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Sammanfattning 
 

Sedan år 1982 har könsstympning varit förbjudet i Sverige. Men på senare år har 

så kallade intimkirurgiska ingrepp av kosmetiska skäl blivit allt vanligare. Av 

någon anledning omfattas inte det senare ingreppet av lagen och mitt syfte är 

därför att reda ut varför. Är det någon skillnad mellan de båda ingreppen? Jag ska 

också göra en jämförelse med fyra andra europeiska länder, Danmark, Norge, 

Storbritannien och Frankrike, för att se hur de löst problematiken samt hur förbud 

mot könsstympning tillämpas. Slutligen vill jag ta reda på om intimkirurgi borde 

omfattas av lagen. För att besvara mina frågor har jag använt en rättsvetenskaplig 

metod, men jag har även gjort en inblick i några andra rättsordningar samt tagit 

del av olika icke-juridiska källor.  

Redan i förarbetena till lagen uppkom diskussion om lagens tillämpning 

och anmärkningar kom till uttryck om att den inte var helt tydlig. Lagstiftaren 

valde att bortse från invändningarna och förbjöd alla former av omskärelse, 

oavsett om kvinnan har samtyckt till ingreppet eller inte. Sedan lagens tillkomst 

har två fall avgjorts i domstol. Men som en kontrast till könsstympningsförbudet 

blir alltså de intimkirurgiska ingreppen alltmer populära. De båda påminner 

mycket om varandra och de intimkirurgiska ingreppen överlappar till och med de 

förbjudna formerna av omskärelse. I båda fallen handlar det även om ett kulturellt 

betingat ingrepp; könsstympning har utförts som tradition i tusentals år och intim-

kirurgiska ingrepp efterfrågas till följd av västerländska skönhetsideal. Men då 

flickor som utsätts för könsstympning alltid ses som ett försvarslöst offer, även 

om hon själv begärt ingreppet, anses kvinnor som efterfrågar intimkirurgi ge ut-

lopp för sin personliga frihet.  

Samma utveckling märks i de fyra andra länderna jag studerat där köns-

stympning förbjuds parallellt med att intimkirurgin ökar i hela västvärlden. I 

Danmark har dock justitieministern svarat jakande på frågan om även intimkirurgi 

omfattas av lagen. I Danmark har ett rättsfall nyligen avgjorts och i Frankrike 

finns en mängd avgöranden från högsta instans. Det finns dock vissa tecken på att 

sedvänjan avtar något, framförallt att människor som flyttat till ett icke-prakti-

serande land inte längre genomför könsstympningar i samma utsträckning. Trots 

det kvarstår det faktum att dagens lagtext är olycklig och till och med diskrimine-

rande och en förändring måste ske. Antingen måste alla icke-medicinska ingrepp 

omfattas av lagen och således vara förbjudna, eller också undantas vissa ingrepp, 

men då för alla kvinnor på lika villkor oavsett om de är födda i Afrika eller etniskt 

svenska. Ett annat, mer lämpligt, tillvägagångssätt vore att införa en åldersgräns i 

lagen. Därmed är alla barn även fortsättningsvis skyddade, men alla kvinnor som 

fyllt 18 år kan välja att genomgå ett ingrepp på eget initiativ oavsett anledning.  
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

 

Lagtext skrivs vanligtvis på ett sätt som ger utrymme för tolkningar eftersom det 

inte i lagen går att räkna upp alla möjliga situationer som den avser att täcka. Med 

könsstympningslagen är det precis tvärtom. Den förbjuder alla icke-medicinskt 

motiverade ingrepp, oavsett kvinnans samtycke. Så långt är allt juridiskt korrekt. 

Men trots denna klara och tydliga lagtext ser tillämpningen annorlunda ut i verk-

ligheten. Vissa kosmetiska ingrepp i kvinnans underliv utförs helt öppet runt om i 

landet på plastikkliniker utan att det sätts i samband med lagtexten gällande köns-

stympning. Frågan är varifrån undantaget om att intimkirurgiska ingrepp inte 

omfattas av lagen kommer och vem det är som har bestämt att det är så. Lagstift-

aren har inte uttalat att det finns ett sådant undantag, men har å andra sidan inte 

heller uttalat att intimkirurgin omfattas. I själva verket finns inga riktlinjer om vad 

som egentligen gäller, förutom ett kort konstaterande av Socialstyrelsen från år 

2004 om att intimkirurgi inte omfattas av förbudet. Det är dock trots allt lag-

stiftningen som står högst i hierarkin. Men tills dess att ett uttalande om lagen 

omfattar även intimkirurgi eller inte kommer, behandlas de båda ingreppen som 

helt skilda operationer även fortsättningsvis.  

