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Abstract 

Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för attityder till kvinnlig kosmetisk intim-

kirurgi (KKI) och kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter. Detta 

görs genom att undersöka kvinnliga studenters syn på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, 

framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i Sverige. Ett komplette-

rande primärmaterial i form av texter från plastikkirurgiska mottagningars hemsidor 

används i jämförelse till studenternas svar. Resultatet visar på en idealkonstruktion av 

det kvinnliga könet och att många av studenterna någon gång har känt missnöje över sitt 

köns utseende. Studien indikerar att de flesta studenterna anser att det är alla kvinnors 

rätt att genomgå kosmetisk intimkirurgi om de vill, men på grund av en förvrängd fram-

ställning av sexualitet, tabubeläggande och ett konstruerande av idealvaginan från olika 

källor i samhället, samt en inadekvat sexualundervisning, finns det stora risker för att 

yttre påverkningar kan vara avgörande i beslutet.1  

 

Nyckelord: kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, kvinnlig könsstympning, plastikkirurgi, va-

gina, ideal, kvinnlig sexualitet, det kvinnliga könets anatomi, mänskliga rättigheter.  

 

This thesis aims to create a comprehension for attitudes concerning female genital cos-

metic surgery (FGCS) and female sexuality from a perspective of human rights. This 

was conducted by investigating female students’ views on female genital cosmetic sur-

gery and the depiction of the female sex and female sexuality in Sweden. Texts from 

webpages of clinics that offer plastic surgery are used as complementary material and 

compared to the answers of the students. The result shows that most students hold that it 

is every woman’s right to undergo female genital cosmetic surgery if that is what she 

wants. However, due to a distort depiction of sexuality, taboos, a construction of the 

ideal vagina from different sources in society and an inadequate sex education, there is a 

huge risk that exterior effects can be crucial in the decision.  

 

                                                                                                                                               

 
1 Författaren önskar uttrycka ett stort tack till alla respondenter och de fyra intervjupersonerna som delade 

med sig om sina tankar och erfarenheter. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig!  



 

 

Keywords: female genital cosmetic surgery, female genital mutilation, plastic 
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1 Inledning 

I Sydsvenskan den 27 september 2016 kunde läsaren ta del av en artikel om kvinno-

sjukvården vid Skånes Universitetssjukhus. Artikeln beskrev hur vården arbetade för att 

rekonstruera könsstympade flickor och kvinnor för att de ville debutera sexuellt, kunna 

urinera normalt eller för att underlätta vid en förlossning. I samma artikel beskrevs en 

ökande patienttillströmning av unga kvinnor som ville operera bort delar av sina blygd-

läppar eller försnäva slidan, utan att de hade några fysiska besvär sedan tidigare. Pia 

Teleman, chef för kvinnosjukvården på Skånes Universitetssjukhus, intervjuades i arti-

keln och hävdade att unga kvinnor får ideal från pornografi och vill operera sina kön för 

de tror att det kommer ge dem ett bättre sexliv. Hon menade även att det finns för lite 

kunskap om det kvinnliga könets anatomi och funktion i Sverige och att ”tillfälliga 

trender medför ingrepp som kan orsaka smärta och ärrbildning.”2  

Finns det ett ideal för hur det kvinnliga könet ska se ut? Är det allas rätt att operera 

kroppen utefter eget tycke? Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för attityder till 

kvinnlig kosmetisk intimkirurgi och kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga 

rättigheter.   

1.1 Det kvinnliga könets anatomi  

För att göra läsaren uppmärksam på hur det kvinnliga könsorganet är uppbyggt följer en 

kort information om det kvinnliga könsorganet anatomi. Eftersom blygdläppsplastik är 

det vanligaste ingreppet av kosmetisk intimkirurgi,3 ligger fokus på de yttre könsdelar-

na. Kvinnans yttre könsorgan består av klitoris och inre- och yttre blygdläppar. Dessa 

                                                                                                                                               

 
2 Werner, Maria, ”Kunskapen om underlivets normala anatomi och funktion inte tillräcklig”, Sydsvens-

kan, ansvarig utgivare: Pia Rehnquist, pub. 2016-09-27, (hämtat 2016-11-23), 

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-27/kvinnor-begar-att-fa-sina-underliv-stympade.   
3 Werner, Maria, ”Förminska blygdläppar – hjälp för kvinnor eller lagbrott?”, Sydsvenskan, ansvarig 

utgivare: Pia Rehnquist, pub. 2016-10-26, (hämtat 2016-12-12), http://www.sydsvenskan.se/2016-10-

26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott.  

http://www.sydsvenskan.se/2016-09-27/kvinnor-begar-att-fa-sina-underliv-stympade
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
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delar innehåller en hel del blodkärl men även många nerver och nervändar, som har en 

snabb reaktion på olika stimuli. Klitoris är vanligen benämningen på den utskjutande 

del som syns, och denna del fortsätter i två grenar in mot blygdbenet. Vid klitoris finns 

svällkroppar som vid sexuell stimulering sväller upp, samt två stora artärer. De yttre 

blygdläpparna är hudbeklädda och skyddar vaginan mot skada utifrån. Omkring de inre 

blygdläpparna sitter en slemhinna med körtlar som ska bibehålla fuktigheten i vaginan 

och underlätta vid vaginalt samlag. Kvinnors kön kan se mycket olika ut, dels mellan 

individer, men även mellan barn och vuxna. Vid puberteten växer blygdläppar, slem-

hinnor och klitoris, och bakteriefloran förändras till surare så att könet ska vara mer 

skyddat mot bakteriella infektioner.4  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Kvinnlig könsstympning är förbjuden enligt lag i Sverige. Lagen gäller alla former av 

förändringar i det kvinnliga könsorganet, med eller utan medgivande.5 Socialstyrelsens 

etiska råd har dock slagit fast att detta inte gäller kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, (även 

kallad KKI i denna studie) och anser att denna typ av kosmetisk kirurgi istället kan klas-

sas som plastikkirurgi.6 Vissa forskare har diskuterat om lagen är diskriminerande mot 

andra kulturer och om den innefattar en dubbelmoral.7 Eftersom lagen mot kvinnlig 

könsstympning syftar till att skydda flickor och kvinnor mot ett brutalt övergrepp är det 

dock diskutabelt om det går att jämföra med kvinnlig kosmetisk intimkirurgi. 

Denna uppsats undersöker inte vad lagen säger i förhållande till kvinnlig kosmetisk 

intimkirurgi, eftersom det redan har gjorts. Det finns emellertid näst intill obefintlig 

forskning kring hur många kvinnor som genomgår kosmetisk intimkirurgi och varför. 

Dessutom är forskningen om risker och uppföljning efter operationer mycket knapphän-

dig. Branschen är relativt oreglerad och det är upp till var och en av plastikkirurgiska 

                                                                                                                                               

 
4 Almroth, Lars, 2008, ”Komplikationer vid könsstympning”, ur Kvinnlig Könsstympning av Vanja Berg-

gren & Martina Franck (red.), 2008, Studentlitteratur, s. 89. 
5 SFS, Lag (1982:316), samt lag (1998:407), Med förbud mot könsstympning av kvinnor, samt lagänd-

ringen från omskärelse till könsstympning, Socialdepartementet.  
6 Wärngård, Mia, ”Intimkirurgi strider inte mot lagen”, Dagens medicin, ansvarig utgivare: Christina 

Kennedy, pub. 2004-04-14, (hämtat 2016-12-09), 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/04/14/intimkirurgi-strider-inte-mot-lagen/.   
7 Dessa presenteras under forskningsöversikten.  

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/04/14/intimkirurgi-strider-inte-mot-lagen/
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mottagningar att sätta en policy kring en åldersgräns.8 Följaktligen är denna studie en 

liten del i all den forskning som behöver göras kring kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, 

det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet.  

Denna studie undersöker vad kvinnliga genusvetarstudenter och kvinnliga juridik-

studenter anser om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi; om det är allas rätt och vem i så fall 

som ska tillhandhålla resursen. Eftersom kvinnlig kosmetisk intimkirurgi handlar om 

och påverkar det kvinnliga könet och sexuella aktiviteter, undersöks även synen på 

framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet. Studiens frågeställningar 

är således följande:  

 

1. Vad anser kvinnliga juridikstudenter och kvinnliga genusvetarstudenter 

från Lunds Universitet om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, det kvinnliga 

könet och framställningen av kvinnors sexualitet i det svenska sam-

hället?  

2. Hur kan dessa svar förstås utifrån en feministisk teori om en idealkon-

struktion av kvinnors kön och sexualitet, i samband med rättigheter och 

acceptans?  

1.3 Material och avgränsningar  

Medicinsk intimkirurgi innebär operationer på grund av skador (exempelvis i samband 

med förlossningar), sjukdom eller missbildningar.9 Denna studie riktar emellertid in sig 

på kosmetisk intimkirurgi där en kvinna med en vagina inte har några fysiska problem, 

men ändå vill genomgå intimkirurgi. Det är inte heller en undersökning om transsexu-

ella och könskorrigeringar.  

I denna studie skickades en enkät ut som riktade sig till kvinnliga juridikstudenter 

på termin 5 på Lunds Universitet och kvinnliga genusvetarstudenter på termin 1 på 

Lunds Universitet. Även en intervjustudie med fyra av enkätrespondenterna genomför-

des. Avgränsningen med kvinnor från två klasser motiveras med att antal respondenter i 

                                                                                                                                               

 
8 Werner, Maria, ”Förminska blygdläppar – hjälp för kvinnor eller lagbrott?”, Sydsvenskan, ansvarig 

utgivare: Pia Rehnquist, pub. 2016-10-26, (hämtat 2016-12-12), http://www.sydsvenskan.se/2016-10-

26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott.  
9 Ibid.  

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
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klasserna var tämligen många och borde generera en stor mängd analysmaterial. Valet 

av kvinnor motiveras med att erhålla svar på varför just en del kvinnor vill genomgå 

kosmetisk intimkirurgi, och vad kvinnor anser om sitt köns utseende. Detta är en under-

sökning som vill göra kvinnors röster och tankar hörda. Annan forskning kan göras där 

män intervjuas om sina åsikter om kosmetisk intimkirurgi, men det blir en annan studie 

utifrån ett annat perspektiv.   

Valet av juridikstudenter motiveras med att de på grund av sin studieinriktning an-

tas ha ett perspektiv om att makten i samhället erhålls genom lagar och regler, som kan 

vara intressant ibland annat frågan om rättigheter. Genusvetarstudenter valdes ut för att 

de antas ha kunskap om genus och ett perspektiv som kan vara intressant i en analys om 

normer, sexualitet och ideal. Dessa synsätt kan naturligtvis variera och det är inte säkert 

att det går att dra slutsatser av svaren beroende på vilket ämne som studeras. Urvalet av 

termin 5 för juridikstudenter och termin 1 för genusvetarstudenter gjordes för att det var 

många kvinnor i dessa klasser, och dessutom för att de möjliggjorde ett besök innan 

enkätutskick där projektet kunde presenteras. Avgränsningen med fyra intervjupersoner 

motiveras med en teoretisk mättnad och uppsatsens storlek och omfattning.  

1.3.1 Primär- och sekundärmaterial 

Studiens primärmaterial är resultaten av enkätundersökningen och intervjuerna.10 Inter-

vjuerna har blivit inspelade och transkriberade och analyseras i textformat. En samman-

ställning av enkätundersökningen och citat från intervjuerna presenteras i analysavsnit-

tet. I samtliga fall är deltagarna anonyma. I studien används även ett komplimenterande 

primärmaterial som består av texter om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi hämtade från 

webbsidor hos kliniker som erbjuder dessa operationer. Detta för att erhålla kunskap om 

plastikkirurgin bidrar till en idealkonstruktion av det kvinnliga könet och om responden-

ternas upplevelser stämmer överens med vad som står på hemsidorna.  

Som sekundärmaterial används ett avsnitt ur TV-programmet Malou efter tio, som 

sändes 5:e december 2016. Där intervjuas ”Anna”, som genomgick kosmetisk intim-

kirurgi för att förminska sina inre blygdläppar. I programmet berättar ”Anna” att hon 

upplevde att hon inte fick någon information om hur operationen skulle gå till och hur 

                                                                                                                                               

 
10 I bilaga 1 och 2 presenteras enkätfrågorna och intervjuguiden.  
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mycket som skulle avlägsnas från hennes blygdläppar. När hon senare vaknade upp 

kände hon sig stympad. Gynekologkirurgen Rika Hammarström som medverkar i pro-

grammet menar att det såg ut om en handgranat hade kastats in i ”Annas” skrev och att 

plastikkirurgen hade gjort ett katastrofalt jobb. Hammarström hävdar i programmet att 

alla som funderar på att genomgå en operation ska vända sig till någon som är både gy-

nekolog och kirurg. Programledaren Malou von Sivers drar i programmet paralleller 

mellan ”Annas” upplevelse av att bli stympad och kvinnlig könsstympning.11 

Övrigt sekundärmaterial är artikeln ”Förminska blygdläppar – hjälp för kvinnor el-

ler lagbrott?” skriven av Maria Werner i Sydsvenskan12, samt det material som present-

eras under teoriavsnittet.  

1.4 Forskningsetiska bedömningar 

Eftersom studien innehåller både enkäter och intervjuer som kan generera känsligt 

material sattes stor vikt vid respondenternas anonymitet. Enkätresultaten är anonyma 

även för forskaren och i studien har enkätrespondenter som citerats blivit benämnda 

som juridikrespondent eller genusvetarrespondent. Intervjupersonerna har istället för 

namn blivit omnämnda med Genusvetarstudent A, Genusvetarstudent B, Juridikstudent 

A och Juridikstudent B.  

För att säkerställa de etiska aspekterna i form av informerande av syfte, frivilligt 

deltagande och anonymitet13 gjordes ett besök i varje klass och ett följebrev skickades 

ut i samband med enkäten.14 Dessutom kan kvinnlig kosmetisk intimkirurgi och det 

kvinnliga könet anses vara ett känsligt ämne och respondenterna uppmanades därför att 

svara på enkätfrågorna i ensamhet. Intervjuerna genomfördes på tu man hand i en lugn 

och tyst miljö, dels för att kvalitetssäkra inspelningen, men även för att inge trygghet 

och utrymme för intervjupersonernas tankar. Eftersom respondenterna i enkäten erbjöds 

                                                                                                                                               

 
11 von Sivers, Malou, sänt: 2016-12-05, ”Malou efter tio”, mellan 38:00-58:14, TV4, Hämtat från 

TV4play 2016-12-09, http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=3671032.   
12 Werner, Maria, ”Intimkirurgi – hjälp för kvinnor eller lagbrott?” Sydsvenskan, ansvarig utgivare: Pia 

Rehnquist, pub. 2016-10-26, (hämtat 2016-12-12), http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-

blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott.  
13 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik, (2ed.) 2005, Studentlitteratur, s. 29-

30.  
14 Följebrevet är bifogat som bilaga 3.  

http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=3671032
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
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att själva skriva sina mailadresser vid intresse av en intervju, finns rimliga skäl att tro att 

intervjupersonerna ställde upp frivilligt och inte kände sig tvingade. 

1.4.1 Benämningen av det kvinnliga könsorganet  

Det kvinnliga könsorganet har under historien mystifierats och benämnts med förskö-

nande ord eller inte haft ett namn alls. Enligt Emma L. E. Rees har det kvinnliga könet 

även setts som något smutsigt och fult, och ordet fitta har därför använts som ett skälls-

ord fast att det egentligen är en benämning för det kvinnliga könsorganet.15 Rees anser 

att även ordet vagina innehar en problematik då vagina enligt Rees enbart kännetecknar 

de inre delarna av en kvinnas könsorgan. Fitta är den mest inkluderande termen, men 

Rees menar att somliga ord fortfarande inte är accepterade och därför bör användas var-

samt.16 Vagina är den benämning som hon slutligen använder som boktitel.  

I denna studie behövdes ett begrepp verifieras, i första hand för att det är väsentligt 

att ha ett accepterat och respekterat ord för kvinnans kön och dels för att slippa upprep-

ningar av ”det kvinnliga könsorganet”. För att få klarhet i vilken benämning som ansågs 

mest passande innehöll enkäten en fråga om vilket ord respondenterna helst använde 

som namn på sitt kön. Den benämning som fick flest röster blev vagina. 

