människor då man 
behöver handla moraliskt.  
Resonemanget kan sägas vara av det konsekvensetiska slaget då argumentet är att 
följderna av att stympa kvinnan är goda då hon slipper känna ett behov av sexuell 
tillfredsställelses och på så sätt lättare kan bevara sin egen och sin familjs heder 
och därmed även sitt värde på äktenskapsmarknaden. 
 Värdet av politik och folkligt stöd kan anses vara ett extrinsikalt värde i 
förhållandet till värdet makt. Resonemanget kan anses vara av det 
konsekvensetiska slaget om man resonerar att konsekvenserna av att inte handla 
och agera politiskt blir att man inte tillskansar sig eller förlorar makt. 

5.3 Egna reflektioner 

I samhällen där sjukdomsbilder används som argument för traditionens fortlevnad 
finns ofta en stark förankrad folktro och vidskeplighet är i allmänhet ett utbrett 
fenomen (www.fgmnetwork.org). Däribland att kvinnan riskerar sin mentala hälsa 
eller sitt barns liv om hon valde att inte genomgå ingreppet (Dorkenoo 1995 s 34 
36).  

Å ena sidan anser utövarna av kvinnlig könsstympning att det är för deras 
hälsas skull ingreppet genomförs. De ser det som en hälsorisk att inte genomföra 
operationen. Att riskera sin egen, sin partners eller sitt barns hälsa är självfallet 
inte något alternativ. Det är deras sanningar och deras vardag, det bör man ha 
förståelse för.  

Å andra sidan har forskare, i och med medicinsk forskning på området, kunnat 
konstatera att kvinnlig könsstympning leder till ohälsa, psykisk såväl som fysisk, 
däribland svåra förlossningar och ibland livslånga problem med smärtor i 
underlivet (Rahman, Tubia, 2000 s 8-9) . I vissa fall leder följderna till döden 
(Berggren, Franck, 2008 s 95). Det vore ytterst beklagansvärt om inte dessa 
värden också omfattade den kvinnliga delen av befolkningen 

 
Värdet av frihet, jämlikhet och rättvisa anser jag vara värden av grundläggande 
karaktär och vikt. De utgör, menar jag, utgör grunden för att människor skall 
kunna fungera och leva tillsammans.  

 I samhällen där det råder social praxis att flickor måste vara oskuld för att 
kunna bli bortgifta blir besattheten av kontroll följaktligen stor (Dorkenoo, 1995 s 

http://www.fgmnetwork.org/
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47). Stympningen hoppas man skall hindra flickor och kvinnorna från att känna 
sexuellt lust (Dorkenoo, 1995 s 35). 

Det finns en viktig skillnad mellan manlig och kvinnlig könsstympning i det 
sociala och sexuella budskap som sänds ut i och med könsstympningen. Manlig 
omskärelse bekräftar manlighet med dess överlägsna social status och associerar 
till manlighet. Kvinnlig könsstympning är uttryckligen avsedd att visa en kvinna 
sin begränsade roll i samhället och begränsa hennes sexuella begär (Rahman, 
Toubia, 2000, s 4-5) 

Ingreppet utgör därför menar motståndarna endast del av ett större 
förtryckarperspektiv av det kvinnliga könet i stort (Regarding the "Policy 
Statement – Ritual Genital Cutting of Female Minors" from the American 
Academy of Pediatrics)  

En annan aspekt i detta sammanhang är att kvinnor och flickor som väljer att 
inte genomgå ingreppet med all sannolikhet kommer att uppleva sig starkt 
begränsad i framtid då hon inte blir bortgift (Dorkenoo, 1995 s 35) ”A woman´s 
status is elevated in marriage, especially as the bearer of sons…(Dorkenoo, 1995 s 
49)”. Detta kan betraktas som en annan av ofrihet menar jag.  

 Det är dock alltjämt uppenbart att kvinnor och män inte har samma värde. Jag 
anser att så länge kvinnor stympas för att tillfredsställa det motsatta könet kan 
man svårligen tala om jämställdhet. 