 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka utreda och klargöra rättsförhållandet 

mellan könsstympning och intimkirurgi. Därefter ska jag försöka reda ut om even-

tuella skillnader enbart beror på kulturella olikheter och vilka konsekvenser det i 

så fall får, inte minst med hänsyn till principen om likhet inför lagen. För att 

genomföra syftet kommer jag försöka besvara följande frågor: 

 Vad är könsstympning respektive intimkirurgi och är det någon skillnad 

mellan de båda ingreppen?  

 Hur ser lagstiftningen ut i Danmark, Norge, Storbritannien och Frankrike 

och hur tillämpas förbudet mot könsstympning i de länderna samt i 

Sverige?  

 Bör intimkirurgi omfattas av könsstympningslagen? 

 

 

1.3  Avgränsningar 
 

I den här uppsatsen ska jag främst behandla förhållandet mellan könsstympning 

och intimkirurgi. Allmänna fakta om könsstympningens utbredning, historia och 
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liknande tas enbart upp i den utsträckning som är påkallad för att förstå innehållet 

i övrigt. Uppsatsen berör enbart kvinnlig intimkirurgi även om ingrepp före-

kommer även för män. Rättsläget är dock något annorlunda för män eftersom 

manlig omskärelse är laglig, under vissa förutsättningar. Med intimkirurgi avses i 

uppsatsen sådana ingrepp som utförs av enbart estetiska skäl så länge inte annat 

sägs. Med andra ord kommer jag inte att skriva om ingrepp som är påkallade av 

medicinska anledningar. I uppsatsen utelämnas moraliska och etiska övervägan-

den angående bruket av könsstympning så långt det går. Anledningen är att 

uppsatsen i första hand ska utgå från ett strikt juridiskt perspektiv. Däremot 

framkommer av naturliga skäl vissa moraliska övervägande angående den even-

tuella diskriminering som lagen ger upphov till.  

 

 

1.4 Metod och material 
 

Jag har använt mig av vad Sandgren kallar en rättsvetenskaplig metod.
1
 Det inne-

bär undersökning av de traditionella rättskällorna enligt rättskälleläran, såsom 

förarbeten, lagstiftning, praxis och doktrin, men därutöver även annat material för 

att analysera rätten. Jag har bland annat fått gå utanför den strikta rättsdogmatiska 

metoden eftersom området även rör hälso- och sjukvården och kulturella skill-

nader och synsätt. Det har medfört att jag även tagit del av medicinska artiklar 

samt yttranden från bland andra Socialstyrelsen och socialantropologen Sara 

Johnsdotter, tillika expert på svensksomaliers förhållande till könsstympning. Hon 

har ofta uppmärksammat problemet med att könsstympning och intimkirurgi inte 

behandlas lika. Hon är inte jurist men hennes åsikter är aktade inom ämnet och i 

olika texter förekommer ofta hänvisningar till henne.  

 

Jag har också genomfört begränsade studier av några andra rättsordningar för att 

jämföra hur de länderna har hanterat kriminalisering och lagstiftning av köns-

stympning i förhållande till intimkirurgi. Jag har valt Danmark och Norge 

eftersom det är intressant att se om det finns några skillnader jämfört med vår 

rättsordning. Storbritannien valde jag för att de vid sidan av Sverige tidigt införde 

en särskild lagstiftning rörande könsstympning. Slutligen valde jag Frankrike 

eftersom det finns mycket praxis därifrån trots att det inte finns någon könsstymp-

ningslag alls, utan istället används en allmän paragraf om stympning i strafflagen. 

 

Det finns dessvärre inte särskilt mycket juridisk doktrin i ämnet, men litteratur av 

Claes Lernestedt, professor i straffrätt vid Uppsala Universitet, har varit till stor 

hjälp. Han har flera gånger tagit upp problematiken med intimkirurgi i förhållande 

till könsstympning och är i princip den enda jurist som gjort det i Sverige. I övrigt 

finns det mest artiklar och rapporter som främst är medicinska eller antropolo-

                                                 
1
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 

argumentation, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 39. 
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giska som är av relevans, till exempel olika internationella rapporter från bland 

andra WHO.  

 

Vad gäller det använda materialets aktualitet kan sägas att den ursprungliga 

propositionen till könsstympningslagen snart är 30 år gammal. Det innebär att 

mycket har förändrats sedan dess, inte minst ett ökat utbyte och samarbete med 

andra länder med förnyad kunskap om vad könsstympning är. Utvecklingen torde 

kunna innebära att inte allt för stor vikt bör läggas vid propositionen längre. Men 

även i de senare propositionerna då lagen ändrats har det i stor utsträckning 

refererats till och citerats från de äldre förarbetena, som då alltså fortfarande har 

stor giltighet. Då mycket har hänt på området de senaste tio åren är ändå en stor 

mängd av materialet relativt nytt och möjligen då mer aktuellt än propositionen. 