1.4.2 Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi  

Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi (i studien även kallat KKI) handlar om att förändra det 

kvinnliga könsorganets utseende med hjälp av kirurgi. På grund av att intimkirurgi är ett 

relativt nytt begrepp har olika plastikkirurgiska mottagningar olika åsikter om vilka in-

grepp som räknas in och vad som är medicinskt och kosmetiskt. Det vanligaste ingrep-

pet är blygdläppsplastik, som innebär en förminskning eller förstoring av blygdläppar-

na, och slidförsnävning, som innebär att viss muskulatur från slidan skärs bort och slid-

väggarna sys ihop tajtare än innan. Även fettsugning av venusberget, borttagande av 

klitoriskappa och uppflyttning av klitoris räknas ofta till kvinnlig kosmetisk intim-

                                                                                                                                               

 
15 Rees, Emma L. E. The Vagina. A Literary and Cultural History, 2015, Bloomsbury s. 12-15. 
16 Rees, 2015, s. 5-9.  



Kandidatuppsats i Mänskliga Rättigheter  Felicia Forsström  

 7 

kirurgi.17 Många kliniker erbjuder operationer efter att en kvinna genomgått en förloss-

ning men utför även operationer för att ge könsorganet ett mer estetiskt tilltalande ut-

tryck.18 Det kan antas att det emellanåt är en tunn skillnad mellan vad som räknas som 

medicinsk eller kosmetisk kirurgi, och en diskussion om detta följer i diskussionsavsnit-

tet. Det begreppet kvinnlig kosmetisk intimkirurgi främst syftar på i denna studie är när 

en kvinna vill operera sitt kön och inte har några funktionella problem sedan tidigare.   

1.4.3 Kvinnlig könsstympning eller kvinnlig omskärelse 

När lagen om förbud mot kvinnlig könsstympning först instiftades i Sverige, benämndes 

den som förbud mot kvinnlig omskärelse. 1998 ändrades lagen och benämndes istället 

förbud mot kvinnlig könsstympning.19 Idag diskuteras det vilken benämning som är 

mest legitim, där somliga hävdar att könsstympning inte är tillräckligt kulturellt finkäns-

ligt och kan avskräcka från diskussion.20 Om termen omskärelse används istället låter 

det dock som att könet görs nytt och att det vore defekt i sin ursprungliga form. Det 

finns många olika grader och former av könsstympning, men alla innebär en stympning 

av könets ursprungliga funktion.21 Att skada klitoris innebär en stympning av känsel, att 

skära bort klitoris eller blygdläppar innebär de facto en stympning och att sy ihop slidan 

är en stympning i funktion och möjlighet till sexuell aktivitet. Det är inte enbart en 

stympning av könet, utan även en stympning av en flickas eller kvinnas liv och rättig-

heter att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, och därför använder denna studie 

termen kvinnlig könsstympning.  

                                                                                                                                               

 
17 Brodda, Hanna, ”Läkare varnar för skönhetsoperationer i könet”, Dina Mediciner, pub. 2013-06-03, 

senast uppdaterad 2014-06-10, (hämtat 2016-11-22), http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-

skonhetsoperation-i-konet.  
18 Akademikliniken, ”Det här gör vi”, fliken om blygdläppsoperationer, (hämtat 2016-11-20), 

http://www.ak.se/det-har-gor-vi/kropp/blygdlappsoperation/.  
19 SFS, Lag (1982:316), samt lag (1998:407), Med förbud mot könsstympning av kvinnor, samt lagänd-

ringen från omskärelse till könsstympning, Socialdepartementet.  
20 Johnsdotter, Sara, 2009, ”Discrimination of certain ethnic groups? Ethical aspects of implementing 

FGM legislation in Sweden”, Faculty of Health and Society, Holmbergs, s. 43.  
21 Unicef.se, fakta om kvinnlig könsstympning, (hämtat 2017-01-02), https://unicef.se/fakta/kvinnlig-

konsstympning.  

http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-skonhetsoperation-i-konet
http://dinamediciner.se/nyheter/lakare-varnar-skonhetsoperation-i-konet
http://www.ak.se/det-har-gor-vi/kropp/blygdlappsoperation/
https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning
https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning
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2 Litteraturöversikt och tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas forskning om kvinnlig plastikkirurgi, synen på det kvinnliga 

könsorganet, kvinnlig kosmetisk intimkirurgi och kvinnlig könsstympning. Den inne-

håller även forskning om hur kvinnlig sexualitet har framställts genom historien, ef-

tersom denna studie diskuterar kvinnlig kosmetisk intimkirurgi i relation till framställ-

ning av kvinnlig sexualitet.  

2.1 Intervjustudie kring kvinnokroppen och plastik-

kirurgi  

Kathy Davis har sedan 80-talet publicerat flertalet böcker och publikationer om plastik-

kirurgi, kvinnors kroppar och kvinnors hälsa. I sin bok Reshaping the female body. The 

Dilemma of Cosmetic Surgery menar Davis att kvinnor som genomgår plastikkirurgi 

inte bara är styrda individer, utan aktiva, kompetenta och medvetna beslutsfattare.22 

Davis intervjuar kvinnor som har eller ska genomgå kosmetisk plastikkirurgi och gör 

analysen utefter kategorierna förkroppsligade subjekt, aktörskap och moraliska motsä-

gelser. Hon har skapat sin feministiska teori genom att kombinera perspektiv ifrån Iris 

Young, Dorothy Smith och Sandra Bartky. Från Young får hon perspektivet att kosme-

tisk kirurgi har blivit ett uttryck för objektifiering av kvinnokroppen, samtidigt som det 

blivit ett uttryck för kvinnors kamp att bli förkroppsligade subjekt. Från Smith får hon 

perspektivet att kvinnor är agenter som aktivt måste ”göra femininitet”. Genom att 

skapa ett ideal om den perfekta kvinnokroppen tydliggörs den egna kroppens defekt, 

och missnöje ger upphov till viljan att förändra. Med Smith får Davis således perspekti-

vet att kvinnor vill förändra sina kroppar med kosmetisk kirurgi för att slippa missnöje 

och bli agenter över sina egna kroppar.23 

                                                                                                                                               

 
22 Davis, Kathy, 1995, Reshaping the female body. The Dilemma of Cosmetic Surgery, Routledge, s. 1-7.  
23 Davis, 1995, s. 59-62.  
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Från Bartky hämtar Davis perspektivet att skam är högst närvarande i samhället och 

påverkar kvinnor genom att hämma och tystna dem. Det blir en slags ontologisk chock 

gentemot hur en kvinna ska känna och hur hon faktiskt känner. Exemplifierat kan det se 

ut som att en kvinna är feminist och känner att hon borde vara nöjd med sin kropp, men 

att hon ändå inte är det och därför känner skam eller skuld. Detta blir en moralisk mot-

sägelse som delar kvinnor i två läger.24  

Davis är skeptisk till plastikkirurgi som utförs i kosmetiska syften, men hävdar att 

kvinnors anledning till att genomgå plastikkirurgi förminskas till att gälla medelålders-

kris, hysteri eller offerskap inom en patriarkal världsordning. Detta har medfört att 

många plastikkirurger inte tar kvinnors upplevelser på allvar. Davis menar att valet att 

genomgå plastikkirurgi är ett val gjort under villkor och sammanhang som kvinnor inte 

har skapat. Skönhetsnormer och makt- och könsstrukturer finns närvarande och kommer 

att påverka de val kvinnorna gör.25  

 

… in a social order which is organized by gender and power hierarchies, it seems fair to say 

that very few choices which women make are truly genuine – that is, taking in a context un-

tainted by coercion, manipulation or simply lack of better alternatives.26 

 

Det Davis menar är att kvinnor gör det bästa av situationen, och att de tar rationella 

beslut noga övervägt i den kontexten. Hennes forskning är relevant för denna studie på 

grund av att hennes liksom denna studie undersöker kvinnors syn på att omforma kvin-

nokroppen. Davis har dock främst intervjuat kvinnor som opererat brösten eller ansiktet, 

och saknar en diskussion kring intimkirurgi. Det kan bero på att boken kom ut 1995 och 

att kvinnlig kosmetisk intimkirurgi då inte var speciellt känt eller omdiskuterat. Denna 

studie bidrar med det saknade avsnittet om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi. 

2.2 Forskning om synen på det kvinnliga könet  

Emma L. E. Rees, som nämndes i begreppsavsnittet, har skrivit boken The Vagina. A 

Literary and Cultural History som handlar om synen på det kvinnliga könsorganet. Uti-

                                                                                                                                               

 
24 Davis, 1995, s. 63-64.  
25 Davis, 1995, s. 117-120.  
26 Davis, 1995, s. 158.  
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från en feministisk teori undersöker Rees vaginans framställning i litteratur, filmer, 

konst och legender. Rees menar att problem, osanningar och stigma kring det kvinnliga 

könsorganet måste försvinna, eftersom kvinnor har rätt att erhålla adekvat sjukvård, 

utbildning och kunskap om sitt eget kön.27  

Fortsättningsvis utarbetar Rees historiska och kulturella förklaringar till vaginans 

mystifiering och diskriminering. Rees använder sig av två begrepp som hon kallar Co-

vert Visibility, (dold synlighet) och the Autonomized Cunt, (den självstyrande vaginan). 

Med hjälp av Covert Visibility undersöker Rees hur vaginan nämns i exempelvis filmer 

utan att nämnas; det som är osagt men ändå finns där.28 Med begreppet the Autonomized 

Cunt menar Rees att vaginan har separerats från resten av kvinnokroppen och blivit 

autonom. Genom historien har vaginan jämförts med och konstruerats som en mun i 

exempelvis böcker och pjäser. Blygdläpparna representerar läpparna och slidan repre-

senterar själva munnen. Läpparna är farliga och representerar en kvinna som kan artiku-

lera och prata, och en kvinna som kan argumentera är farlig och måste därför oskadlig-

göras.29 Till detta kopplar Rees begreppet Vagina Dentata, som betyder den tandade 

vaginan. Myten om den tandade vaginan har funnits i århundraden och handlar om att 

tämja den ”farliga” vaginan. De tänkta tänderna i vaginan medför en risk för att man-

nens penis skadas vid penetration. För att männen inte ska kastreras måste kvinnan pe-

netreras till tänderna blir oskarpa eller slås ut, så att hon inte längre är ett hot. Myten om 

Vagina Dentata legitimerar på detta viset både våldtäkt och kvinnlig könsstympning.30 

Rees skriver ur ett brittiskt perspektiv men använder även exempel från ameri-

kanska, franska och italienska medier. I det avslutande kapitlet diskuterar Rees blygd-

läppsplastik och frågar sig varför kvinnor tror att det finns ett idealistiskt utseende för 

kvinnors kön, varifrån det budskapet kommer och hur detta kan förändras.31 Rees bok 

syftar till att synliggöra den dolda vaginan i det västerländska samhället och att påvisa 

hur vaginan har framställts som något defekt, men inte till att diskutera kvinnlig kosme-

tisk intimkirurgi närmare. Med avstamp i Rees forskning tas därför detta ämne vidare.  

                                                                                                                                               

 
27 Rees, Emma L. E. 2015, The vagina – A Literary and Cultural History, Bloomsbury, 2ed, s. 5-18.  
28 Rees, 2015, s. 31.  
29 Rees, 2015, s. 45.  
30 Rees, 2015, s. 51.  
31 Rees, 2015, s. 257.  
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2.3 ”Designer Vaginas” och kontroll av kvinnlig 

sexualitet  

Forskningen kring kvinnlig kosmetisk intimkirurgi är inte speciellt omfattande. Det 

finns några publicerade vetenskapliga artiklar, och ett par av dem presenteras i detta 

avsnitt. Resterande information eller undersökningar kan hittas i dagstidningar och 

skönhetsmagasin, men på grund av sin ovetenskapliga karaktär undersöks de inte när-

mare i denna studie.  

Fiona J. Green påpekar bristen på relevant forskning i sin artikel ”From clitoridec-

tomies to ‘designer vaginas’: The medical construction of heteronormative female bod-

ies and sexuality through female genital cutting”. Green menar att diverse operationer 

av det kvinnliga könet har förekommit i västvärlden under århundraden, framförallt i 

USA och i England. Hon berättar att klitoridektomi (klitoris opereras bort helt eller del-

vis eller skadas med ett vasst tillhygge) har förekommit som metod för behandling av 

olika sjukdomar, eller för att få kvinnor till att sluta masturbera då det har ansetts varit 

skadligt för dem. Green menar således att skärande i kvinnors könsorgan har använts för 

att bemästra kvinnlig sexualitet under en mycket lång tid och på många platser.32 Hon 

redovisar även hur bebisar som föds med två kön har opererats till det ena eller det 

andra beroende på kirurgens subjektiva åsikter om hur ett kön ska se ut. Dessutom för-

kommer det enligt Green att bebisar som föds med könsorgan som inte faller in i den 

proportionsenliga normen opereras för att se mer ”normala” ut, även om det inte är nå-

got fel på funktionen.33  

I artikeln diskuterar även Green begreppet ”Designer Vaginas”, som innebär att det 

kvinnliga könsorganet designas till att se ”snyggare” ut. Hon hävdar att kvinnor som vill 

operera sig oftast inte har några problem från början, men upplever att deras köns utse-

ende inte lever upp till det standardiserade idealet i samhället. Enligt Green framhäver 

tidningar och magasin fördelar med kosmetisk intimkirurgi, som att kvinnor skulle få 

bättre sexliv efteråt. Hon ger inga exempel på hur detta kan se ut, men hävdar att sådana 

                                                                                                                                               

 
32 Green, Fiona J. “From clitoridectomies to ‘designer vaginas’: The medical construction of heteronor-

mative female bodies and sexuality through female genital cutting”, Sexualities, Evolution, and Gender, 

2005, Vol. 7, nr. 2, Routledge, s. 159-164.  
33 Green, 2005, s. 164-168.  
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tidningar förekommer i bland annat Sverige.34 Enligt Green finns det inte någon forsk-

ning som tyder på att kosmetisk intimkirurgi har någon positiv effekt på kvinnors sexua-

litet och funktion. Hon menar att den kulturella normen inte tar hänsyn till verkligheten:   

 

In trying to modify female genitals to make them conform to the cultural norm, the cultural norm 

continues to ignore the fact that female genitalia come in an assortment of shapes, sized and sensu-

ality that are unique to each woman.35 

 

Sara Rodrigues skriver också om kosmetisk intimkirurgi, och menar i sin artikel 

”From vaginal exception to exceptional vagina: The biopolitics of female genital cos-

metic surgery” att vaginan har blivit biopolitisk. Genom Michael Foucaults teori om 

biopolitik och makt som ett komplext nätverk av relationer skriver Rodrigues att krop-

pen ses som en maskin som kan bli disciplinerad, och vaginan lika så. Rodrigues påpe-

kar att det finns en skillnad mellan slidförsnävning och blygdläppsplastik, då slidför-

snävning görs för att det framställs förbättra den sexuella funktionen, medan blygd-

läppsplastik görs för att det skulle förbättra könets utseende.36 Rodrigues menar att den 

ökande förfrågan efter dessa två operationer bevisar att biomakt används för att skapa 

den mest optimala vaginan. Hon hävdar att vaginan framställs som något äckligt som 

läcker och luktar, och det frångår idén om en ren och proper kropp: ”The acts of trim-

ming, tucking, excising, and tightening regulate the abject properties of the vagina, ren-

dering it ’acceptable’.”37  

Rodrigues hävdar att ideal skiljer sig beroende på vart du är i världen. I västvärlden 

ses exempelvis stora blygdläppar som något fult, men i Japan anses det vara fint. Rodri-

gues menar att kvinnor till viss del får ideal från pornografi, men att all idealkonstrukt-

ion inte kan förenklas och skyllas på pornografi. Idealen finns även runt omkring oss i 

samhället, dels på grund av att kvinnor har börjat raka eller vaxa sitt kön, vilket gör dem 

synliga på ett annat sätt än tidigare, och dels av bikinins uppkomst istället för baddräk-

ten. Hon föreslår att vad som framstår som normalt eller onormalt även sprids av man-

liga partners och bristen på varierande bilder av vaginor från läroböcker i skolan. Slutli-

                                                                                                                                               

 
34 Green, 2005, s. 173.  
35 Green, 2005, s. 171.  
36 Rodrigues, Sara, ”From vaginal exception to exceptional vagina: The biopolitics of female genital cos-

metic surgery”, Sexualities, nr. 15, vol. 7, 2012, s. 778-779.  
37 Rodrigues, 2012, s. 784.  
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gen menar hon precis som Davis att kirurgerna som utför kosmetisk intimkirurgi har 

makten att bedöma vad som är ett ofördelaktigt utseende och vad som är normalt.38  

Rodrigues samtycker med Davis när hon skriver att kosmetisk intimkirurgi kan 

hjälpa kvinnor som lider av dåligt självförtroende eller känner stort missnöje över sitt 

köns utseende, vilket påverkar dem negativt i deras liv. Hon frågar sig om vi har rätt att 

döma ut denna typ av kirurgi, om de kvinnor som genomgår den faktiskt upplever att 

det hjälper dem. Rodrigues menar också att KKI har medfört en syn på kvinnor som 

sexuella varelser och att samhället tvingas ta kvinnors sexualitet på allvar.39  

Denna studie skiljer sig från Greens genom att undersöka synen på kvinnlig kosme-

tisk intimkirurgi, det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i dagens svenska samhälle. 