 
Å ena sidan har det religiösa värdet oerhört stor betydelse för troende människor. 
Guds vilja är för den troende den högsta viljan och det går omöjligt att sätta sig 
emot vad Gud säger är det rätta.  

Oenigheten kring frågan om kvinnlig könsstympning är ett religiöst påbud 
inom islam eller ej splittrar den religiösa eliten (Dorkenoo, 1995 s 37). Vissa 
religiösa skolor menar att den religionen påkallar detta medan andra pekar på 
motsatsen (Ibid.). Som i andra tvistefrågor där religionen och den religiösa 
övertygelsen spelar en central roll för vad som ska anses sant och riktigt kan man 
svårligen finna något entydigt svar. Här, menar jag, kan vi bara leva med vår egen 
övertygelse.  

Å andra sidan anser jag att det finns värden av större dignitet och som med all 
rimlighet måste prioriteras framför det religiösa värdet. Den vaghet och oenighet 
som religiösa ledare inom den islamska läran uppvisar kan resultera i att troende 
väljer att hålla fast vid seden oavsett om guds ord påkallar detta eller ej 
(Dorkenoo, Bondo 1995, s 38).  

 
Värdet av mänskliga rättigheter är tätt sammanlänkat med värden som individens 
frihet, jämställdhet och rättvisa. Dessa värden kränks då de mänskliga 
rättigheterna inte efterlevs (www.2amnesty.se). 

Det är viktigt att deklarationen om de mänskliga rättigheterna efterlevs just 
därför att flickor och kvinnor som utsätts för könsstympning inte alltid skyddas av 
landets egna lagar.  

 
Självbestämmande över sin kropp och sexualitet är nära sammankopplat med 
andra viktiga värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter.  
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Könsympning är en identitetsskapande ritual och ingår ofta i ett större 
sammanhang av ceremonier som ska lära kvinnan hennes roll i samhället 
(Berggren, Franck, 2008 s 36-39). Man formar flickan och ger henne egenskaper 
och kunskap som gör henne till kvinna (Ibid.). Märkningen påminner om det hon 
gått igenom och det hon ska leva upp till som kvinna. 

Förespråkarna menar att detta är ett val som måste göras av föräldrarna då 
flickan inte själv kan avgöra vad som är bäst för henne (Dorkenoo, 1995 s 38). 
Det bör man självfallet också ta i beaktning och kan till viss del anses vara sant.  

Trots denna aspekt bidrar ingreppet, menar motståndarna, till att skapa en 
social hierarki som alltjämt fortsätter att implementeras då utövandet av kvinnlig 
könsstympning tillåts fortlöpa (www.2amesty.se). När man skär bort bitar av en 
flickas eller kvinnas könsorgan så menar jag att man även försöker skära bort 
oönskade egenskaper. 

”Ordet orgasm finns inte ens på mitt språk. Kvinnlig njutning är inte bara ett 
tabubelagt ämne, utan också okänt. Jag hade aldrig hört talas om det” (Koita, 2008 
s 199).  

 
Den kulturrelativistiska åskådningen påpekar att det inte är vår sak att bedöma 
eller kritiskt granska andra kulturers traditioner och seder då vi som utomstående 
inte har möjlighet att förstå innebörden av eller tolka dessa utifrån sina egna 
premisser (Badersten, 2006 s 65). 
      Detta argument måste tas på allvar och vägas in vid reflektioner som dessa. 
Fördömande är sällan en produktiv väg att gå. Dock, menar jag, bör det alltid 
finnas utrymme för ifrågasättande.  

Khady Koita vittnar i sin bok om att hon flera gånger mötts av attityden att 
”Man inte skulle vända upp och ner” på de afrikanska invandrarkvinnorna” (Koita 
2008 s191). Hon menar att detta tyder på en stor okunskap om ingreppets natur. 
Det motstånd och den motvilja som blivit uppenbar vid försök att förändra denna 
sed mycket kan väl kan ha sin grund i en sammanblandning med förändring av 
annat slag (Ibid.).  