Bland annat avgjordes två fall i domstol 2006 som behandlar brott mot köns-

stympningslagen. Förhållandet mellan könsstympning och intimkirurgi har också 

diskuterats alltmer de senaste åren eftersom efterfrågan av intimkirurgiska ingrepp 

har ökat markant sedan mitten av 1990-talet. Runt år 2004 kom särskilt många 

artiklar och uttalanden i ämnet. Även materialet som rör de internationella 

aspekterna är från de senaste tio åren. Lagstiftningen i Storbritannien kom 

ursprungligen strax efter den svenska, men den har gjorts om år 2003. Den norska 

och danska lagstiftningen är också bara några år gamla, likaså det danska rätts-

fallet som rör brott mot könsstympningslagen som avgjordes i början av 2009. Det 

innebär alltså att det material jag använt är aktuellt och relativt nyligen uppdaterat.  

 

Principen om likhet inför lagen samt förbudet mot diskriminering tas bara upp 

översiktligt i kapitel två. Det är inte min mening att utreda dessa på ett djupare 

plan då det lätt skulle kunna täcka en hel uppsats. Men för den fortsatta fram-

ställningen och för att förstå problematiken som resten av uppsatsen berör är det 

dock av vikt att ha de båda aspekterna och dess regleringar i beaktande. Det ska 

även nämnas att jag tyvärr inte har kunnat ta del av de franska rättsfallen eftersom 

jag inte kan språket. Frankrike har dock haft betydligt fler domstolsprövningar, 

minst 37 fall i högsta instans, än andra länder och därför tyckte jag att det var 

alldeles för viktigt för att helt åsidosätta. Jag har därför refererat ett särskilt upp-

märksammat fall genom att använda mig av en andrahandskälla. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Det första kapitlet ger en introduktion till uppsatsen där syfte och frågeställningar 

framställs. Avgränsningar samt metod och material beskrivs också för att skapa en 

förståelse för den fortsatta framställningen. I kapitel två börjar den deskriptiva 

avhandlingen med en kort beskrivning av likhetsprincipen, det vill säga likhet 

inför lagen samt diskriminering. Dessa båda begrepp är bra att ha i beaktande i 

den fortsatta framställningen. I kapitel tre beskrivs det förbud mot könsstympning 
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vi har i Sverige och bakgrunden till lagstiftningen. Därefter följer en kort redo-

görelse över samtyckesregleringen, som i fråga om könsstympning uttryckligen 

undantagits i lagen. Sedan redovisas de två rättsfall som rör brott mot köns-

stympningslagen i Sverige. Kapitlet avslutas med en kort inblick i framtids-

utsikterna för bruket av könsstympning. I kapitel fyra behandlas intimkirurgin, 

vad ingreppet handlar om och kulturens inverkan. Därefter görs en jämförelse 

mellan intimkirurgi och könsstympning. I kapitel fem jämförs hur några andra 

länder har löst lagstiftningen, om det finns några rättsliga avgöranden samt, i 

några fall, hur lagstiftningen förenas med utförandet av intimkirurgiska ingrepp. I 

det sjätte kapitlet följer en analys av avhandlingen där bland annat fråge-

ställningen besvaras och det sjunde och sista kapitlet innehåller mina egna 

slutsatser.  
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2 Likhet inför lagen 
 

2.1 Principen enligt RF 1 kap. 9 § 

 

I Sveriges grundlag finns principen om allas likhet inför lagen upptagen. RF 1 

kap. 9 § stadgar att domstolar, förvaltningsmyndigheter samt andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.
2
 Det finns olika tolkningar om vad 

begreppet likhet inför lagen verkligen betyder. Begreppet kan i sin snävaste 

betydelse sägas innebära att kravet bara gäller lagars tillämpning, inte dess 

utformning. Det betyder då att lagstiftaren inte omfattas av kravet. Domstolen ska 

då inte tillämpa lagen lika i förhållande till alla, utan bara lika mot dem som 

omfattas enligt lagstiftaren. Det är upp till domstolen att följa lagen och tillämpa 

den som lagstiftaren tänkt sig. En bredare betydelse av begreppet innebär istället 

att även lagstiftaren är bunden av kravet då denne utformar lagarnas innehåll. 

Denna variant brukar ibland kallas likhet i lagen, men omfattas ofta även av inför.
3
  

 

Vidare kan en lag dels innehålla en formell, dels en materiell likhet. Med formell 

likhet menas då det yttre, att alla behandlas likadant. Lernestedt tar som banalt 

exempel att alla i en matkö tilldelas precis lika stor portion. Med materiell likhet 

menas istället att resultatet ska bli lika, även om behandlingen därmed blir olika. 