Rodrigues antar att kvinnor i grupp lider av stor osäkerhet när det kommer till sitt köns 

utseende, men verkar inte ha tillfrågat eller intervjuat kvinnor om det. Med detta i 

åtanke tar denna studie informationen från Rodrigues och undersöker vad kvinnor anser 

om sitt kön och var de upplever att ett eventuellt ideal kommer ifrån.  

2.4 Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi och kvinnlig 

könsstympning  

Sara Johnsdotter är professor på Malmö Högskola och har tillsammans med professor 

Birgitta Essén skrivit artikeln ”Female Genital Mutilation in the West, Traditional Cir-

cumcision versus Genital Cosmetic Surgery”, där kvinnlig könsstympning och kvinnlig 

kosmetisk intimkirurgi jämförs. Författarna anser att det finns en dubbelmoral i den 

svenska lagen då alla former av ingrepp och förändringar i och på en kvinnas könsorgan 

med eller utan medgivande är strängt förbjudet, men trots detta är kosmetiska ingrepp 

tillåtet. Essén och Johnsdotter menar att kosmetiska operationer verkar genomföras för 

att västerländska kvinnors mentala hälsa ska förbättras genom att ”förfina” könet, men 

kvinnor från länder där könsstympning är vanligt anses vara mindre rationella än kvin-

nor i västvärlden. Essén och Johnsdotters jämförelse mellan kvinnlig kosmetisk intim-

kirurgi och kvinnlig könsstympning i artikeln resulterar i slutsatsen att kvinnor från 

                                                                                                                                               

 
38 Rodrigues, 2012, s. 785-786. 
39 Rodrigues, 2012, s. 790-791.  
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olika delar av världen inte erhåller likhet inför lagen, på grund av att intimkirurgi tillåts 

men inte könsstympning.40  

I avsnittet om intimkirurgi diskuterar även Rees frågan om vem som kan hävda att 

en blygdläppsförminskning eller en slidförsnävning inte är en stympning eller ändring 

av det kvinnliga könet. Varför anses kvinnor från västvärlden kunna fatta rationella be-

slut och på grund av det tillåtas att ändra på sina kön, när kvinnor från Afrika oavsett 

medgivande inte får ändra någonting? Rees menar på intet sätt att könsstympning ska 

legaliseras, utan anser istället att resurserna och teknologin som läggs på att ändra fullt 

fungerande kön för ett mer estetiskt tilltalande utseende, istället borde användas för re-

konstruktion av kön som blivit stympade och utbildning som kan lära unga flickor och 

kvinnor om deras köns utseende och funktion. Rees påpekar vikten av att kvinnor måste 

kunna tala om sina problem, tas på allvar och erhålla den hjälp de behöver.41  

Problemet med kritiken av lagen om förbud mot kvinnlig könsstympning är att det 

antas att könsstympning och kosmetisk intimkirurgi kan jämföras rakt av. Dessa ingrepp 

är inte likadana, även om de måhända har likheter. Rodrigues nämner Johnsdotter och 

Essén i sin artikel och är kritisk mot att dra en jämförelse mellan kvinnlig könsstymp-

ning och kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, då det handlar om tvång mot flickor eller ett 

”fritt”42 val av kvinnor. Att dra för många paralleller mellan ingreppen vore att förenkla 

kvinnors åsikter till ingreppen och ignorera att åsikterna är lika komplexa och varierar 

lika mycket som ingreppen själva.43 På grund av detta riktar denna forskning inte in sig 

på kvinnlig könsstympning i främsta hand, utan enbart i relation till när intervjupersoner 

tar upp det samt i diskussionsavsnittet.  

2.5 Sammanfattning 

Kathy Davis visar att det går att genomföra intervjuer om tabubelagda ämnen. Istället 

för att anamma ett ställningstagande och tala åt någon, är det viktigt att lyssna på vad de 

som genomgår plastikkirurgi har att säga, bland annat för att få reda på varför det äger 

                                                                                                                                               

 
40 Birgitta Essén & Sara Johnsdotter, “Female Genital Mutilation in the West, Traditional Circumcision 

versus Genital Cosmetic Surgery”, Acta Obstet Gynecol Scand, 2004, nr. 83, s. 611-613.   
41 Rees, 2015, s. 258-260.  
42 Vad som kan anses vara ett ”fritt” val diskuteras i analysavsnittet.  
43 Rodrigues, 2012, s. 783-784.  
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rum. På detta vis vill denna studie höra vad kvinnor har att säga om kvinnlig kosmetisk 

intimkirurgi. Det Rees bidrar med är ett perspektiv om synen på det kvinnliga könsor-

ganet och dess subordination genom kultur och historia, vilket är relevant för att kunna 

förstå och undersöka kosmetisk intimkirurgi. Genom att forska i en svensk kontext skil-

jer denna studie sig från Davis, Rodrigues, Green och Rees. Förhoppningsvis bidrar 

forskningen till en tydligare bild kring kosmetisk intimkirurgi: vad det är, varför det 

görs och vad kvinnor anser om det, samt vad synen på det kvinnliga könsorganet och 

synen på kvinnlig sexualitet har för inverkan, i en kontext av mänskliga rättigheter.   
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3 Feministisk teori 

För att analysera svaren på enkät- och intervjuundersökningen samt empirin från 

plastikkirurgiska mottagningars hemsidor, används en feministisk teori med inriktning 

på skönhetsideal och vad som anses vara normalt och inte för kvinnors kön och sexuali-

tet. En feministisk teori undersöker hur genushierarkier och patriarkala strukturer på-

verkar makt och möjligheter i samhället, och enligt Davis är en feministisk inställning 

ofta att hävda att kvinnor är offer för normer och skönhetsideal i ett patriarkalt sam-

hälle.44 Målet är dock inte att skuldbelägga kvinnor som har genomgått kosmetisk in-

timkirurgi och framhålla dem som offer för en patriarkal världsordning, utan istället 

lyssna till kvinnors åsikter och syn på kosmetisk intimkirurgi och förstå var kvinnor står 

i relation till sitt eget kön. Denna studie använder en teori skapad utifrån en kombinat-

ion av forskningen av Kathy Davis, Emma L. E. Rees, Fiona J. Green och Sara Rodri-

gues, alla presenterade i forskningsöversikten. Från teorin utskiljs fem kategorier som 

används som ramverk för att analysera studiens primärmaterial.  

3.1 Idealkonstruktion av normalt och onormalt 

I sin bok undersökte Kathy Davis varför kvinnor ville eller hade genomgått plastikki-

rurgi och vad som hade påverkat dem i beslutet. Enligt Davis verkade beslutet att ope-

rera sig inte bero på viljan att bli vackrare i samma utsträckning som det hade med att 

uppnå den ”normala” standarden.45 Genom att följa med plastikkirurger i deras möten 

med kvinnor som ville operera sig undersökte Davis vad som generellt ansågs vara 

normalt och onormalt för kvinnokroppen. Davis såg ett mönster där plastikkirurger inte 

informerade om de risker som fanns med operationerna och dessutom upplevde flera av 

de intervjuade kvinnorna att de blivit tillsagda vilken storlek de skulle ha när de till ex-

                                                                                                                                               

 
44 Davis, 1995, s. 49-54.  
45 Davis, 1995, s. 161-163.  
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empel skulle förstora eller förminska brösten.46 Genom plastikkirurgens subjektiva be-

dömning om vad som var normalt förnekades kvinnorna rätten till kontroll över sina 

egna kroppar:  

 

The medical profession has a long and checkered history of making decisions of women’s health 

”for their own good”, while simultaneously restricting their access to information or excluding 

them from decision making which would enable them to exercise control over their own bodies.47  

 

Som presenterats i forskningsöversikten menar Sara Rodrigues precis som Davis att 

kirurger har stor makt att bestämma vad som är normalt och onormalt. Rodrigues anser 

att det har skett och sker en normalisering av kosmetisk intimkirurgi och att detta skapar 

underförstådda ideal och estetiska standarder för hur det kvinnliga könet ska se ut: ”… 

simply put, all of the vulvas created through FGCS are disturbingly identical to one 

another…”48 Förutom kirurger som idealkonstruktörer anser Sara Rodrigues att ideals-

kapandet av det kvinnliga könet kommer från porrindustrin, men även från bikiniformen 

och att det kvinnliga könet har blivit synligare sedan det började rakas. Från Davis och 

Rodrigues kommer därför den första kategorin, vilken är Idealkonstruktion. I denna 

kategori analyseras allt från empirin som anses vara normalt eller onormalt och allt som 

medför idealkonstruktion av det kvinnliga könet. 

3.2 Framställningen av den defekta vaginan 

I forskningsöversikten presenterades Rees, som redovisade hur myten Vagina Dentata 

användes för att legitimera bland annat våldtäkt. Precis som Rees nämner Rodrigues 

myten om Vagina Dentata för att visa på rädslan för vaginan. Rodrigues menar att de 

dåliga epiteten förknippade med vaginan härstammar från kvinnors subordination där en 

kvinna är definierad av hennes kvinnliga kön – eller avsaknaden av ett manligt kön.49 

Förutom farlig framställs även vaginan som äcklig och defekt. Ett exempel på det är när 

Rees söker på ordet vagina på sajten eBay och får träffar som leder till tips och råd om 

                                                                                                                                               

 
46 Davis, 1995, s. 116-119.  
47 Davis, 1995, s. 117-118.  
48 Rodrigues, 2012, s. 785.  
49 Rodrigues, 2012, s. 782.  
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hur en kvinna kan förbättra sitt kön. Träffarna handlar om diverse krämer som ska för-

bättra utseende, få vaginan att lukta bättre och förhöja sexlivet, men även så kallade 

”Virgin Sticks” som ska göra vaginan tajtare. På grund av denna framställning av det 

kvinnliga könet menar Rees att kvinnor reduceras till objekt för penetration. För de som 

inte reduceras framstår deras kön istället som defekta, med vaginor som luktar illa och 

är för slappa.50  

Framställningen av vaginan som en tandad mun, som mystisk eller som illaluktande 

eller ful medför att många kvinnor växer upp med att ogilla sina vaginor, enligt Rees.51 

Även Green menar i sin artikel att en kvinna alltid är förutbestämd av sitt kön och att 

hennes vagina enbart innehar det korrekta utseendet när en auktoritet i samhället säger 

så, vilket oftast är männen.52 Den andra kategorin är således framställningen av den 

defekta vaginan, som undersöker om vaginan framställs med negativa epitet och vilken 

effekt detta i sådana fall har. 

3.3 Framställningen av kvinnlig sexualitet  

Rodrigues är i sin artikel starkt kritiskt till att kvinnors sexuella njutning framstår som 

beroende av vaginal penetration av mannens penis. Rodrigues menar att slidförsnävning 

är ett exempel på hur vaginans användbarhet kopplas ihop med vaginans möjlighet att 

ge och få heterosexuellt, penetrativt sex. Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi reproducerar 

patriarkal makt och stereotypa idéer genom att sätta vaginans försnävning i korrelation 

med en större njutning för männen.53 Rodrigues hävdar att slidförsnävning och en g-

shot,54 förflyttar kvinnors sexuella njutning från klitoris och tillbaka till den föråldrade 

idén om att normala kvinnor ska känna njutning och få orgasm via vaginalt sex, trots att 

många kvinnor inte får det. De kvinnor som inte får orgasm via vaginalt samlag fram-

står som onormala, och Rodrigues menar att detta leder till att kvinnor lider av stor geni-

tal osäkerhet.55  

                                                                                                                                               

 
50 Rees, 2015, s. 28-30.  
51 Rees, 2015, s. 40.  
52 Green, 2005, s. 174-176.  
53 Rodrigues, 2012, s. 785-787.  
54 En injektion som sprutas in i slidan som påstås skapa en temporär g-punkt.  
55 Rodrigues, 2012, s. 789.  
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Som tidigare nämnts skrev Green att klitoridektomi tidigare användes som behand-

ling för att kvinnor inte skulle onanera, och dessutom skulle samlag enbart ske i repro-

duktivt syfte inom ett äktenskap.56 I Greens artikel kan läsaren följa historien om hur 

kvinnlig sexualitet har setts som någonting fult och dåligt, och därför har kvinnlig sexu-

alitet framställts som något icke-existerande eller behandlingsbart. Synen på kvinnlig 

sexualitet finns även med i Rees bok om vaginan och hon menar att kvinnans sexualitet 

har setts som farlig och måste bekämpas. Rees skriver att män framställs som hjältar 

som ”erövrar” och ”tämjer” kvinnor.57 Därför är den tredje kategorin framställningen av 

kvinnlig sexualitet, som syftar till att analysera hur kvinnlig sexualitet framställs och 

upplevs av kvinnor. 

3.4 Rättighet och acceptans  

Flera av de ovan nämnda författarna anser att kvinnlig kosmetisk intimkirurgi kan leda 

till ett bättre självförtroende hos en kvinna som är missnöjd med sitt köns utseende, och 

exempelvis Davis är noga med att poängtera att kvinnor som väljer att genomgå plastik-

kirurgi inte ska ses ner på. Därför handlar den fjärde kategorin om rättighet och accep-

tans. Är det var persons rätt att ändra på sin kropp, och vem ska i sådana fall tillhanda-

hålla operationen? Hur värderas fysiskt och psykiskt obehag? Denna kategori känne-

tecknas av vad respondenterna anser är rätt och fel med KKI, hur rättigheter kan kopp-

las samman med proceduren, och om dessa åsikter skiljer sig ifrån annan plastikkirurgi. 

Den innefattar även eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med det 

kvinnliga könet, KKI och kvinnlig sexualitet.  

3.5 Moraliska motsägelser  

Davis använde sig av begreppet Moraliska motsägelser när hon analyserade svaren från 

intervjupersonerna. Det var i samband med intervjuerna som hon insåg att kvinnorna, 

samtidigt som de genomgick en plastikoperation, kunde argumentera för att det var då-

                                                                                                                                               

 
56 Green, 2005, s. 160-161.  
57 Rees, 2015, s. 51.  
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ligt att genomgå plastikkirurgi. De menade att deras operation skiljde sig från andras för 

att den var ”nödvändig” och därför inte var lika dålig.58 Dessutom träffade Davis en vän 

som var feminist och kritisk till samhällets konstruerande av kvinnliga skönhetsideal, 

men ändå valde att göra en bröstförstoring.59  

Fortsättningsvis ifrågasätter Rees vad som egentligen skiljer en kosmetisk intim-

kirurgisk operation med en könsstympning.60 Människor har olika åsikter om vad som 

är moraliskt rätt och fel, men om exempelvis en intimkirurgisk operation skulle gå fel – 

vad skiljer den från en könsstympning? Det går även att fråga sig hur plastikkirurger 

ställer sig till en kvinna som lever i en kultur med kvinnlig könsstympning och som 

besöker en mottagning för att hon vill genomgå kosmetisk intimkirurgi. Det som slutli-

gen undersöks som den femte kategorin är vilka moraliska motsägelser som finns. 

 

                                                                                                                                               

 
58 Davis, 1995, s. 161-163.  
59 Davis, 1995, s. 3.  
60 Rees, 2015, s. 258-260.  
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4 Metod 

I denna studie bestod den första metoden av insamling av empiri, och var en enkätun-

dersökning hos kvinnliga studenter i en juristklass på termin fem och kvinnliga studen-

ter i en genusvetarklass på termin 1 från Lunds universitet. I slutet av enkäten tillfråga-

des respondenterna om de ville ställa upp på en intervju, vilket resulterade i fyra inter-

vjuer.61 Den andra metoden används för att sammanställa och analysera svaren från en-

kät- och intervjustudien och är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.  

4.1 Enkät- och intervjustudie 

Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor för att generera kvantitativ och kvalitativ 

data. Inspirationen till denna kombination erhölls från Thomas Harboes bok Grundläg-

gande Metod. Harboe skriver att kvantitativ och kvalitativ metod kompletterar varandra 

och därför bör samhällsvetenskapliga undersökningar utformas med en kombination. 

Kvantitativa undersökningar levererar statistik och mängddata, medan kvalitativa stu-

dier kan ge säker och relevant kunskap, och därför genererar en kombinerad version fler 

ingångsvinkar och större trovärdighet.62  

I skapandet av enkätfrågor eller en intervjuguide togs vissa formuleringsaspekter i 

beaktande, som vaga formuleringar, ämnesmässig jargong samt komplicerade formule-

ringar.63 För att förtydliga enkäten medskickades även ett följebrev. Därtill innehöll 

startsidan på enkäten information om vad KKI innebar, och en instruktion om tillväga-

gångssättet.64 Eftersom enkäten skickades ut via respondenternas studentmail gjordes 

även ett besök i vardera klassen för att förvarna dem om enkäten och vad syftet var med 

den. På det viset antogs det att respondenterna skulle få ett större förtroende för studien 

och därför vara mer villiga att svara på enkäten. För att undvika att frågorna i enkäten 

                                                                                                                                               

 
61 Enkätfrågor och intervjuguide är bifogade som bilaga 1 och 2 i slutet av studien.  
62 Harboe, Thomas, Grundläggande metod. Den samhällsvetenskapliga uppsatsen, 2013, Gleerups, s. 41.  
63 Harboe, 2013, s. 68-69.  
64 Harboe, 2013, s. 75-76.  