 ”En sed behöver inte vara till nytta, men folk håller fast vid den i kraft av att 
ingen bryter den. Den som ensam bryter en konvention blir självdestruktiv…” 
(Berggren, Franck, 2008 s 23).  Det blir en rationell strategi att följa en 
konvention sett ur den individuella synvinkeln (Ibid.). Ju fler människor som 
ansluter sig till vissa värden, desto starkare är argumentet (Badersten, 2006 s 146). 

 Om någon skulle vara ensam om att ha undergått ett ingrepp skulle detta 
endast upplevas som en nackdel (Berggren, Franck, 2008 s 23). Parallellen mellan 
kvinnlig könsstympning och den mångtusenåriga kinesiska traditionen 
fotbindning på flickor menar man har likartade förutsättningar för förändring.  

 
”En ’djupt rotad’ tradition kan förklaras med att föräldrar tar sina beslut utifrån gissningar om 

hur andra beslutar samtidigt, det vill säga var som är konventionen som alla håller sig till” 
(Berggren, Frank, 2008 s114).  

 
Förändring av det här slaget är inget som sker lättvindigt, det tar tid. Det kan i 

kulturer där det kulturella arvet utgör det sociala livets stomme säkerligen 
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upplevas som något obehagligt och livsomvälvande. Oroligheter, menar jag, föder 
konservatism och rädsla för förändring. Yttre pekpinnar tror jag bidrar till att 
misstänksamheten och motstånd växer, att traditionsbundenhet blir ett allt starkare 
och viktigare inslag i människors vardag. Därför menar jag att om förändring ska 
vara möjlig måste den ske inifrån.  

 
Vikten av upprätthållande en strikt moral är i många länder där kvinnlig 
könsstympning förekommer inpräntat i flickorna sedan barnsben (Dorkenoo, 1995 
s 47). Flickan eller kvinnan måste värna sin heder, tillika dygd, då hela familjen 
eller klanen smutskastas om hon vanhedras (Ibid.). 

 Ingreppet hjälper kvinnan att inte känna behov av sexuell lust eller 
tillfredsställelse och hon kan på så vis lättare kan bevara sin kyskhet 
(www.2amnesty.se) ”We take it away to make the girl quit” (Malmström, 2009 
s131). 

Frågan är dock om könsstympningen uppnår de önskade konsekvenserna och 
gör en kvinna mer avhållsam? 

”Man tar ifrån oss vår njutning för att kunna styra över oss, men man kan inte 
ta ifrån oss vår längtan” (Koita, 2005 s 199). Att stympa en kvinna på hennes 
könsdelar är inte är detsamma som att stympa henne på hennes tankevärld. 
Moraliska uppfattningar och värderingar sitter inte i könet (Ibid.). Besattheten av 
att värna sin heder beror endast på en stor rädsla för de ödesdigra konsekvenser 
som blir resultatet av att inte vara försiktig nog (Dorkenoo, 1995 s 47).  

 
Det estetiska värdet och hygien handlar om ”försköningen” av det kvinnliga 
könsorganet. Det innebär i praktiken att flickan eller kvinnan har en möjlighet att 
bli bortgift men handlar också om en möjlighet till social tillhörighet (Dorkenoo, 
1995 s 39-40) 

Skillnaden mellan att ha genomgått ingreppet och att inte ha gjort det kan 
likställas med den mellan att leva ett värdigt liv eller ej (Berggren, Franck 2008, s 
23). Mellan att vara gift eller att överhuvudtaget inte bli betraktad som en kvinna. 
Mellan att bli socialt accepterad eller utstött (Rahman, 2000 s 6). 

  
Att som politiker öppet understödja kvinnlig könsstympning kan vara effektivt 
vad det gäller värvandet av röster då seden i många länder har ett starkt folkligt 
stöd (Berggren, Franck, 2008 s 40).  