Som exempel kan vara att resultaten ska innebära att alla i matkön blir mätta. Det 

innebär att allas portioner inte alls kan vara lika stora. En stor man äter betydligt 

mer än en gammal kvinna och så vidare. På samma sätt kan en lag vara neutral på 

ytan och därmed uppfylla kravet på formell likhet, men särbehandla stora grupper 

negativt i praktiken.
4
  

 

Huvudtanken med straffbud är att de formellt ska rikta sig till hela befolkningen. I 

vissa fall snävas gruppen in så att till exempel bara näringsidkare omfattas. Men 

inom den gruppen är straffbudet likväl generellt. Materiellt sett kan det dock skilja 

sig åt i praktiken, även om kriminaliseringen för den delen inte behöver strida mot 

generalitetskravet rent tekniskt. Men det kan vara problematiskt om ett visst 

straffbud i praktiken bara riktar sig mot en viss religiös eller kulturell grupp. 

Exempelvis är khat förbjudet, som bara personer från vissa delar av Afrika och 

Arabiska halvön brukar, medan alkohol är tillåtet. Likaså är rituell slakt förbjudet, 

medan älgjakt är en del av det svenska kulturarvet. Lernestedt nämner även 

förbudet mot könsstympning, som även omfattar ingrepp som är fysiskt lindrigare 

                                                 
2
 Senast omtryckt SFS 2010:1408. 

3
 Diesen, Christian, Lernestedt, Claes, Lindholm, Torun & Pettersson, Tove, Likhet inför lagen, 

Natur och Kultur, Stockholm, 2005, s. 23 f. 
4
 A.a. s. 24 f.  
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än sådana intimkirurgiska ingrepp som det är tillåtet för en svensk kvinna att 

genomföra.
5
 Det senare kommer att beskrivas närmare längre fram. 

 

 

2.2 Diskriminering 
 

En annan del av likhetsprincipen är förbudet mot diskriminering. DiskL har enligt 

1 kap. 1 § som ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. I 4 § förklaras olika former av diskriminering, bland annat 

direkt (punkt 1) respektive indirekt (punkt 2) diskriminering. Med direkt diskrimi-

nering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i 

en jämförbar situation och att missgynnandet har ett samband med något av de 

uppräknade kriterierna ovan, exempelvis etnisk tillhörighet. Med indirekt diskri-

minering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse som 

framstår som neutral men som kan komma att särskilt missgynna personer med 

visst kön eller viss etnisk tillhörighet och så vidare.  

 

Det finns även ett visst skydd mot diskriminering i RF 2 kap. 12-13 §§. I 12 § 

stadgas att en lag eller föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att 

denne tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. I 13 § stadgas att en 

lag inte får innebära att någon missgynnas på grund av dennes kön om inte 

föreskriften är ett led i strävan mot att åstadkomma jämställdhet eller avser 

värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.
6
   

 

                                                 
5
 Diesen, C. m.fl. s. 102 f.  

6
 Omtryck SFS 2010:1408. 
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3 Förbudet mot könsstympning 
 

3.1 Gällande rätt 

 

Sverige hade under många år aktivt arbetat i olika FN-organ med att avskaffa 

könsstympning internationellt när media plötsligt rapporterade om att svenska 

läkare utförde omskärelser i Sverige.
7
 Detta ledde till att frågan uppkom om vi 

behövde ett specifikt förbud även i vårt land. Tidigare föll könsstympning in 

under misshandelsbrotten enligt BrB 3 kap. 5-6 §§. Många var skeptiska till om 

det behövdes en särskild lag och menade att en sådan inte skulle få någon 

användning ändå. Andra menade att det skulle stärka den moraliserande effekten 

när svenska företrädare försökte förändra inställningen till denna typ av sedvänja 

och kvinnors rättigheter om vi kunde visa upp vad vi själva har gjort för att få ett 

slut på gärningen.
8
 Socialdepartementet upprättade en klassificering i promemo-

rian med hjälp av bland annat SIDA över de olika typer av omskärelse som 

genomförs. Där framgår följande:  

Med kvinnlig omskärelse avser man ett helt eller delvis borttagande av de 

yttre könsdelarna. Den förekommer i huvudsak i tre former. 

1.  Sunna-omskärelse. Denna finns i olika former från den mildaste, då 

endast förhuden till klitoris skärs bort eller då klitoris prickas med ett vasst 

eller spetsigt föremål, till mera avancerade former, då delar av eller hela 

klitoris skärs bort. 