Kandidatuppsats i Mänskliga Rättigheter  Felicia Forsström  

 22 

kunde missförstås, kunde anses som ledande och för att minimera bortfallet i enkäten 

gjordes en pilotstudie,65 där responsen resulterade i förändringar och förbättringar.  

Även två testintervjuer genomfördes för att undersöka kvalitéten på frågorna, hur 

intervjupersonen reagerade och vad som kunde vara känsligt. Intervjuformen var en 

semistrukturerad intervju, eller intervjuguide, vilket innebär att intervjuaren har en lista 

med teman som ska beröras, men där intervjupersonen får stort utrymme att utforma 

svaren på sitt sätt. Frågor som inte ingår i en intervjuguide kan ställas ifall respondenten 

tar upp något oväntat eller intervjuaren har en följdfråga.66  

Även Göran Ahrne och Peter Svenssons handbok i kvalitativa metoder har använts 

för att skapa en relevant och trovärdig enkät- och intervjuundersökning. Ahrne och 

Svensson hävdar att en bra kvalitativ metod består av tre komponenter: Transparens, 

triangulering och generaliserbarhet. Transparens innebär att studien har genomskinlig-

het, kan kritiseras och diskuteras samt tydligt redogöra för forskningsprocessen. Trian-

gulering innebär att flera metoder kombineras för att inskaffa mer relevant forskning, då 

flera metoder med liknande svar kan stärka trovärdigheten. Generaliserbarhet innebär 

möjlighet att generalisera resultaten till en större population.67  

4.2 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys  

Metoden som används för att analysera empirin är uppdelad i två delar. Den första delen 

består av en kvantitativ innehållsanalys där svaren på de slutna enkätfrågorna har kvan-

tifierats. Datan har sammanställts i procent och redovisas i stapeldiagram. Motiveringen 

till användandet av en innehållsanalys är att en sådan kan genomföras när syftet är en 

opinionsmätning i ett samhälle eller insamling av statistik.68  

Den andra delen består av den kvalitativa metoden och är en deduktiv innehållsana-

lys av empirin från de öppna frågorna, intervjuerna och texter från plastikkirurgiska 

mottagningars hemsidor. En deduktiv innehållsanalys innebär att forskaren analyserar 

materialet utefter förvalda kategorier, ofta i korrelation med ett teoretiskt perspektiv och 

                                                                                                                                               

 
65 Harboe, 2013, s. 38 + 50.  
66Harboe, 2013, s. 56-60.   
67 Göran Ahrne & Peter Svensson (red.), Handbok i Kvalitativa metoder, Liber, 2015, s. 25-27.  
68 Harboe, 2013, s. 40-43 + 50-53. 
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tidigare forskning.69 Denna metod är hämtad från en artikel om forskningsmetodologi 

skriven av Satu Elo och Helvi Kyngäs.70 Elo och Kyngäs hävdar att målet med en kvali-

tativ innehållsanalys är att erhålla en bred beskrivning av ett fenomen, och resultatet av 

analysen är koncept eller kategorier som beskriver fenomenet. Elo och Kyngäs menar 

att när en sådan kvalitativ innehållsanalys ska användas för att analysera empiri på ett 

deduktivt sätt, ska forskaren utveckla en kategoriseringsmatris för att kunna koda data 

som empirin genererar. Kategorierna måste vara konceptuellt och empiriskt grundade 

och reflektera studiens syfte.71  

Den deduktiva versionen av kvalitativ innehållsanalys används i denna studie på 

grund av erhållen förkunskap i ämnet via forskningsinsamling, samt en förvaldvald fe-

ministisk teori. Från teorin plockades fem kategorier ut, vilka beskrevs utförligt i teori-

avsnittet. Dessa var Idealkonstruktion, Framställningen av den defekta vaginan, Fram-

ställningen av kvinnlig sexualitet, Rättighet och acceptans och Moraliska motsägelser. 

Dessa appliceras på den samlade empirin och användas som kodningsenheter under den 

kvalitativa analysdelen. Kategoriseringsmatrisen ser i denna studie således ut som föl-

jande:  

 

Kategorier  Idealkonstruktion  Framställningen 

av den defekta 

vaginan  

Framställningen 

av kvinnlig sex-

ualitet  

Rättighet 

och  

acceptans  

Moraliska 

motsägelser  

Analys-

material 

     

Enkätsvar 

 

     

Intervjusvar  

 

     

Plastikkirur-

giska texter 

     

                                                                                                                                               

 
69 Det går även att göra en kvalitativ innehållsanalys på ett induktivt sätt, vilket innebär att kategorierna 

plockas ut i efterhand.  
70 Satu Elo & Helvi Kyngäs, 2008, ”The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nurs-

ing, s. 108-109.  
71 Satu Elo & Helvi Kyngäs, 2008, s. 111-112.  
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5 Analys  

I detta avsnitt analyseras det kvantitativa och det kvalitativa material som undersök-

ningarna genererar. Först görs den kvantitativa analysen.   

5.1 Kvantitativ analys  

I denna del sammanställs resultaten ifrån de slutna enkätfrågorna i stapeldiagram. Ef-

tersom det var olika antal respondenter från juridikprogrammet och genusvetarpro-

grammet som svarade på frågorna, är svaren uträknade i procent för att ge en så san-

ningsenlig redovisning som möjligt. I stapeldiagrammen har juridikstudenterna fått blå 

färg och genusvetarstudenter röd färg.  

5.1.1 Bortfall  

Sammanlagt skickades enkäten till 95 kvinnliga juridikstudenter varav 29 svarade. Detta 

ger en procent på 30,5% svarande respondenter. Av 64 kvinnliga genusvetarstudenter 

svarade 35 stycken, vilket innebär att ca 55% svarade på enkäten. Av sammanlagt 159 

studenter genererade studieinriktningarna tillsammans en svarshalt på ca 40 % (64 svar). 

Det kunde även utskiljas att 91 personer hade besökt enkätsidan, vilket tyder på att fler 

respondenter har klickat sig in på enkäten, men gjort den halvvägs eller glömt att trycka 

på SKICKA, inte funnit intresse i att svara på den eller på andra sätt avbrutit den. De 

respondenter som inte svarade på en specifik fråga har inte strukits från hela undersök-

ningen, utan istället från den specifika frågan.  

Efter en vecka skickades en påminnelse om enkäten ut för att få så många svar som 

möjligt från respektive klasser. Detta medförde att ungefär 10 respondenter till från 

varje klass svarade. Eftersom det inkom 64 svar och 4 intervjuer genomfördes och 

många av svaren var tämligen lika, ansågs materialet som inkom vara tillräckligt. Att 

fler genusvetarstudenter svarade kan ha berott på att studiens ämne ligger mer inom 

deras ämnesramar än juridikstudenternas och att genusvetarstudenterna känner sig mer 
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bekväma att diskutera det kvinnliga könet. Vid tillfället för enkätutskicket hade de en 

metodkurs och skulle själva genomföra enkäter eller intervjuer. Det kan därför antas att 

de motiverades till att svara eftersom de själva kunde få inspiration till hur de ville eller 

inte ville genomföra en enkät eller intervju. Detta bekräftade även de två intervjuperso-

nerna som studerade genusvetenskap.  

Att färre juridikstudenter svarade på enkäten kan bero på att de hade stor arbetsbe-

lastning i skolan, eftersom undersökningen ägde rum i november och december innan 

terminsslut och jul. Flera av juridikstudenterna som var intresserade av intervjuer be-

kräftade detta i mailkontakt. Många genusvetarstudenter hörde av sig och ville ställa 

upp på en intervju, men på grund av en teoretisk mättnad var fler intervjuer inte rele-

vant. Den första slutsatsen som kan dras är att det finns ett stort behov av att prata och 

diskutera kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, synen på det kvinnliga könet och kvinnlig 

sexualitet hos kvinnor och att det därför krävs utökad forskning.  

5.1.2 Benämningen av det kvinnliga könsorganet  

I avgörandet om vilken benäm-

ning som skulle användas på 

det kvinnliga könsorganet (bild 

1.0) menade några respondenter 

att det hade med sammanhang 

att göra, eller om en kvinna 

eller ett barn var adresserat. För 

att undersöka så många benäm-

ningar som möjligt räknades 

varje ord som nämnts fler än en 

gång. De som enbart nämndes en gång har uteslutits ur diagrammet, och var mus, muff-

lis, down there, slideriet, det kvinnliga könsorganet och blomma. Vagina var den mest 

populära benämningen hos både genusvetarstudenter (37%) och juridikstudenter (27%), 

varför denna studie således använder sig av den benämningen. Noterbart är att ordet 

fitta som tidigare använts som skällsord kom på andraplats hos genusvetarstudenterna, 

vilket tyder på att det blir ett alltmer vedertaget ord. Däremot var fitta inte lika använt 

av juridikstudenterna, där snippa kom på andraplats.   
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5.1.3 Familjaritet med vaginan och kosmetisk intimkirurgi  

I bild 2.0 framgår det att 49% av 

genusvetarstudenterna och 55% 

av juridikstudenterna anser sig 

vara familjära med det kvinnliga 

könets anatomi i ganska stor 

utsträckning. Fler genusvetar-

studenter anser sig vara famil-

jära med det kvinnliga könets 

anatomi i stor utsträckning 

(34%). Dock var det fler genus-

vetarstudenter som svarade på 

enkäten, vilket kan påverka 

svarshalten i viss mån. Genusve-

tarstudenter kan dessutom antas 

studera genus och kön på ett an-

nat vis än juridikstudenter. Skill-

nader kan även röra sig om ålder 

och vilken typ av sexualunder-

visningen individerna har erhål-

lit.  

De allra flesta av båda studieinriktningarna har hört talas om KKI tidigare, (88% av 

genusvetarstudenterna och 71% av 

juridikstudenterna), även om något 

fler juridikstudenter aldrig hade hört 

talas om det. I bild 4.0 kan det ut-

skiljas att de som svarade ja på frå-

gan, hade hört talas om KKI till stor 

del genom TV och tidningar. Kate-

gorin ”Annat” har fått många röster 

från juridikstudenter men även en 
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del genusvetarstudenter, vilket innebär att det är möjligt att det saknas en kategori som 

sprider information om KKI. Det var dock många av respondenterna som kryssade i 

flera svarsalternativ, varav ”annat” enbart var ett av flera svar.  

5.1.4 Ideal för vaginan  

Av bild 5.0 framgår att nästa alla re-

spondenter oavsett studieinriktning 

upplever att det finns ett ideal för hur 

vaginan ska se ut. I enkäten nämnde 

en stor andel av respondenterna por-

nografi som källa till idealkonstrukt-

ion, eftersom det var ett av få ställen 

vaginan exponerades.72  

I bild 6.0 kan det utskiljas att 38% 

av juridikstudenterna och 29% av ge-

nusvetarstudenterna aldrig har känt 

något missnöje med sitt köns utseende. 

Resterande 62% av juridikstudenterna 

och 71% av genusvetarstudentera har 

dock någon gång, ibland eller mycket 

ofta känt missnöje med sitt köns utse-

ende. Missnöjet skulle kunna bero på 

att respondenterna anser eller har an-

sett att de inte lever upp till idealet. Det var några fler som aldrig hade känt missnöje 

med sitt köns utseende hos juridikstudenterna. En slutsats som skulle kunna dras av det 

är de som har känt missnöje med sitt köns utseende kanske är mer benägna att ta reda på 

varför de inte känner att de lever upp till idealet, och därav vald studieinriktning.  

 

 

                                                                                                                                               

 
72 Detta berörs i den kvalitativa analysdelen.  
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5.1.5 Rättighet och möjlighet  

Trots missnöje ville få av respondenterna 

genomgå kosmetisk intimkirurgi, (97% 

av juridikstudenterna och 86% av genus-

vetarstudenterna svarade nej), vilket dels 

kan tyda på att ingreppet är tabubelagt 

eller att studenterna anser att riskerna är 

höga. Det kan även bero på att de upple-

ver att missnöjet inte är så stort eller att 

de inte känner något missnöje längre.  

På frågan om alla kvinnor ska ha rätt 

att genomgå kvinnlig kosmetisk intim-

kirurgi (bild 8.0) svarade 79% av juridik-

studenterna och 76% av genusvetarstuden-

terna ja. 14% av juridikstudenterna tyckte 

inte att det skulle vara alla kvinnors rätt, 

och 21% av genusvetarstudenterna svarade 

vet ej. Skepticismen kan bero på att stu-

denterna är misstänksamma mot anled-

ningarna till att genomgå kosmetisk intimkirurgi.   

Nästa fråga behandlade 

vem som skulle tillhanda-

hålla KKI. Över 50% av 

juridikstudenter ansåg att 

den privata sjukvården 

skulle göra det, men 17% 

svarade att den svenska 

sjukvården inte skulle till-

handahålla KKI. Genusve-

tarstudenterna var mer 

osäkra då 34% svarade vet 

ej, även om den privata sjukvården fick 26% av rösterna.  
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För de som svarade att någon form av svensk sjukvård skulle tillhandahålla KKI, 

följde en fråga om det skulle finnas någon åldersgräns (bild 10). 63% av juridikstuden-

terna och 48% av genusvetar-

studenterna svarade att det 

skulle finnas en åldersgräns på 

över 18 år. De flesta andra 

respondenter tyckte att det 

skulle finnas en åldersgräns på 

antingen 20 eller 25 år.  

Sammanfattningsvis visar 

den kvantitativa analysen att 

många av kvinnorna i enkäten 

någon gång har känt missnöje med sitt köns utseende, men få vill genomgå kosmetisk 

intimkirurgi. Forum där respondenterna har hört talas om kosmetisk intimkirurgi är 

bland annat TV och tidningar. Det var inte helt klart vilken del av den svenska sjukvår-

den som skulle tillhandahålla KKI, om den ens skulle göra det, men privatsjukvården 

fick flest röster av juridikstudenterna. Slutsatsen som kan dras är att de flesta verkar 

tycka att varje kvinna ska få göra vad hon vill med sin kropp, samtidigt som många re-

spondenter upplever att det finns ett könsideal som kvinnor förväntas leva upp till. Där-

för kan det finnas en kluvenhet i exempelvis vilken instans som ska tillhandahålla resur-

serna, och vilken åldersgräns som ska råda. 

5.2 Kvalitativ analys  

I den kvalitativa innehållsanalysen nedan analyseras svar från enkät och intervjuer de-

duktivt. Här används även det kompletterande primärmaterialet och sekundärmaterialet. 

Den sammanlaga empirin kodas i de fem kategorier som framtogs ur studiens teori.  

5.2.1 Idealkonstruktion  

Den första kategorien är idealkonstruktion. Som redan nämnts ansåg många responden-

ter att ideal konstrueras i pornografi. Även de fyra intervjupersonerna ansåg pornografi 

som idealskapande, då det är ett av de få ställen som det kvinnliga könet visas upp. Rod-
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rigues menade dock att pornografi inte var den enda enheten som skapade ideal, vilket 

även respondenterna ansåg. Andra svar som förekom i enkäten var exempelvis ”media”, 

”kvinnors subordination mot männen” och:  

 
Även ”vanliga” bilder, t.ex. bikinireklam kan säkert spela in. Även språket har sin del i det. Ofta (i 

alla fall tidigare) har det kvinnliga könet setts och benämnts som en motpol till det manliga, d.v.s. 

ett hål och inte mycket mer. T.ex. större blygdläppar passar inte in i den bilden. Ett språkpolitikex-

empel på detta är t.ex. att kvinnors kön i vissa Shakespeare-pjäser kallades ”nothing” … (Juridik-

respondent).  

 

Sociala medier där modeller i bikinis inte ser ut att ha några blygdläppar alls som syns genom en 

tunn baddräkt. (Juridikrespondent).  

 

Båda respondenterna menar att bilder på bikinireklam bidrar till att skapa ett ideal 

för vaginan, även om inte själva vaginan visas. Just att ingenting syns är i detta fall pro-

blemet. Om idealet är ”nothing” eller enbart ett hål passar inte stora blygdläppar in. Den 

överst nämnda respondenten menade även att ideal kan skapas genom språkbruket, och 

att ord ges olika värde. Liknande upplevelser hade Genusvetarstudent B när hon inter-

vjuades:  

 

Hur man pratar om det kvinnliga könsorganet, jag tycker att det är väldigt så här ehm att det ska 

vara litet, tajt. Ja. Det ska vara så här… nä men bara litet…. känner jag. Att det ska vara… inget 

hår och… väldigt så… så lite… Att det inte får vara groteskt på något vis, känner jag. (…) Och typ 

man börjar tänka själv att man kanske inte… att det inte ser top noch ut. Eller så som man blivit 

tillsagd att det ska se ut. (Genusvetarstudent B).   