 Det medför självfallet svårigheter för regeringar och parlamentariker att leva 
upp till officiella deklarationer där man säger sig stödja avskaffandet av 
könsstympning (Ibid.). Jag menar att detta är att spela på människors känslor av 
att leva i en hotad kulturform där varje ifrågasättande uppfattas som ett hot mot 
kulturen i sin helhet.  
 
Frihet, rättvisa, jämlikhet, värnandet av de mänskliga rättigheterna, rätten till sin 
egen kropp och sexualitet samt rätten till liv och hälsa anser jag vara 
fundamentala värden. 
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 Jag menar att en så brutal och systematisk kränkning av dessa värden och att 
förvägra unga kvinnor dessa rättigheter borde betraktas som inget annat än en 
mänsklig tragedi.  

”There are many forms of sexual oppression, but this particular one is based 
on the manipulation of women’s sexuality in order to assure male domination and 
exploitation” (Dorkenoo 1995 s 29).   

 
För att då avslutningsvis återknyta till min frågeställning; Kan kvinnlig 
könsstympning rättfärdigas? Svaret skulle utifrån ett normativt värderelativistiskt 
förhållningssätt bli att det är fullt möjligt att rättfärdiga kvinnlig könsstympning 
om man intar en ståndpunkt utifrån vilken man sedan argumenterar för detta 
värde. Vilket etiskt perspektiv detta sedan är, är inte det centrala. 

 En pliktetiker kan förfäkta samma värde som en konsekvensetiker men utifrån 
ett annat etiskt perspektiv och med ett annat fokus. Slutsatsen av detta och således 
svaret på min frågeställning blir att alla handlingar i teorin går att rättfärdiga, så 
även kvinnlig könsstympning.  
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6 Sammanfattning 

Uppsatsen syfte har varit att göra en kartläggning av de mest framträdande värden 
som aktualiseras i rättfärdigandet för och mot kvinnlig könsstympning. Den 
inledande frågeställning som uppsatsen var ämnad att besvara löd: Kan kvinnlig 
könsstympning rättfärdigas?  

Metod som använts har varit av det idéanalytiska slaget med normativt 
teoretiska förtecken då jag genomfört en idéanalys av diskussionen kring kvinnlig 
könsstympning där jag kartlagt de värden som aktualiserats i de båda 
argumentationslinjerna för och mot kvinnlig könsstympning.  

I argumentationen av rättfärdigandet av kvinnlig könsstympning aktualiseras 
en rad centrala värden. Värdet av liv och hälsa, religiösa värden, politiska värden 
och folkligt stöd, värdet av kultur, tillhörighet och tradition, det moraliska värdet 
samt det estetiska värdet och hygien är alla värden som lyfts fram i rättfärdigandet 
av ingreppet.  

 I argumentationslinjen mot kvinnlig könsstympning finner man värdet av liv 
och hälsa, värdet av frihet, jämlikhet, rättvisa, ekonomiska värden och status, 
värdet av mänskliga rättigheter samt rätten till självbestämmande över sin kropp 
och sexualitet. 

Under kapitlet analys har det inledningsvis delgivits en reflektion kring det 
värderelativistiska synsättet vilket är relevant för uppsatsen i sin helhet. Därefter 
följer inordning av de belysta värdena i en värde hierarki där instrinsikala värden 
har prioriterats framför extrinsikala. De olika värdena har även härletts till de både 
etiska perspektiven plikt- och konsekvensetik. Avslutningsvis följde ett stycke 
med mina egna reflektioner samt frågeställningens besvarande. Svaret på 
frågeställningen blev att det, utifrån ett normativt värderelativistiskt 
förhållningsätt är möjligt att rättfärdiga kvinnlig könsstympning om man valt att 
inta en ståndpunkt utifrån vilken man sedan har argumenterat för detta värde.   
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