2.  Total klitoridektomi. Vid denna form av omskärelse skärs bort dels hela 

klitoris, dels de små blygdläpparna. 

3.  Infibulation eller faraonisk omskärelse. Denna omskärelse är den mest 

omfattande. Förutom klitoris och de små blygdläpparna avlägsnas här även 

de inre väggarna av de större blygdläpparna ända ned till nedre delen av 

slidöppningen. Därefter sys de stora blygdläpparna ihop så att slidöpp-

ningen täcks av en vävnadsvägg. En liten öppning lämnas kvar för urin och 

menstruationsblod.
9
 

I motiveringen till lagen framgår exempelvis att BrB:s regler om misshandel 

troligen kunde tillämpas på flertalet av omskärelsefallen, kanske till och med alla. 

Men eftersom syftet var att klart markera att sedvänjan med alla former av 

kvinnlig omskärelse, även de minst ingripande, är oförenlig med svensk rättsupp-

fattning ansågs det inte tillräckligt att bara förlita sig till misshandelsförbuden.
10

 

Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor antogs den 27 maj 

1982 och trädde ikraft den 1 juli samma år, vilket innebar att Sverige var det första 

västerländska landet med ett förbud mot ingreppen. De två första paragraferna i 

lagen lyder:  

                                                 
7
 Prop. 1981/82:172, s. 3. 

8
 A. prop. s. 4 f. 

9
 Ds S 1981:3. Kvinnlig omskärelse, s. 1 f. 

10
 Prop. 1981/82:172, s. 7.  
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1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller 

åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte 

utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. 

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år. 

 Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inne-

burit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För 

grovt brott döms till fängelse, lägst två år och högst tio år. 

 För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att avslöja 

brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
11

 

Som exempel på faktorer som kan påverka om brottet är att anse som grovt är 

enligt propositionen skadans omfattning, både fysiskt och psykiskt, kvinnans ålder 

vid ingreppet, hennes inställning till det samt om det begåtts som ett led i en 

verksamhet som bedrivits i stor omfattning.
12

  

 

Det fanns dock redan då lagen infördes funderingar från vissa håll om att lag-

texten skulle leda till tolkningssvårigheter. Statens invandrarverk menade att de 

regler som redan fanns var tillräckliga och att en särskild lag endast skulle få 

betydelse för de lindrigaste formerna av omskärelse, alltså när utseendet förändras 

utan att funktionen påverkas på en vuxen kvinna med hennes samtycke. De 

menade att en sådan lag är onödig och gjorde en liknelse med att förstora sina 

bröst genom ett kirurgiskt ingrepp. Eftersom det i det fallet är tillåtet att förändra 

sin kropp till följd av ett kulturellt tryck borde samma sak gälla även andra sådana 

ingrepp som syftar till att en människa vill förändra utseendet av en kroppsdel. 

Detta måste enligt dem gälla även om vi i Sverige är ovana vid ingreppen ifråga 

och de framstår som främmande. De påpekade att om vi godtar sådana ingrepp 

som vi är vana vid, till exempel bröstförstoring, kan vi inte gå så långt som att lag-

stifta mot dem vi är ovana vid. Det vore egocentriskt.
13

 Även justitierådet 

Bengtsson i lagrådet uttryckte att det vore mer lämpligt att i lagtexten särskilt 

poängtera att förbudet bara ska gälla ingrepp som försvårar normalt könsliv, efter-

som det kan hända att vissa åtgärder ger positiva effekter för en kvinna men 

behöver ändå inte vara medicinskt motiverade.
14

 Men lagstiftaren valde ändå att 

förbjuda all form av omskärelse på kvinnor, oavsett samtycke, från de minst 

ingripande till de mest omfattande.
15

  

Lagen har efter dess införande förstärkts vid två tillfällen. År 1998 togs böter bort 

som påföljd och straffskalan skärptes. Maxstraffet för brott av normalgraden är 

numera fängelse i högst fyra år jämfört med tidigare två år. För grovt brott är 

maxstraffet fortfarande fängelse i tio år, men minimistraffet har höjts från ett till 

två år. Argumentet för skärpningen var att den rättsstridiga gärningen alltid får 