 

Genusvetarstudent B upplever att könet framställs som ”groteskt” om det inte är tajt 

eller hårlöst, och enligt henne medför detta att hon börjar fundera över sitt eget kön och 

blir orolig för att inte leva upp till idealet. ”Groteskt” klingar mycket negativt och är 

knappast ett ord som någon vill förknippas med. De ovan nämnda citaten stämmer över-

ens med Rodrigues teori om att ideal sprids från fler ställen än porrindustrin, men även 

med Rees om hur vaginan döljs men ändå finns där och påverkas.  

Ett par av respondenterna ansåg även att sexualundervisningen i skolan hade en av-

görande del i idealkonstruktionen, eftersom de flesta läroböcker enligt en respondent 

visar ”en sorts ’standard’ vulva som alla förväntas identifiera sig med...” Förutom det, 

ansågs följande:  
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Sedan tror jag själva kirurgi-industrin också. Det finns ju ett allmänt ideal om hur kvinnor ska re-

konstruera sig själva och det behöver ju förändras och hitta nya kroppsdelar för att industrin ska 

utvecklas och få nya kunder. (Juridikrespondent).  

 

Denna respondent anser att själva kirurgin och kirurgerna skapar ideal, precis som 

Davis och Green föreslog. Respondenten utgår ifrån att kirurgin skapar ideal på grund 

av att det är en vinstdrivande aktivitet som behöver nya kunder. Att skapa ett ideal där 

alla kvinnors könsorgan förväntas se ut på ett och samma sätt kan antas vara fördelaktigt 

för plastikkirurgiska mottagningar, om kvinnor vill operera sig för att leva upp till idea-

let. Ju fler kvinnor som opererar sig desto mer pengar till företaget.  

En annan respondent menade att ”en viss typ av könsutseende har setts som mer 

vulgära, på samma eller liknande sätt som större penisar.” Att vissa könsutseenden 

skulle vara mer vulgära eller att det kvinnliga könet ses som motpol till det manliga kan 

tyckas märkligt. Följande stycke är hämtat ifrån Victoriakliniken, som erbjuder blygd-

läppsplastik:  

 

Den vanligaste formen av intimkirurgi är blygdläppsplastik, där de inre blygdläpparna förminskas 

för att skapa en bättre harmoni i storlek och form. De inre blygdläpparna kan efter puberteten upp-

levas som för stora om de hänger långt nedanför de yttre. I stående kan detta upplevas som en ”li-

ten snopp” vilket för vissa kvinnor kan verka hämmande.73 

 

Det finns flera problematiska ordval i detta stycke som stärker en idealkonstruktion 

och bidrar till att kvinnor kan känna missnöje över sitt köns utseende. Först och främst 

verkar det som att en kvinna med längre inre blygdläppar är onormal och att hennes kön 

saknar harmoni i storlek och form. Harmoni är ett ord som förknippas med positivitet 

och om någon inte innehar harmoni kan detta uppfattas som negativt. Efter detta kom-

mer liknelsen med att långa inre blygdläppar kan liknas med en ”liten snopp”. Detta är 

inte bara absurt då kvinnors kön i fall av långa inre blygdläppar inte plötsligt förvandlas 

                                                                                                                                               

 
73 Victoriakliniken, ”Behandlingar”, fliken intimkirurgi, (hämtat 2016-12-05), 

http://www.victoriakliniken.com/behandlingar/intimkirurgi/.  

http://www.victoriakliniken.com/behandlingar/intimkirurgi/
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till manliga könsorgan, men dessutom ser vaginor olika ut. Dessutom är det inte ovan-

ligt att de inre blygdläpparna växer ut medan de yttre krymper, ju äldre kvinnor blir.74 

Att likna långa inre blygdläppar med ett manligt könsorgan är inte enbart häm-

mande och idealkonstruerande, utan även obildat. Fortsättningsvis erbjuder Victoriakli-

niken före- och efter-bilder. Vid frågan om hur intervjupersonerna ställde sig till före- 

och efter-bilder, menade de att:  

 

Det kan väl va bra i det anseendet om man har bestämt sig och vill veta vad som kan förändras. 

Men sen kan det väl bli negativt också om man kommer in och ser efterbilden och känner själv att 

”åh, så måste jag också se ut då!” om det där är idealet… (…) så kanske man tänker att så ser jag 

också ut, på förra bilden, då ska jag egentligen se ut som efterbilden, för då… är jag finare. (…) 

Samtidigt så… de har, det är väl alltid före och efterbilder nästan, och det är väl för att den som 

har bestämt sig ska ha en chans att veta vad man kanske kan få. Samtidigt så kanske man kan få 

det via en konsultation också och att det inte behöver finnas på nätet eller så.  

 (Genusvetarstudent A).  

 

Det känns ju väldigt så här försäljningsknep… för då blir det ju verkligen… alltså de försöker göra 

en marknad av det. Ehm… och… jag tycker inte… nej jag tycker nog inte man ska visa det på en 

hemsida, utan snarare typ om man är vid en konsultation (…) För om man har det på sina hemsi-

dor så blir det att man lägger ett visst värde i det, att man… att man borde göra något åt det, om 

det finns ett efterresultat. För om man inte tyckte att det blev bättre så hade man inte haft det på sin 

hemsida och försökt sälja med det. (Juridikstudent A).  

 

Båda intervjupersonerna oavsett studieinriktning anser att före- och efter-bilder 

skapar ett ideal. Även om bilderna är tänkta att visa vad som kan erbjudas, skapas en 

efter-bild som visar normen för hur ett kvinnligt kön egentligen ska se ut. En kvinna 

som ser ut som före-bilden kan då känna att hon inte lever upp till idealet. Både Genus-

vetarstudent A och Juridikstudent A föreslår att bilder kan visas via en konsultation 

istället. På Victoriakliniken finns det även en sökfunktion med bilder som varierar bero-

ende på ålder och hur många barn en kvinna har fött.75 Vid intervallet 25-29 år finns 

bilder på två olika kön som före-bilder, men häpnadsväckande nog är efter-bilden 

                                                                                                                                               

 
74 Vårdguiden 1177, ”Sex och relationer”, flikarna kroppen och kvinnans yttre könsorgan, redaktör Johan 

Nilsson, pub. 2013-11-13, (hämtat 2016-12-05), http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-

relationer/Kroppen/Kvinnans-yttre-konsorgan/.  
75 Victoriakliniken, ”Behandlingar”, flikarna intimkirurgi och bilder, (hämtat 2016-12-05), 

http://www.victoriakliniken.com/behandlingar/intimkirurgi/#bilder.  

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Kroppen/Kvinnans-yttre-konsorgan/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Kroppen/Kvinnans-yttre-konsorgan/
http://www.victoriakliniken.com/behandlingar/intimkirurgi/#bilder
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samma bild för båda könen, som att det enbart finns en bild för hur en vagina ska se 

ut.76  

Sammanfattningsvis verkar det som att ett ideal för vaginan konstrueras från olika 

instanser i det svenska samhället. Studenterna i undersökningen upplever det vara från 

fler håll än pornografin, som till exempel genom den manliga blicken, skola, kirurgi och 

bikinireklam, men även genom språket.  

5.2.2 Framställningen av den defekta vaginan  

Kategorin framställningen av den defekta vaginan har tydliga samband med idealkon-

struktion. Genom idealkonstruktion blir allt som inte når upp till idealet en sämre vers-

ion, det vill säga defekt. I den kvantitativa analysen slogs det fast att många av respon-

denterna någon gång eller ibland hade känt missnöje med utseendet på sitt kön. Medan 

förra avsnittet främst fokuserade på varifrån ideal kommer och hur de konstrueras, be-

handlar detta avsnittet vad som händer med de som inte når upp till idealet och varför en 

del vill genomgå kosmetisk intimkirurgi. Många respondenter ansåg att viljan att skön-

hetsoperera vaginan hade med osäkerhet och dåligt självförtroende att göra:  

 

Jag tror att valet att genomgå kosmetisk intimkirurgi kommer från en plats av osäkerhet. Även om 

en kvinna hävdar att det är för sin egen skull, vilket det förstås är, så stämmer det eftersträvade ut-

seendet med största sannolikhet överens med ”idealutseendet” som beskrivs, tecknas eller syns i 

bland annat pornografi. Precis som att en eventuellt sminkar sig för att bli mer självsäker vid inter-

aktion med andra, så kan ett kosmetiskt intimkirurgiskt ingrepp minska osäkerheten vid sexuella 

möten. (Genusvetarrespondent).  

 

Precis som Davis och Rodrigues, menar respondenten ovan att ett plastikkirurgiskt 

ingrepp kan leda till minskad osäkerhet och bättre självförtroende. Om ett ideal kon-

strueras och ges ut i samhället leder detta till att allt som inte når upp till idealet blir 

defekt. Denna defekthet kan antas leda till dåligt självförtroende och slutligen operation 

för att inte längre vara på ”fel” sida idealet. Detta förutsätter dock att osäkerheten är 

grundad i just utseendet och att inte något annat spelar in. Juridikstudent A berättade att 

hennes klass under sexualundervisningen i årskurs 6 hade fått skriva lappar med frågor 

                                                                                                                                               

 
76 Victoriakliniken, ”Behandlingar”, flikarna intimkirurgi och bilder, intervallet 25-29 år, (hämtat 2016-

12-05), http://www.victoriakliniken.com/behandlingar/intimkirurgi/#bilder. 

http://www.victoriakliniken.com/behandlingar/intimkirurgi/#bilder
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som läraren skulle svara på, och att en av dem behandlade frågan om vilka i klassen 

som rakade sina könsorgan:   

 

… alltså ”vilka har rakat könsorgan?” och så typ pratade våran lärare om det: ”Ja ni ska raka…” 

alltså det här har inte med sexualitet… fast det kan ju ha med sexualitet att göra också. Men de var 

mer så i ett hygieniskt syfte att man måste raka sig för det är ohygieniskt att vara…  

F: Sa dina lärare det här?  

JA: Ja, mina mentorer sa det här. Att det var ohygieniskt att ha hår mellan benen. Vart på jag gick 

och hets-köpte rakhyvel och bara… fattade inte vad jag skulle göra liksom…. Aah… (suck).  

F: Tycker du att de på det viset spred ett ideal?  

JA: Ja, det kan jag verkligen tycka! Jag ångrade mig så mycket efter att jag hade rakat!  

F: Varför gjorde du det?  

JA: För de coola tjejerna hade gjort det, och det var liksom de som hade haft sex i klassen och… ja 

men det var de här snygga tjejerna som man ville vara med. Eh… ja, och om de vuxna säger att det 

är så… så, då stämmer det ju… eller så här. Eller så. Om de redan har gjort det, och så kommer de 

vuxna och förstärker detta liksom… jättekonstigt! Nu i efterhand. (Juridikstudent A).  

 

Juridikstudent A litade på läraren när hen sa att det var ohygieniskt att ha hår på sitt 

könsorgan, eftersom läraren för henne var en auktoritet. De tjejer som Juridikstudent A 

såg upp till hade också rakat sig, vilket förstärkte känslan av att hon var tvungen att raka 

sitt kön för att leva upp till idealet. Efteråt ångrade hon sig och även om det inte rörde 

sig om en operation, är ovanstående citat ett exempel på hur en idealkonstruktion kan 

påverka någon till att vidta åtgärder för att leva upp till ett ideal.  

Flera av respondenterna upplevde att en del män avgör vad som är en perfekt eller 

defekt vagina. Några menade att anledningar till att vidta åtgärder och genomgå operat-

ioner kan vara för att könet ska bli attraktivare eller skönare för den sexuella partnern 

eller bero på ”inställningen till hur tjejer och kvinnor alltid ska behaga (mannen)” och 

Genusvetarstudent A höll med:   

 

…jag läste om en i tidningen… att det var, hon gjorde det för att hon trodde att hennes man skulle 

vilja ha sex med henne mer då. Eh… så då gjorde hon väl det förmodligen för sitt samliv och då 

gjorde hon ju inte det för sin egen skull. Så… om man ska ha förutfattade meningar så känns det ju 

som att man gör det för att nån annan vill det. Typ partner. (Genusvetarstudent A).  

 

Genusvetarstudent A uppfattar det som vanligt att genomgå kosmetisk intimkirurgi 

för en partners skull. Det som är underförstått i början av citatet är att kvinnan trodde att 

hon inte dög som hon var, och att hon kunde operera sig så att hennes man skulle tycka 
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om henne mer. Det ska dock tilläggas att kvinnan kan tycka att hon gör det för sin egen 

skull också, då hon kanske anser att det förbättrar hennes sexliv och njutning. Som 

nämnts menade Green att en vagina anses vara perfekt först när en auktoritet säger så. 

På grund av patriarkala strukturer och en manlig norm som auktoritet genom historien,77 

kan det antas att det som inte anses falla in under den manliga normen – vaginan – blir 

defekt. Det ska dock föreligga en försiktighet i att anta att män har en viss åsikt om det 

kvinnliga könsorganet, utan att undersöka det. Kvinnan i tidningen genomgick KKI för 

att hon trodde att hennes man skulle tycka om det, men det betyder inte att han har ut-

tryckt det.  

Alla intervjupersonerna diskuterade sitt kön i relation till idealskapande, och me-

nade att de ibland hade känt sig osäkra. Genusvetarstudent A hade inte funderat så 

mycket på utseendet:  

 

Nej det (skratt) inte så det ser ut kanske, men det är väl mer om man är… slapp (skratt) eller så. 

Om man är för stor. Nu är väl den inte så stor, risken, nu när jag är så ung. Det är väl typ mer det 

än hur man ser ut. Eh.. det har inte… jag har inte fått någon kommentar om det heller. Men det är 

väl det enda jag har funderat på är om det inte blir skönt för att man är för stor eller liknande. (Ge-

nusvetarstudent A).   

 

Trots att hon inte hade fått någon kommentar om det, hade hon ändå en oro över 

vaginans formation, vilket kan antas bero på att en idealkonstruktion där vaginan ska 

vara tajt. Hon trodde att risken för att vara för slapp var liten i och med att hon var ung, 

men hade ändå funderat över om det inte skulle vara tillräckligt skönt för en (manlig) 

partner. Likadant menade Genusvetarstudent B och Juridikstudent B att de hade funde-

rat över deras kön:  

 

Det har ju bara börjat sen man kanske blev exponerad för mer, alltså jag tänker så här porr, eller 

alltså bilder på andra kvinnliga könsorgan som inte ser ut som mitt. Och då har jag faktiskt tänkt 

att man inte är så… att det inte skulle vara… eller att det inte är idealet. Att det inte är så himla… 

och rädd att den jag är med ska tycka att det inte är speciellt… fint. (…) Men nu pratar jag vissa 

gånger, det är inte alla. Men att det absolut inte har tagit över. Men det har varit gånger då man 

tänker kanske, när man har haft sex med nån… att man har fått någon tanke att han kanske blir av-

tänd nu. Men jag tycker inte att den tanken har dominerat eller typ förhindrat mig att ha gjort sa-

ker. Men den har funnits där ibland. (Genusvetarstudent B).   

                                                                                                                                               

 
77 Green, 2005, s. 174-176. 
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Det har väl skapat typ men kanske en osäkerhet att jag inte känner mig lika bekväm i sängen. Och 

speciellt inte om partnern är så att han liksom kan se mitt könsorgan… blir lite obekväm. Det är 

väl så. Det… Det är ju sorgligt. Men sen är jag väl glad att så här... det har inte påverkat mig mer 

än så, att jag skulle tänka på det utanför den situationen. (Juridikstudent B).  

 

Rodrigues och Rees idé om att kvinnor känner osäkerhet över sitt kön verkar 

stämma. På grund av en idealkonstruktion av hur vaginan ska se ut, har ovanstående 

intervjupersoner emellanåt känt att de inte duger som de är. Det har ibland medfört en 

obekvämhet, framförallt vid sexuella möten. Tankarna hade dock inte tagit över deras 

liv.  