                                                 
11

 Omtryck SFS 1998:407. 
12

 Prop. 1981/82:172, s. 10.  
13

 Remissyttrandena till Ds S 1981:3. 
14

 Ibid. 
15

 Prop. 1981/82:172, s. 8. 
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anses vara allvarlig. Förberedelse, stämpling samt underlåtenhet att avslöja brott 

kriminaliserades samtidigt. Dessutom ersattes det tidigare begreppet omskärelse 

med könsstympning eftersom det ”bättre beskriver vad det hela gäller”.
16

 Rege-

ringen menade att begreppet omskärelse inte gav tillräckligt uttryck om vad in-

greppen är, nämligen stympningar, som ofta är mer eller mindre invalidiserande 

och dessutom har som syfte att vara just det.
17

 Ur ett medicinskt perspektiv 

innebär dock stympning att frisk vävnad tas bort, vilket inte är fallet vid exempel-

vis prickning.
18

 Ett år senare, år 1999, infördes en tredje paragraf i vilken kravet 

på dubbel straffbarhet har avskaffats. Det innebär att svensk domstol kan tillämpa 

könsstympningslagen på brott som har begåtts utomlands, oavsett om gärningen 

är straffbar i det andra landet eller ej.
19

 

 

Den senaste ändringen som rör könsstympningslagen är att preskriptionstiden för 

könsstympning som begås mot barn, eller försök därtill, inte börjar löpa förrän 

den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år, enligt BrB 35 kap. 4 § 2 st. 4 p.
20

 

Brottet jämfördes med sexualbrott mot barn eftersom båda brotten är starkt 

integritetskränkande, ofta utförs eller godkänns av en närstående samt leder till 

permanenta fysiska och psykiska skador. Dessutom är det inte alltid säkert att 

flickorna vet att könsstympning är olagligt eftersom de lever i en miljö där 

ingreppet är legitimt och det dröjer ofta innan de börjar gå på gynekologiska 

undersökningar. Det kan dessutom vara svårt för dem att anmäla en familje-

medlem, åtminstone så länge de bor hemma. Dessa aspekter ledde tidigare till att 

brotten i många fall hann preskriberas, men eftersom det vid könsstympning, till 

skillnad från sexuella övergrepp, finns bestående fysiska skador som bevisar att 

omskärelse skett finns en stor möjlighet att pröva brott långt senare. I och med att 

frågor kring könsstympning uppmärksammas allt mer i Sverige förväntas de 

drabbade kvinnornas benägenhet att anmäla brotten öka och genom en förlängd 

preskriptionstid ges de ökade möjligheter till upprättelse och skadestånd.
21

 Den 

nya preskriptionstiden gavs dessutom retroaktiv verkan genom att bestämmelsen 

även ska tillämpas på brott som begåtts innan ikraftträdandet den 1 juli 2010.
22

  

 

Sett ur ett internationellt perspektiv utförde WHO en officiell klassificering år 

1995 av de olika former av kvinnlig omskärelse som genomförs, vilken modifie-

rades 2007.
23

 Denna uppdelning är nu allmänt vedertagen över hela världen och 

gäller därför även i Sverige. Till exempel hänvisar domstolen i de svenska rätts-

fallen till just WHO:s indelning. Alla former är dock förbjudna, men en klass-

                                                 
16

 Prop. 1997/98:55, s. 98. 
17

 A. prop. s. 96 ff. 
18

 Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige - en kunskaps- och forskningsöversikt, NCK-

rapport 2011:01, s. 13. 
19

 Ds 1999:3. Könsstympning – borttagande av kravet på dubbel straffbarhet. 
20

 Senast omtryckt SFS 2010:399. 
21

 Ds 2007:1. Preskription vid allvarliga brott, s. 193 ff. 
22

 Prop. 2009/10:50, s. 29. 
23

 WHO, Eliminating female genital mutilation: An interagency statement, Genève, 2008, s. 23 f. 
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ificering underlättar i det enskilda fallet när exempelvis brottets svårhet ska 

bedömas som normalgradigt eller grovt brott. Klassificeringen delar upp typerna 

enligt följande: 

Typ 1: Helt eller delvis borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud 

(klitoridektomi). 

Typ 2: Helt eller delvis borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, 

med eller utan borttagande av de yttre blygdläpparna (excision). 

Typ 3: Förminskning av den vaginala öppningen genom helt borttagande av 

de inre och/eller yttre blygdläpparna, med eller utan borttagande av klitoris. 

Därefter sys huden ihop så att slidöppningen täcks med bara en liten 

öppning kvar för urin och menstruationsblod (infibulation).  

Typ 4: Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-

medicinska skäl, exempelvis prickning, snittning, skrapning och bränning.
24

 

WHO:s klassificering påminner om den tidigare angivna, men delar istället in in-

greppen i fyra typer, varav de första tre är grader av könsstympning. Social-

departementets uppdelning innehöll istället bara tre typer. Det ska dock poäng-

teras att det inte är någon exakt avgränsning mellan de fyra varianterna eftersom 

de ibland överlappar varandra och ingreppen utförs inte heller på exakt samma 

sätt överallt.  