Låt oss säga att någon av respondenterna eller intervjupersonerna som hade känt 

missnöje med könets utseende hade sökt på intimkirurgi på internet. Stora inre blygd-

läppar var inte ett av idealen i Victoriaklinikens beskrivning, och liknades vid en ”liten 

snopp”. På en av de största plastikkirurgiska mottagningarnas hemsidor, Akademiklini-

ken, kan läsaren hitta följande:  

 

Många kvinnor störs av oregelbundenheter i blygdläpparnas utseende. Vanligast är alltför stora 

inre blygdläppar. Om de hänger långt nedanför de yttre kan de utsättas för skador på grund av 

skav. De kan också ge ett estetiskt mindre tilltalande intryck. Det kan man åtgärda genom att 

minska storleken på de inre blygdläpparnas storlek.78 

 

Kliniken menar att det är vanligt att operera ”alltför stora” blygdläppar. Frågan är 

hur långt ”alltför stora” innebär. En funktionell aspekt tas även in som motivation till 

operation, då långa inre blygdläppar riskerar att skadas. Naturligtvis ska inte kvinnors 

problem förminskas, då det finns kvinnor som lider av besvär, skav och skador och de 

ska få adekvat hjälp. Problemet i texten ligger dock i att stora inre blygdläppar fram-

ställs ge ett ”estetisk mindre tilltalande intryck”, vilket skulle kunna tolkas som att stora 

blygdläppar är fult och defekt. Detta mindre tilltalande intrycket kan ”åtgärdas”, genom 

att ”minska storleken” på dem, vilket är en förskönande och förenklande beskrivning av 

att delar av blygdläpparna skärs bort. Dessutom kan det ifrågasättas vem det är som 

                                                                                                                                               

 
78 Akademikliniken, ”Det här gör vi”, flikarna kropp och blygdläppsoperation, (hämtat 2016-12-05), 

http://www.ak.se/det-har-gor-vi/kropp/blygdlappsoperation/.  

http://www.ak.se/det-har-gor-vi/kropp/blygdlappsoperation/
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tycker att stora blygdläppar ger ett mindre tilltalande intryck? En kirurg är i detta fall 

auktoriteten och kan tala om vad som är defekt.  

På grund av idealkonstruktioner av vaginan, framställs de som inte passar in i idea-

let som defekta. Konsekvenserna av detta visade sig vara en oro hos intervjupersonerna 

över att deras kön inte skulle vara tillräckligt fint eller funktionellt och att de därför inte 

alltid kände sig bekväma i sexuella möten. Dessutom hade lärare framställt hår på könet 

som något ohygieniskt, vilket även det hade skapat stigma och åtgärder. Auktoriteter 

inom olika instanser har makt att framställa vaginan som perfekt eller defekt, och kon-

sekvenserna är viktiga att belysa.   

Noterbart är att hemsidor från kliniker som exempelvis Akademikliniken79 och Ci-

tylaser80 under fliken blygdläppsplastik eller intimkirurgi har bilder på kvinnor med ljus 

hy och vita trosor, eller en vit sjal lindad runt sig. På en bild håller en kvinna båda hän-

derna för vaginan för att gömma den, som om det skulle vara något fel med könet och 

att hon skäms för det. Det synbara delarna av kvinnokropparna är smala och slanka och 

har ren och slät hy, vilket gör att vaginan framställs som defekt och tabubelagd i relation 

till resten av kroppen.  

5.2.3 Framställningen av kvinnlig sexualitet 

På frågan om hur respondenterna upplevde framställningen av kvinnlig sexualitet i det 

svenska samhället, ansåg många att den var motsägelsefull. Flertalet respondenter sva-

rade att den framställdes som passiv och icke-existerande, och i andra sammanhang som 

något smutsigt och slampigt:  

 

För det första kan man diskutera i vilken utsträckning den framställs. Kvinnlig sexualitet är sällan i 

fokus och när den väl är det så upplever jag den som väldigt begränsande, väldigt kopplad till före-

ställningar om kvinnor t.ex. att kvinnor är blyga, passiva, feminina. Att kvinnlig sexualitet egentli-

gen är ett bihang till manlig sexualitet, kvinnlig njutning är inte lika viktigt om ens viktigt öht. 

Även typ hora/madonna-komplexet tycker jag är tydligt än idag. Dock tycker jag att det blivit 

bättre och det beror nog främst på att kvinnor tagit kontrollen själva och börja prata öppet om detta 

och skapa en ny bild. (Juridikrespondent).  

                                                                                                                                               

 
79 Akademikliniken, ”Det här gör vi”, flikarna kropp och blygdläppsoperation, (hämtat 2016-12-21), 

http://www.ak.se/det-har-gor-vi/kropp/blygdlappsoperation/.  
80 Citylaser, ”Behandlingar”, flikarna intimkirurgi och blygdläppsförminskning, (hämtat 2016-12-21),  

http://www.citylaser.se/behandlingar/intimkirurgi/blygdlappsforminskning.  

http://www.ak.se/det-har-gor-vi/kropp/blygdlappsoperation/
http://www.citylaser.se/behandlingar/intimkirurgi/blygdlappsforminskning
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På grund av de olika idealen om hur kvinnlig sexualitet skulle vara, upplevde flera 

respondenter att det inte gick att ”vara rätt”. En annan respondent menade att det var 

väsentligt ”att skilja på sexism och (sex)ualitet”. Ytterligare en menade att ”Kvinnors 

sexualitet framställs nog inte mycket alls, därför finns det nog många missuppfattningar 

om vad som anses normalt.” Genusvetarstudent B hade funderat mycket på detta: 

 

…det är någonting jag har känt nu på senare år, att man kanske som kvinna också ska få komma 

när man har sex. Jag tycker det är helt sjukt! Det finns ju inte ens med på kartan när man har sex, 

inte för mig eller mina vänner. Och det tycker jag visar så himla, det är ju hur man ser kvinnlig 

sexualitet i medier och överallt i samhället. Att det är liksom ingenting som prioriteras, att det är 

mannen som ska komma och då är det typ slut. Sen tycker jag liksom att orgasmen också glöms 

bort, jag tycker att kvinnlig onani är också tabubelagd. Också från när man var yngre har det pra-

tats om att killar runkar och när tjejer… det är helt normalt. Och sen en tjej, alltså det pratas inte 

ens om att tjejer onanerar. Vissa av mina kompisar vågar inte ens säga det! Alltså, det tycker jag 

är… så fel! Och då är det också det här steget i att den kvinnliga sexualiteten bara stoppas in i ett 

hörn någonstans. (Genusvetarstudent B).  

 

Enligt intervjupersonen upplever hon att kvinnans sexuella njutning är sekundär 

mot mannen, och helst göms bort. Hon upplever till och med att hennes vänner har svårt 

att prata om det. Ju äldre hon har blivit har hon insett att det också är hennes rätt att bli 

tillfredsställd. Utifrån enkäten verkade det emellertid som att respondenterna upplevde 

att fler började prata om kvinnlig sexualitet och tillfredsställelse. Många respondenter 

menade att framställningen av kvinnlig sexualitet hade blivit mycket bättre idag och att 

den kvinnliga sexualiteten var relativt fri just i Sverige. Dessutom uppgav intervjuper-

sonerna att de själva tog reda på information genom sina vänner eller internet, och Juri-

dikstudent A berättade att hon medvetet rörde sig i medier som bara framhävde positiva 

ideal om kvinnlig sexualitet. Juridikstudent B ansåg dock att den kvinnliga sexualiteten 

i Sverige inte var så fri som den framställdes:  

 

Jag tänker väl typ att man… att vi tänker att vi kan göra vad vi vill, och… vara hur vi vill. Och att 

den… och leva ut den hur vi vill, men… sen när jag pratar med typ mina vänner eller läser om det, 

så är det inte så i själva verket. Utan det är också så här, vi går fortfarande runt och har tankar om 

hur vi borde vara som fria, svenska kvinnor som lever ut vår sexualitet att… vi har ändå en bild av 

hur det är, och vi agerar efter den också. Eh… men dels att man kanske ska vara aktiv, att man ska 

göra si eller så. Och samtidigt har vi press på hur vi ska se ut också, hur jäkla lätt är det att vara fri 
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i sin sexualitet då? Så jag tänker väl att det kanske… det är en falsk bild av frihet för att vi är 

egentligen så jäkla kontrollerade. (Juridikstudent B).  

 

Intervjupersonen menade att den fria sexualiteten är en falsk bild och att den kvinn-

liga sexualiteten i själva verket är kontrollerad, eftersom hon upplevde att en kvinna 

alltid ska vara på ett visst sätt och ha press på hur hon ser ut. Även när kvinnor är ”fria” 

finns det förutbestämda normer som karaktäriserar ett fritt beteende, och därför menade 

hon att det i princip är omöjligt att vara helt fri i sin sexualitet.  

Var kan information om sexualitet erhållas? Sexualundervisning i skolan skulle 

kunna vara en motpol till de ideal som sprids från pornografi, medier och övrigt tidigare 

nämnda instanser. Flera av de intervjuade ansåg dock att utbildningen i skolan inte hade 

varit givande:  

 

Jag kommer ihåg att på min skola var det att tjejerna var i ett rum och så var killarna i ett rum. Jag 

tror att vi fick lära oss vad som var skillnad på tampong och binda och killarna fick sätta på en 

kondom på någon dildo eller banan eller någonting.(…)  Jag tror att läraren också tyckte det var 

ganska pinsamt. Så det kanske hade varit bra i framtiden att de elever som ska ha det, att det är lä-

rare som kan svara på frågor och att det, det ska inte vara tabu att ha sex med någon av samma kön 

och man behöver inte ha sex, och man kan ha sex på det här sättet, och att det… ska vara skönt för 

båda och… de flesta när man är 14 vet ju hur man använder en binda liksom (skratt). (…) Jag tror 

till och med det stod typ så att när mannens penis fylls med blod så kan han föra in den i kvinnan 

och ha samlag. Så det var ju mycket så att… det var något som skulle föras in… (Genusvetarstu-

dent A).  

 

Även om mannens sexualitet inte heller diskuterades, kretsade den ovan nämnda 

undervisningen kring att kvinnans kön skulle penetreras av mannens kön. Det pratades 

ingenting om kvinnlig tillfredsställelse, eller något annat än heterosexualitet. Även Juri-

dikstudent A hade samma erfarenhet:  

 

På gymnasiet var det här, och så skulle hon prata om tjejers och killars sexualitet. Och då var det 

som, hon sa någonting som var så himla… töntigt verkligen! Hon pratade om att killar är sådana… 

killars sexualitet, alltså... killar blir kåta så här snabbt! (knäpper med fingrarna). Hon jämförde det 

med att man typ drar med tändstickan och så flammar det upp direkt. Medan tjejer är som ett stryk-

järn, att det värms upp långsamt under tiden, att man måste ge det tid. Och… och det kan jag verk-

ligen tycka att det, på gymnasiet, att det satte lite käppar i hjulet på mig, att man började tänka så. 

Att det måste ta tid, eller så, för det är så det är. (Juridikstudent A).  
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Juridikstudent A upplevde att sexualundervisningen hade bidragit till en framställ-

ning av att det tog lång tid för en kvinna att bli upphetsad, och att det hade satt käppar i 

hjulet för hennes sexualitet. Även här blev auktoritetens ord det som var sant. Fram-

ställningen innebar inte bara en generalisering av kvinnors lust som långsam, men gene-

raliserade även mäns lust som att den startas direkt. Intervjupersonens frustration kan 

utskiljas då hon använder ord som ”töntigt”.  

Eftersom det kvinnliga könet och sexualitet påverkas av kosmetisk intimkirurgi är 

det även intressant att undersöka hur kvinnlig sexualitet framställs på plastikkirurgiska 

kliniker. Som nämnts menade Rodrigues att blygdläppsförminskning ofta görs för este-

tiken, och att slidförsnävning görs i sexuellt syfte. En av mottagningarna som erbjuder 

intimkirurgi, Citylaser, har bakom fliken blygdläppsförminskning en text som lyder 

följande:  

 

Förminska dina blygdläppar och få ett bättre sexliv 

Hos Citylaser i Göteborg kan vi operera både dina inre och yttre blygdläppar. Blygdläppsplastik är 

den vanligaste intimkirurgiska operationen som utförs. Många lider av skavande inre blygdläppar 

då de utför sportaktiviteter, cyklar, eller har tighta byxor och även vid samlag kan det vara ett stort 

problem då de kommer i kläm.
81

 

 

Hos Citylaser framställs alltså även blygdläppsförminskning som fördelaktigt för 

sexuellt umgänge. Precis som när Rees sökte på eBay och fick träffar på hur en kvinna 

kan förbättra sitt sexliv genom ”Virgin sticks”, utgår även texten ovan ifrån en hetero-

sexuell norm med penetration av penis. Fortsättningsvis är rubriken till texten helt miss-

visande, då förminskade blygdläppar marknadsförs som att förbättra sexlivet. Utan 

forskning är det oklart vilka belägg Citylaser har som stödjer detta uttalande. Dessutom 

framställer Citylaser texten som att många lider av skav och att det därför är rimligt att 

genomgå en operation. Frågan är om det enda alternativet för att slippa skav är en oper-

ation. 

Det är inte säkert att problem med sexlivet beror på blygdläpparna. Problem med 

sexlivet kan bero på många olika faktorer och en operation i könet medför en stor risk 

på grund av alla nerver i området och ärrbildningen som kan uppstå. Överläkare Lotti 

                                                                                                                                               

 
81 Citylaser Göteborg, ”Behandlingar”, flikarna intimkirurgi och blygdläppsförminskning, (hämtat 2016-

12-05), http://www.citylaser.se/behandlingar/intimkirurgi/blygdlappsforminskning.   

http://www.citylaser.se/behandlingar/intimkirurgi/blygdlappsforminskning
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Hellström, intervjuad i en artikel i sydsvenskan, menar att det inte finns någon doku-

mentation på att det är blygdläpparna som är upphov till problemen, men att kvinnor 

däremot kan ha hudinfektioner som kan ge obehag och smärta och därför måste under-

sökas. Om blygdläpparna kommer i kläm vid vaginalt samlag beror det på bristande 

lubrikation, menar Hellström.82  

Trots att respondenterna upplevde en förvrängd framställning av kvinnlig sexuali-

tet, visade en del positiva förhoppningar inför framtiden. En respondent menade att hon 

”har vuxit upp med många popikoner som förespråkade en mer frisläppt sexualitet”. 

Samtidigt identifierades vissa begränsningar:  

 

På ett sätt tycker jag att i samhället så börjar kvinnor ta mer och mer makt över sin egen sexualitet 

vilket tidigare har varit tabubelagt. Samtidigt så kan jag ibland känna att män då ofta direkt påpe-

kar det och gör det till något negativt. Sammantaget tycker jag ändå att vi går mot en bättre syn på 

kvinnors sexualitet men samtidigt finns det kvar begränsningar, t.ex. inte ha för urringat om du har 

större byst, inte ha för kort kjol osv. Detta behöver jobbas bort! (Juridikrespondent).  

5.2.4 Rättighet och acceptans  

Många respondenter och intervjupersoner hade liknande svar på studiens frågor. När det 

kom till rättigheter och acceptans var skillnaderna desto större. Åsikterna skilde sig sna-

rare individuellt än beroende på utbildning. Somliga menade att det var ”mer skamfullt” 

att operera könet. Det tyder på att det inte är lika accepterat som andra plastikoperation-

er. En respondent menade att: 

 

Intimkirurgi påverkar kroppsdelar som knappast syns till vardags. Därför tror jag att trycket kom-

mer från personen själv och inte från någon annan (trots att det kan utlösas av faktorer från omgiv-

ningen). Ingen säger åt personen att hon inte är fin utan det tycker hon själv. (Juridikrespondent). 

 

Resonemanget är intressant i det syftet att vaginan inte syns till vardags. Hur moti-

veras en kosmetisk operation av en kroppsdel som inte syns? Dessutom kan det ifråga-

sättas om det behövs en direkt kommentar om att könet inte är fint. Ingen av intervju-

personerna hade någonsin fått en kommentar på sitt kön, men hade ändå känt osäkerhet. 

                                                                                                                                               

 
82Werner, Maria, ”Förminska blygdläppar – hjälp för kvinnor eller lagbrott?”, Sydsvenskan, ansvarig 

utgivare Pia Rehnquist, pub. 2016-10-26, (hämtat 2016-12-12), http://www.sydsvenskan.se/2016-10-

26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott.  

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
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Kanske räcker det med ett indirekt budskap från bikinibilder, pornografi eller andra me-

dier för att motivera någon till att genomgå KKI. Liknande resonemang om att vaginan 

är dold användes i citatet nedan, men resulterade i en helt annan åsikt:  

 

… det går inte att komma ifrån att det är en mycket mer begränsad krets som kommer att se nå-

gons kön än ansikte, och något man inte enkelt kan se själv. Det tyder på att det till större utsträck-

ning är ett ingrepp (eller typer av ingrepp) som man gör för en eventuell partner och med ett sexu-

ellt syfte. (Juridikrespondent).  

 

På grund av att vaginan oftast är dold menade denna respondent tvärtom; att det 

görs för en partner och i ett sexuellt syfte. En respondent menade att både kosmetisk 

intimkirurgi och plastikkirurgi syftade till att förändra något som grundade sig på miss-

nöje: ”Kosmetisk plastikkirurgi, oavsett vilken kroppsdel den hänför sig till, bygger 

främst på att kvinnor lär sig att ogilla/hata sitt utseende (patriarkat + kapitalism).” Re-

spondent menade att patriarkatet och kapitalismen stödjer varandra. Genom idealkon-

struktion växer osäkerhet och skönhetsindustrin tjänar pengar på kvinnors missnöje.  

Davis var dock noga med att påpeka att plastikkirurgi kunde vara ett alternativ för 

kvinnor, när andra alternativ inte passade. Flera av hennes intervjupersoner hade blivit 

gladare och fått bättre självförtroende efter operationen, till och med om operationerna 

inte alltid var lyckade.83 Eftersom de flesta respondenterna ansåg att alla hade rätt att 

göra vad de vill med sina kroppar kan en acceptans av KKI konstateras, om än något 

kluven. När en person identifierar ett ideal och uppnår detta, skulle potentiellt sett osä-

kerhet och dåligt självförtroende kunna försvinna. Även juridikstudent A reflekterade 

kring detta:  

 

Jag tycker inte att man ska förringa psykiskt obehag med sitt könsorgan. Och att det liksom ska 

tillmätas någon mindre betydelse bara för att man inte kan se det, bara för att nån annan inte kan se 

det fysiskt. Att man ändå upplever obehag med det och vill göra nåt åt det liksom. (…) … om man 

har en inre bild av hur ens underliv ska se ut, och så uppfyller det inte kraven och så mår man då-

ligt av det, det är ju samma, att man tycker att det liksom inte uppfyller normen. Samma sak om 

man kanske tycker att man är för smal eller för tjock, alltså… och man kan ju må fruktansvärt då-

ligt för det också liksom. Ehm… mm, men man måste, alltså… det känns så dumt att säga det här 

                                                                                                                                               

 
83 Davis, 1995, s. 140-146.  
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för jag har ju inte nåt besvär, men man måste ju inte operera, utan man kan ju göra något annat. 

(Juridikstudent A).   

 

Juridikstudent A visar acceptans av kosmetiskt intimkirurgi, då hon menar att nå-

gon inte får må hur psykiskt dåligt som helst. Hon ifrågasätter varför fysiska besvär 

valideras högre än psykiska besvär. Om en kvinna upplever att hennes vagina inte ser 

tillräckligt fin ut och mår psykiskt dåligt över det, skulle kanske en operation kunna 

hjälpa henne. Juridikstudent A var dock negativt inställd till att operation framställdes 

som den enda åtgärden att vidta. Juridikstudent B höll med och menade att normali-

sering av operationer leder till en ännu större press för kvinnor:  

 

…och då kan man tänka sig ”ja men varför skulle det vara dåligt om det normaliseras?” men då 

tänker jag att det blir ju ändå en press, en större press på att du faktiskt ska göra någonting åt det… 

om du inte uppfyller idealet, att du faktisk ska göra en åtgärd… och det kanske inte är där vi ska 

börja jobba om vi vill att folk ska må bra i det här samhället. Eller att tjejer ska ha bra självkänsla. 

Inte att de ska ta till åtgärder för att passa in i idealet för att de ska må bra. (Juridikstudent B).  

 

Flera av de respondenter som studerade genusvetenskap påpekade risker med oper-

ationer i könet. En genusvetarstudent menade att: ”Underlivet är en viktig kroppsdel 

både för avfall och njutning och måste kunna fungera till båda, oavsett utseende.”  

Vad kan då hända om en operation går fel? I TV-programmet Malou efter tio inter-

vjuades en kvinna som kände sig stympad efter att ha genomgått kosmetisk intim-

kirurgi, då plastikkirurgen hade tagit bort mycket mer av blygdläpparna än vad patien-

ten ville. ”Anna”, som hon kallades i programmet, ifrågasatte resultatet, men plastikki-

rurgen som hade opererat henne ansåg att allt hade gått rätt till och hänvisade ”Anna” 

till en psykolog.84 Även detta är ett exempel på en auktoritet som bestämmer hur ett 

kvinnligt kön ska se ut. ”Anna” hade inte upplevt att hon hade fått någon information 

om vad som skulle hända och vilka risker det fanns i samband med operationen. Även 

de kvinnor som Davis intervjuade i sin bok kände att information hade undanhållits och 

riskerna förminskats. Juridikstudent A spekulerade i risker:  

 

                                                                                                                                               

 
84 von Sivers, Malou, sänt: 2016-12-05, ”Malou efter tio”, mellan 38:00-58:14, TV4, Hämtat från 

TV4play 2016-12-09, http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=3671032.  

http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=3671032
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Alltså det finns ju typ patientlagsstiftningen, hälso- och sjukvårdsstiftningen. Ehm... och man säger 

ju att man inte får utföra medicin som inte är beprövad (…) Det är klart att man inte kan säga i 

förväg innan man lägger snittet hur det kommer bli, så det finns säkert att de har nån sån… vad he-

ter det, klausul. Att man inte… alltså det känns konstigt om de kan utlova ett 100 procentigt resul-

tat med det man förväntar sig. Det är ju ändå alltså mänsklig vävnad de ska hålla på att pilla med. 

(Paus) Det är ju svårt att så här returnera denna varan eller vad man ska säga, den här tjänsten. Det 

är inte som när man gör ett fasadbyte. Att man bara ”okej då får ni göra om det här”. Ehm… alltså 

har man, man är ju fast med det man har. Och ska man hålla på att göra ännu mer ingrepp så blir 

det ännu mer ärrvävnad och så bara… ah! (suckar). (Juridikstudent A).  

 

Eftersom ingreppet är permanent och inte går att returnera anser Juridikstudent A 

att det är väsentligt att identifiera risker som kan uppstå. Hon menar att misslyckade 

operationer kan leda till fler ingrepp och mer ärrvävnad och verkar uppgiven när hon 

tänker på riskerna. Dessutom kopplar hon ingreppet till de lagar som finns om hälsa och 

sjukvård, och menar att en plastikkirurg förmodligen har någon klausul som skyddar 

hen i fall av misslyckade operationer. På grund av just risker var det också många av 

respondenterna som ansåg att åldersgräns var ett måste.  

Hur ser det då ut med lagstiftningen? I en artikel i Sydsvenskan intervjuas Oya 

Kocabalkan i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Hon menar att Sverige ligger 

efter Europa med lagstiftningen, då det är tillåtet för privatpraktiserande allmänläkare 

utan någon specialistkompetens i intimområdet att utföra operationer. Plastikkirurgen 

Marcus Gerlee intervjuas också, och menar att problemet ligger i att branschen är rela-

tivt oreglerad. Det finns ingen åldersgräns och det krävs inte tillstånd eller särskild ut-

bildning för utförandet av estetiska operationer. I artikeln framgår det att kirurgen har 

sett misslyckade operationer med bestående men som har utförts av läkare utan kirur-

gisk kompetens.85 Därför kan det ifrågasättas om det är rätt att plastikkirurger utan en 

utbildning i gynekologi ska få operera i kön. Å andra sidan, finns det adekvat kompe-

tens, kan det vara svårt att förbjuda kosmetisk intimkirurgi. Juridikstudent B menade att 

en begränsning av rättigheter förmodligen inte var rätt väg att gå:  

 

Om man skulle begränsa rätten till den här plastikkirurgin, jag tror inte att det i sig skulle ta bort 

det här idealet.(…) men jag tänker om jag kanske ska koppla det till mänskliga rättigheter, det 

                                                                                                                                               

 
85 Werner, Maria, ”Förminska blygdläppar – hjälp för kvinnor eller lagbrott?” Sydsvenskan, ansvarig 

utgivare: Pia Rehnquist, pub. 2016-10-26, (hämtat 2016-12-12), http://www.sydsvenskan.se/2016-10-

26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott.   

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/forminska-blygdlappar--hjalp-for-kvinnor-eller-lagbrott
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kanske inte är så himla fel, på… just för att du ska väl ha rätten att göra vad du vill med din egen 

kropp… om du lever i ett fritt samhälle. Så det i sig är väl kanske inte problematiskt ur den 

aspekten. (Juridikstudent B).  

 

Enligt deklarationen om de mänskliga rättigheterna föds alla människor fria och jäm-

lika86, vilket bör innefatta rätten till att bestämma över sin egen kropp. På det viset bör 

inte kosmetisk intimkirurgi förbjudas. En annan mänsklig rättighet är dock rätten till 

grundläggande utbildning och denna ska syfta till att utveckla människans personlighet 

till fullo.87 Rätten till utbildning bör innefatta att kvinnor och män ska erhålla adekvat 

utbildning om kön och sexualitet. Tidigare i analysen konstaterades det att sexualunder-

visningen för intervjupersonerna hade varit bristfällig och att kvinnlig sexualitet fram-

ställs som sekundärt eller undergivande, vilket hade lett till att många kände sig osäkra. 

Om alla har rätt till sin egen kropp torde det även inkludera kunskapen om den, vilket 

kanske skulle kunna minska missnöjet och eventuellt onödiga operationer. Dessutom 

klassas även könsstympning som ett brott mot mänskliga rättigheter88 och därför kan det 

argumenteras för att en plastikkirurg som utför intimkirurgi måste ha adekvat utbildning 

om väsentliga delar av könet för att inte riskera att stympa det.  

5.2.5 Moraliska motsägelser  

Könsstympning sker av flera anledningar och i flera olika kulturer, men ett underlig-

gande tema som kan utskiljas är kontroll över kvinnors kropp och sexualitet. En anled-

ning kan vara att klitoris ses som en manlig del och måste tas bort för att flickan ska bli 

kvinna, och en anledning kan vara för att begränsa den sexuella lusten för att kvinnan 

inte ska vilja ha sex innan äktenskap och på så sätt ses som promiskuös eller oren. An-

ledningen till total könsstympning kan vara för att kvinnan inte ska kunna ha sex med 

någon annan än sin man, vilken då öppnar henne på bröllopsnatten.89 Även om kvinnlig 

könsstympning och kvinnlig kosmetisk intimkirurgi görs på olika premisser och i olika 

kulturer, går det inte att bortse från att de utgår ifrån en gemensam nämnare – det kvinn-

                                                                                                                                               

 
86 Universal Declaration of Human Rights, UN Doc. A/RES/217 (III), 10 December 1948, art. 1. 
87 UDHR, 1948, art. 26 (1) och (2).  
88 UDHR, 1948, art. 5. (Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym eller förnedrande behandling).  
89 Socialstyrelsen, 2005, Kvinnlig könsstympning. Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och 

hälso- och sjukvård, (2ed.), s. 17-19.  
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liga könet är inte tillräckligt bra som det är och måste åtgärdas. Juridikstudent B drog 

paralleller mellan kosmetisk intimkirurgi och könsstympning och blev mycket tveksam 

till skillnaden:  

 

… jag tror att man tänker att en plastik… att göra ett kirurgiskt ingrepp… att det snarare handlar 

om mer egen vilja för att man vill forma om sin kropp på ett sätt. Men sen tänker jag… egentligen 

så kanske det också är någon slags… nån sorts kontroll av den kvinnliga sexualiteten också, för att 

det, för att man i grund och botten, för att man i grund och botten opererar man väl för att man väl 

vill att det ska vara attraktivt, och då kanske främst sexuellt attraktivt innebär… att det är… vårt 

könsorgan, det kanske är det som är mest kopplat till vår sexualitet. Det blir ju också i förläng-

ningen att... den här pressen vi känner, att göra det… blir att kontrollera vår sexualitet också. (Juri-

dikstudent B). 

 

Under denna del sitter intervjupersonen tyst och funderar. Hon blir konfunderad 

och reflekterar över samband mellan kosmetisk intimkirurgi och könsstympning, som 

vaginans attraktion och kontroll av kvinnlig sexualitet.  

I fallet med kosmetisk intimkirurgi och könsstympning finns viss problematik. So-

cialstyrelsen slog fast, som nämnts tidigare, att kosmetisk intimkirurgi räknas som 

plastikkirurgi. Problematiken som uppstår är vad som händer om patienten anser att 

slidan blir för snäv eller att för mycket av blygdläpparna tas bort, som fallet med ovan 

nämnda ”Anna”. Om kvinnan anser att hon har blivit stympad, men fortfarande betalade 

för en operation och gick dit frivilligt, vems är ansvaret?  

Fortsättningsvis krävs en analys av vad ”frivillighet” innebär. Davis menade att 

kvinnor som plastikopererar sig är rationella beslutsfattare, men att de fattar beslut i en 

social ordning som är styrd av genus- och makthierarkier, och att beslut därför är tagna 

under villkor som inte är skapade av kvinnorna själva.90 Frågan är om något beslut 

egentligen är helt frivilligt?  

 

…men jag tänker typ att också men det här när man ser kvinnor som fria individer, att jag tror så 

här, att den västerländska kvinnan, att hon är fri och hon vill göra ett plastikkirurgiskt ingrepp, 

men då kan vi lita på henne, att hon har sin fria vilja, att det är helt upp till henne. Medan jag tror 

att synen kring när det kommer till omskärelse är att det kommer från väl typ, men främst den 

muslimska världen där den kvinnan är så… oppressed… och att det fastän hon skulle gå och be om 

                                                                                                                                               

 
90 Davis, 1995, s. 158.  
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någonting, men när hon inte är tillräckligt fri… tillräckligt fri individ… så vi kan inte tillåta henne, 

och i det här fallet så måste vi skydda kvinnan. (Juridikstudent B).  

 

Juridikstudent B identifierar en moralisk motsägelse när hon upplever att väster-

ländska kvinnor ses som fria och utan påtryckningar och därför får göra vad de vill med 

sina kroppar, samtidigt som kvinnor från ”den muslimska världen” ses som förtryckta 

och därför inte får det. På det viset kan det ifrågasättas om en kvinna från en kultur med 

könsstympning erhåller lika rättigheter att gå igenom KKI. Intervjupersonen verkar 

tycka att det är märkligt att de kvinnorna ”måste skyddas”, men inte västerländska kvin-

nor. Vad som är frivillighet och rättighet i samband med KKI är moraliskt motsägelse-

fullt.  

En annan moralisk motsägelse är vad som är skillnaden mellan kosmetisk eller me-

dicinsk intimkirurgi. Naturligtvis finns det kvinnor som upplever sig ha olika problem, 

men är de grundade i fysiska besvär eller idealkonstruktion? Genusvetarstudent B berät-

tade att hon upplever att stora blygdläppar kan vara ett problem i vardagen:     

 

… jag har ju kanske stora liksom… eller lite större… alltså yttre blygdläppar eller vad man säger. 

Och att jag kan tycka att det är ett problem… eh… jo men typ att det är i vägen. Så det vill jag 

lägga till. Att det också kan vara en anledning, absolut. Att man känner att det är ett hinder liksom 

i vardagen, för bekvämlighet och så.  

F: Frågan är då om det är medicinskt eller kosmetiskt? Vad tycker du?  

GB: Ja i och för sig… (Paus för eftertanke) ja… det kanske i så fall är det. Ja det har du rätt i.  

F: Nej, jag vet inte, det är ett sådant dilemma jag jobbar med just nu. Vad som är kosmetiskt och 

medicinskt.  

GB: Ja men jag tänker att det är ju mer själva känslan… hur man… alltså hur man tar sig igenom 

sin vardag tänker jag. Så kanske mer…. (paus) fast ja… samtidigt är det så här saker som ligger 

under då som säger till mig att det inte kanske är så önskvärt. Om man har till exempel stora yttre 

blygdläppar eller inre… ah det är svår skillnad. (Genusvetarstudent B).  

 

Genusvetarstudent B konstaterar först att hennes blygdläppar innebär ett fysiskt 

problem som hindrar henne i vardagen. Mot slutet kommer det dock fram att hon upple-

ver att det finns ett ideal som inte innefattar stora blygdläppar, och hon konstaterar att 

detta ideal kan påverka henne i upplevelsen av sitt kön. På det viset verkar det inte alltid 

vara uppenbart om det är en fysisk upplevelse, samhällets ideal eller bådadera som 

skapar en obekväm känsla.  
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En moralisk motsägelse kan även vara hur plastikkirurgi ska rättfärdigas. Flera av 

intervjupersonerna och respondenterna upplevde att det var svårt att leva upp till skön-

hetsideal i samhället. Däremot var det inte många som var intresserade av att operera 

sig. Genusvetarstudent A menade att hon hade svårt att rättfärdiga en kosmetisk operat-

ion:  

 

…det blir svårt att operera sig och sen berätta för sin dotter att hon är fin som hon är, när man ser 

ut så… när man själv ser ut så från början och ändå inte var fin som man var. Så det blir svårt att 

rättfärdiga sina operationer om man… om man då väljer att göra en operation och sen berätta för 

sin dotter att ”jag har gjort en operation för jag var ful och du ser egentligen likadan ut, men du är 

fin”. Alltså det blir så konstigt. (Genusvetarstudent A).  