 

 

3.2 Samtycke 

 

Generellt gäller enligt BrB 24 kap. 7 § att en gärning som begås med den berördes 

samtycke utgör brott endast om gärningen är oförsvarlig. Vid brott mot person 

enligt BrB kap. 3 sägs allmänt att misshandel som bedöms som ringa, i vissa fall 

även normalgradig, bör leda till att samtycke utesluter ansvar.
25

 Ansvarsfrihets-

grunden i BrB 24 kap. 7 § kom till år 1994, alltså långt efter det att lagen om 

förbud mot könsstympning trädde ikraft. Ansvarsbefrielse på grund av samtycke 

gällde dock redan tidigare, men då utan stöd i lag.
26

 

 

Problematiken med eventuellt samtycke uppmärksammades dock vid lagstift-

ningen av könsstympningslagen. Bland annat menade Socialdepartementet i sin 

promemoria angående kvinnlig omskärelse att lindriga former av omskärelse som 

utförs på en vuxen kvinna med hennes samtycke borde vara tillåtet.
27

 Direkt 

uppkommer då frågan vad som inräknas bland de lindriga formerna. Det framgår 

inte av utredningen, men det borde tolkas som att det enbart är så kallad prickning 

och liknande som anses vara lindrig.
28

 Någon hänsyn togs dock inte till denna 

                                                 
24

 WHO, 2008, s. 4.  
25

 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, Iustus Förlag, Uppsala, 

2010, s. 257. 
26

 A.a. s. 247. 
27

 Ds S 1981:3, s. 18. 
28

 Se till exempel Ds S 1981:3, s. 15. 
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aspekt, utan alla former av omskärelser förbjöds, dels för att skapa opinion och 

dels för att fånga upp de fall som inte skulle vara straffbara enligt brottsbalkens 

regler om misshandel. Däremot menade lagstiftaren att i de fall ett ingrepp utförts 

på en vuxen kvinna med hennes samtycke skulle böter dömas ut eftersom brottet 

då var att anse som lindrigare.
29

 Nu har dock böter tagits bort från straffskalan, 

vilket innebär att uttalandet inte är aktuellt längre.  

 

Medicinskt motiverade ingrepp till följd av sjukdom eller i samband med till 

exempel förlossning är dock tillåtna, men det ansågs inte ens behöva uppmärk-

sammas speciellt i lagen utan ansågs följa av allmänna rättsgrundssatser eftersom 

de står i överensstämmelse med medicinsk etik. Eftersom lagstiftningen dessutom 

stadgar ingrepp i de yttre könsorganen
 
gäller förbudet inte heller exempelvis 

sterilisering.
30

 Kammarrätten i Göteborg invände mot lagförslaget just av detta 

skäl och menade att ingreppen som omfattades av det föreslagna förbudet var 

relativt hjälplösa i förhållande till de minst sagt ingripande operationer och 

funktionsrubbningar som sterilisering innebär. Sterilisering är tillåtet i Sverige för 

den som begär det och är över 25 år gammal samt svensk medborgare eller bosatt 

i landet.
31

  

 

 

3.3 Rättsfall 
 

Trots att könsstympningslagen har funnits i snart 30 år i Sverige finns det enbart 

två rättsfall. Båda avgjordes år 2006. Totalt har 46 polisanmälningar om köns-

stympning gjorts från det att lagen infördes till och med år 2010. Av dessa lades 

13 utredningar ner direkt och bland dessa fanns några anmälningar som var 

riktade mot privata kliniker som utför intimkirurgiska ingrepp. De resterande 

förundersökningarna har lett till att det antingen inte går att styrka att brott har 

begåtts, eller att det inte går att styrka att det är en person med koppling till 

Sverige som utfört handlingen. Om den misstänkta könsstympningen till exempel 

har utförts innan flickan/kvinnan kom till Sverige eller om den utfördes utomlands 

innan kravet på dubbel straffbarhet slopades, har inget brott begåtts enligt svensk 

lag.
32

 

 

 

3.3.1 Ayaan 

 

Det första rättsfallet som gällde könsstympning i Sverige rörde en flicka, Ayaan 

född 1992, som blivit könsstympad genom typ två på WHO:s skala. Flickan och 

                                                 
29

 Prop. 1981/82:172, s. 9 f. 
30

 A. prop. s. 9. 
31

 Remissyttrandena till Ds S 1981:3. 
32

 NCK-rapport, s. 33-36. 
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hennes bror hade åkt med sin pappa till Somalia år 2001 och blivit kvar i fyra år 

tills flickan lyckades rymma och tog sig till Sveriges ambassad i Etiopien. Där 

fick hon hjälp att ringa sin mamma som då hade flyttat till London. Direkt efter 

samtalet berättade flickan för en anställd att hon bland annat blivit könsstympad 