 

Genusvetarstudent A pratar i främsta hand om bröstförstoringar, men resonemanget 

kan användas i andra plastikoperationer. Intervjupersonen upplever att även om hon 

skulle vilja genomgå en operation, kan hon inte rättfärdiga det, framförallt om hon 

skulle få en dotter. På det viset hade ett ideal spridits från mor till dotter.  

Båda genusvetarstudenterna har likheter i att de känner missnöje och ovanstående 

citat skulle kunna klassas som en moralisk motsägelse, där en genusvetarstudent är 

medveten om att genushierarkier skapar skönhetsideal för kvinnokroppen, men ändå 

känner att hon inte duger som hon är, vilket visar hur stort inflytande ideal har på män-

niskor.  

5.3 Slutsats och besvarande av frågeställningar 

De frågeställningar som presenterades i början av studien var:  

 

1. Vad anser kvinnliga juridikstudenter och kvinnliga genusvetarstudenter 

från Lunds Universitet om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, det kvinnliga 

könet och framställningen av kvinnors sexualitet i det svenska sam-

hället?  

2. Hur kan dessa svar förstås utifrån en feministisk teori om en idealkon-

struktion av kvinnors kön och sexualitet, i samband med rättigheter och 

acceptans?  
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Kvinnliga juridikstudenter och kvinnliga genusvetarstudenter visade sig ha relativt 

lika syn på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, samt på hur det kvinnliga könet och kvinn-

lig sexualitet framställs. Analysen visade att kvinnorna upplevde att det fanns en ideal-

konstruktion kring vaginan och att detta spreds från olika håll i samhället, allt från skola 

och pornografi till plastikkirurgi. Detta stärktes av redovisningen av texter och bilder 

från de plastikkirurgiska mottagningarnas hemsidor. Intervjuerna som genomfördes 

visade att intervjupersonerna upplevde denna idealkonstruktion hade påverkat dem ne-

gativt. Många av respondenterna och alla intervjupersonerna hade någon gång känt 

missnöje över sitt köns utseende och tyckte att det pratades alldeles för lite om vaginor 

och kvinnlig sexuell tillfredsställelse överlag i det svenska samhället.  

Av de tillfrågade respondenterna och intervjupersonerna ansåg i princip alla att 

framställningen av den kvinnliga sexualiteten var bristfällig och orättvis, dels i jämfö-

relse med männens, men även i samband med hudfärg, ålder och sexuell läggning. Sex-

ualundervisningen i skolan hade varit dålig och detta hade både lett till osäkerhet och 

missnöje. Fortsättningsvis upplevde intervjupersonerna och respondenterna en stor klu-

venhet inför tillhandahållandet av kosmetisk intimkirurgi, för att anledningarna kunde 

vara idealkonstruktion, dålig självkänsla eller för tillfredsställelse av manlig partner.  

De allra flesta av respondenterna ansåg att en åldersgräns skulle vara obligatorisk, 

dels på grund av att ett barn fortfarande växer och dels för att det är ett permanent in-

grepp. De flesta ansåg att det handlade om en självbestämmanderätt, men juridikstudent 

B ifrågasatte hur fria och opåverkade kvinnor egentligen är. Hon drog även paralleller 

till kvinnlig könsstympning menade att det är en märklig skillnad när samhället anser att 

kvinnor utsatta för könsstympning ska skyddas, men att kvinnor som känner en press att 

operera sitt kön kosmetiskt för att leva upp till ett ideal inte anses vara i behov av skydd. 

Eftersom en stor del av respondenterna och intervjupersonerna upplevde att det 

finns tabun och okunskap kring vaginan, kan det antas att många andra kvinnor i Sve-

rige känner likadant. Genom porrindustri, media och utbildning konstrueras könsideal, 

och utan en grundlig sexualundervisning att stå på, kan slutsatsen dras att det resulterar i 

onödigt stigma, missnöje och osäkerhet. Om missnöjet och osäkerheten växer sig stor, 

kan det leda till att kvinnor genomgår kosmetisk intimkirurgi för att upphöja sig till ide-

alet. Att förbjuda kosmetisk intimkirurgi är dock problematiskt då det dels kan in-

skränka rätten till ens egen kropp, medföra att risker ökar då ingreppet görs olagligt och 

utan säkerhet, men dessutom kan det vara svårt att dra en gräns kring vad som är kos-

metiskt och medicinskt och att det kan resultera i att kvinnor inte får den hjälp de behö-
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ver. Eftersom det är en mänsklig rättighet med grundläggande utbildning kan det dock 

argumenteras för att sexualundervisningen i den svenska skolan måste bli väsentligt 

mycket bättre och jämlik och att detta kan leda till minskat missnöje och osäkerhet.  

Slutligen måste det forskas mer om vaginor, kvinnlig sexualitet och intimkirurgi. 

Dessutom kan framtida forskning resultera i en liknande studie fast med män som re-

spondenter, för att de förmodligen också upplever ideal och en förvrängd framställning 

av manlig sexualitet.  
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6 Avslutande diskussion  

Med en historia där vaginan har varit gömd och tabubelagd, och där den kvinnliga sexu-

aliteten har framställts som obefintlig eller sekundär, sett tillsammans med vaginans 

idealkonstruktion idag och en bristfällig sexualundervisning, kan det ifrågasättas hur 

fria och opåverkade kvinnor egentligen är i beslutet att genomgå kosmetisk intimkirurgi. 

Genom att inte ha ett ord för det kvinnliga könet, genom att tabubelägga och att fram-

ställa vaginan som äcklig eller defekt, genom att inte ha adekvat sjukvård och utbild-

ning, stympas förmågan att kunna tala om sitt eget kön. Om sexualundervisningen i 

skolan enbart utgår ifrån en generad lärare som berättar om reproduktion och hur de inre 

könsorganen ser ut, men utelämnar sexualitet och tillfredsställelse, reproduceras hetero-

normen, ideal och framställningen av kvinnans kön som ett hål för penetration och föd-

sel, och inte mycket mer. Om ungdomar inte får en tillräcklig sexualundervisning finns 

det en stor risk att de får missvisande ideal från andra håll. Det kan leda till missnöje, 

som i sin tur kan leda till drastiska åtgärder.  

Fortsättningsvis, även om kvinnor ska få göra vad de vill med sina kroppar, finns 

det en problematik i kvinnlig kosmetisk intimkirurgi. Idén om slidförsnävning, blygd-

läppsförminskning eller konstruerande av en g-punkt i vaginan, rekonstruerar trötta ste-

reotyper om heterosexualitet och tillfredsställelse enbart genom vaginal penetration. 

Dessutom reproduceras ideal om att vaginan ska vara tajt, liten och vara mannens mot-

pol, istället för ett eget självständigt kön. Som analysen visade, uppgav Citylaser på sin 

hemsida att kvinnor förminskar blygdläpparna för att de känner skav när de cyklar eller 

har tajta jeans på sig. Naturligtvis ska kvinnors problem inte trivialiseras. Det är mycket 

viktigt att det finns adekvat vård för medicinsk intimkirurgi, exempelvis förlossnings-

skador och rekonstruktion av könsstympade kvinnor och flickor. Kvinnosjukvården 

behöver utvecklas för att alla kvinnor som lider ska få hjälp. Dessutom är det av största 

vikt att kvinnlig könsstympning fortsätter att vara förbjudet och att den grymma tortyr 

och kontroll över kvinnors kön och sexualitet motarbetas. 

Det problematiska med intimkirurgi är emellertid att kvinnor uppmanas till att ope-

rera sig när cykelsadlar eller tajta jeans skaver, istället för att det ska finnas andra klä-

desplagg eller andra cykelsadlar. Varför modifiera kvinnokroppen efter kläder istället 
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för tvärtom? Vävnaden i ett kön är känslig och en misslyckad operation kan leda till 

men för livet, för att inte tala om att en av de viktigaste punkterna för kvinnlig sexuell 

njutning, klitoris, sitter där. Det finns heller ingen garanti för att ett dåligt självförtro-

ende försvinner eller att sexlivet förbättras efter en operation.  

Fortsättningsvis, den privata sjukvården kan vara dyr, vilket resulterar i att KKI blir 

en klassfråga. Exempelvis kostar en intimkirurgisk operation på Akademikliniken i 

Stockholm från 30 000 kr.91 Skulle det å andra sidan vara statligt finansierat innebär det 

att skattepengar används till att förändra utseendet på kvinnors kön – och skapa ideal – 

vilket inte är en relevant användning av skattepengar. Om kvinnor vill förändra utseen-

det på sitt kön med intimkirurgi och det inte finns en medicinsk skada, kanske det inte 

är orimligt att patienten själv får betala för det. När operationer kostar pengar finns det 

emellertid ett vinstintresse, och därmed en fördel i att exempelvis förminska eller un-

danhålla risker då fler konsumenter leder till större vinst. Därför är det väsentligt med 

ett regelverk som definierar en åldersgräns, vilken utbildning som krävs för att få utföra 

operationer i intimområden, vilka risker som finns och vad som händer om någonting 

går fel. Dessutom är det relevant att kunna avråda från operation om patienten är myck-

et ung, verkar vara tvingad eller under påtryckningar från andra. Eftersom det är ett 

permanent ingrepp är regler och utbildning i branschen av yttersta vikt, så att inte vik-

tiga delar från vaginan tas bort eller skadas.  

Måhända att en lyckad kosmetisk intimoperation skulle glädja en kvinna med dåligt 

självförtroende för stunden, men vore det inte bättre att hitta en långsiktig lösning och 

förändra samhället utefter kvinnor istället för att förändra kvinnor utefter samhällets 

ideal? Hur kan vi acceptera ett samhälle där den första åtgärden är att justera kvinnan 

efter ideal som inte är anpassade för henne i första taget? Istället för att anpassa kvinnor 

till orealistiska normer, bör normer justeras till hur kvinnor faktiskt ser ut – vilket är 

olika. 

                                                                                                                                               

 
91 Akademikliniken Stockholm, fliken priser och intimkirurgi, (hämtat 2016-12-06), 

http://www.ak.se/priser/stockholm/plastikkirurgi/.  

http://www.ak.se/priser/stockholm/plastikkirurgi/
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Bilaga 1, enkätfrågor  

1. Vad studerar du?  

Alternativ: genusvetenskap, juridik.  

2. Hur benämner du helst det kvinnliga könsorganet? (öppet svar)  

3. I hur stor utsträckning är du familjär med det kvinnliga könsorganets anatomi?  

Alternativ: I stor utsträckning, i ganska stor utsträckning, i ganska liten ut-

sträckning, i liten utsträckning.  

4. Har du hört talas om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi förut? 

Alternativ: ja, nej, vet ej.  

5. (Svarade du nej eller vet ej på förra frågan, gå vidare till fråga 6.) Varifrån har 

du hört talas om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi? 

Alternativ: Tidningar, TV, film, böcker, vänner, familj, kollegor, annat.  

6. Vad tror du är anledningarna till att en kvinna skulle vilja genomgå kosmetisk 

intimkirurgi? (öppet svar)  

7. Tror du att det finns ett ideal för hur en kvinnas könsorgan ska se ut? 

Alternativ: Ja, nej, vet ej.  

8. (Svarade du nej eller vet ej på förra frågan, gå vidare till fråga 9). Varifrån tror 

du att ett kvinnligt könsideal kommer ifrån? (Öppet svar)  

9. Har du känt dig missnöjd med ditt köns utseende? 

Alternativ: Aldrig, Någon gång, Ja ibland, Ja mycket ofta.  

10. Om du hade haft möjlighet, hade du velat genomgå någon form av kosmetisk in-

timkirurg? 

Alternativ: Ja, nej, vet ej.  

11. Tycker du att det finns någon betydelsefull skillnad mellan kosmetisk intim-

kirurgi och plastikkirurgi? Motivera. (Öppet svar)  

12. Tycker du att det är alla kvinnors rätt att ändra sitt köns utseende om de vill? 

Alternativ: Ja, nej, vet ej.  

13. Tycker du att den svenska sjukvården ska tillhandahålla kosmetisk intimkirurgi? 

Alternativ: Ja den privata sjukvården, ja den offentliga sjukvården, ja både den 

privata och den offentliga sjukvården, nej, vet ej.  

14. Om du svarade ja på förra frågan, tycker du då att det ska finnas en åldersgräns? 

Alternativ: Ja över 15, ja över 18, ja över 10, ja över 25, nej ingen åldersgräns, 

annat.  

15. Hur tycker du att kvinnors sexualitet framställs i det svenska samhället? (Öppet 

svar)  

16. Kan du tänka dig att delta i en enskild intervju med mig om synen på kvinnlig 

kosmetisk intimkirurgi och det kvinnliga könet? Du kommer vara anonym i min 

kandidatuppsats. Vid ja, skriv din mailadress nedan, eller maila mig på: feli-

cia.forsstrom.703@student.lu.se 
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Bilaga 2, intervjuguide  

Det kvinnliga könsorganet  

- Hur vill du helst benämna det kvinnliga könsorganet?  

 

- Hur stor kunskap känner du att du har om det kvinnliga könets anatomi?  

Följdfråga: Vart har du fått din kunskap ifrån?  

 

- Hur tycker du att det kvinnliga könet framställs i det svenska samhället?  

 

Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi (kanske kräver en förklaring om vad det är: blygd-

läppsplastik, slidförsnävning, fettsugning av venusberget osv.)  

 

- Vad tycker du om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi?   

 

- Vad tror du är anledningarna till att en kvinna skulle vilja förändra utseendet på 

sitt kön?  

 

- Vad skulle kunna vara positivt eller negativt med kosmetisk intimkirurgi?   

 

- På några klinikers hemsidor finns före- och efterbilder på kvinnliga könsorgan 

som genomgått blygdläppsplastik. Vad anser du om före- och efterbilder?  

 

- Har du varit orolig för vad en partner eller någon annan ska tycka om ditt kön? 

(Om ja) Har det påverkat dig på något sätt?  

 

- Om du skulle ha frågor som rör ditt kön, vem skulle du vända dig till då?  

 

Kvinnlig kosmetisk intimkirurgi i olika kontexter  

-  Tycker du att det är en betydelsefull skillnad mellan kosmetisk intimkirurgi och 

plastikkirurgi?  

 

- Tycker du att det är alla kvinnors rätt att genomgå kvinnlig kosmetisk intim-

kirurgi om de vill? Vem ska tillhandahålla denna resurs? Vem ska utföra operat-

ionen?  

 

- Tror du att din syn på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi påverkas av det du stude-

rar? (Hur?)  

 

- Hur tycker du att kvinnlig sexualitet porträtteras i Sverige?  

 

- Hur har du känt över att prata om detta ämne med mig? 

- Har du något övrigt du vill prata om eller tillägga?  
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Bilaga 3, följebrev  

Hej!  

 

Mitt namn är Felicia Forsström och jag går sista terminen på kandidatprogrammet i 

Mänskliga Rättigheter på Lunds Universitet. Jag besökte din klass för några dagar sedan 

och berättade om min kandidatuppsats som handlar om synen på kvinnlig kosmetisk 

intimkirurgi. Jag skulle vara mycket tacksam om du skulle vilja fylla i en enkät som 

syftar till att undersöka synen på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi samt synen på kvin-

nors kön och sexualitet. Den riktar sig till kvinnliga juridikstudenter i en utvald klass 

och kvinnliga genusvetarstudenter i en utvald klass. Uppsatsen kommer i sitt färdiga 

format att publiceras på Lund University Publications (LUP). Alla respondenter kom-

mer att vara anonyma.  

 

Längst ner i enkäten får du gärna skriva in din mailadress eller maila mig på feli-

cia.forsstrom.703@student.lu.se om du skulle vilja ställa upp på en enskild intervju med 

mig. Naturligtvis kommer du erhålla full anonymitet i uppsatsen även via en intervju. 

En intervju kommer se ut som så att du och jag bestämmer en dag och tid som passar 

bra, och jag bjuder på fika! Du har då möjligheten att berätta mer om vad du tänker och 

tycker för mig. Detta skulle vara mycket uppskattat då det medför en djupdykning i sy-

nen på kvinnors kön och sexualitet. Medverkan i enkät eller intervju är helt frivillig och 

du kan när som helst dra dig ur om du så önskar. Jag är förstås mycket tacksam om du 

vill medverka till att skapa denna forskning, då forskning kring kvinnlig kosmetisk in-

timkirurgi är relativt nytt i det svenska forskningsfältet!  

 

En förklaring om vad kvinnlig kosmetisk intimkirurgi innebär följer i enkätens start.  

 

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta mig på: 

Tel: 0701442178 

Email: felicia.forsstrom.703@student.lu.se  

 

Du kan även kontakta min handledare Lena Halldenius på: 

Tel: 046-222 9601 

Email: lena.halldenius@mrs.lu.se  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Felicia Forsström  
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