av sin pappa och faster.
33

 Målet rörde ursprungligen även egenmäktighet med barn 

och överklagades ända upp till HD. HD prövade dock aldrig frågan om köns-

stympning utan ogillade åtalet om egenmäktighet med barn och återsände sedan 

målet till hovrätten för fastställande och påföljdsbestämning.
34

 Hovrätten dömde 

pappan för brott mot lagen med förbud mot könsstympning till fängelse i två år 

samt att han skulle betala drygt 296 000 kr i skadestånd till dottern. Domstolen 

menade att brottet var av normalgraden men att det fanns många försvårande 

omständigheter, exempelvis att fadern utnyttjat dotterns skyddslösa ställning och 

särskilda svårighet att värja sig samt att brottet varit ägnat att skada tryggheten 

och tilliten hos ett barn gentemot en närstående person. Den övre delen av 

straffskalan skulle därför användas, men utan att överskrida minimistraffet för 

grovt brott, vilket är gällande praxis vid straffmätning av enstaka brott.
35

  

 

Rättsfallet har kritiserats hårt, bland annat av Sara Johnsdotter, fil. dr. i social-

antropologi och forskare vid Malmö högskola som under många år arbetat med 

framförallt svensksomaliers syn på och upplevelser av könsstympning. Hon menar 

att domen är felaktig på många sätt, bland annat eftersom män helt enkelt inte 

deltar när flickorna omskärs, varken i Somalia eller i något annat land där kvinnlig 

omskärelse förekommer, annat än om läkaren är en man. Omskärelse av flickor 

tillhör kvinnornas ansvarsområde och det är de kvinnliga släktingarna som 

beslutar om och när en flicka ska omskäras. Dessa tar sedan hand om allt praktiskt 

kring ingreppet. Männen har i princip ingenting att säga till om.
36

 Förutom den 

invändningen anmärker Johnsdotter även på att domstolen enbart utgick från 

flickans vittnesmål i sin bedömning, trots att hon under förhören motsade sig själv 

flera gånger. Till exempel hävdade flickan inledningsvis vid minst 19 tillfällen att 

även fastern var med och utförde ingreppet i Somalia, något som hon tog tillbaka 

efter att fastern kunnat intyga att hon befann sig i Mekka under januari 2005 då 

det påstods att ingreppet ägt rum
37

 och flickan anklagade då istället pappans nya 

fru.
38

 Det konstaterades även i den första hovrättsdomen att det finns mycket att 

invända mot flickans trovärdighet, men att olika uppgifter om tidpunkten för 

händelsen inte förringar hennes trovärdighet, däremot att tillförlitligheten 

påverkas.
39

 Därefter försvaras flickans uppgifter med hennes bristande språk-

                                                 
33

 Göteborgs Tingsrätts dom från 2006-06-26 i mål nummer: B 3206-06. 
34

 NJA 2006 s. 708. 
35

 RH 2007:7. 
36

 Johnsdotter, Sara, Ali och den svenska rättvisan – det första könsstympningsmålet, Égalité, 

Malmö, 2008, s. 23 f. 
37

 I hovrätten justerade åklagaren tidpunkten för brottet till att istället ha hänt någon gång mellan 

augusti 2004 och januari 2005. 
38

 Johnsdotter, S. s. 13 f . samt s. 18. 
39

 Hovrätten för Västra Sveriges dom från 2006-10-04 i mål nummer B 3153-06. 
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kunskaper och att det inte är säkert att hon verkligen påstått att fastern närvarat, 

vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på att hon sagt just det inte mindre än 

19 gånger.  

 

Uppenbarligen har flickan blivit könsstympad, men det finns vissa skäl att tvivla 

på om det verkligen är hennes pappa som är den ansvarige. Johnsdotter publicerar 

delar ur förhören som visar på att det inte ens går att säkert säga att könsstymp-

ningen ägde rum under tiden flickan var i Somalia. Det kan ha hänt mycket 

tidigare, bland annat eftersom hennes version(er) saknar detaljerade upplysningar 

som andra omskurna kvinnor brukar berätta om, till exempel svårigheterna med 

att urinera.
40

 Enligt fadern hade mamman föreslagit att dottern skulle omskäras 

redan 1997 hos en afrikansk läkare som utförde ingreppen i Sverige, men fadern 

sa då nej eftersom han är emot könsstympning.
41

 Det är möjligt att omskärelsen 

inträffade då och att mamman fick flickan att vittna mot sin far i det här senare 

skedet då mamman dessutom inlett en vårdnadstvist mot honom. I ett vittnes-

förhör i tingsrätten med den anställda vid ambassaden i Addis Abeba som hjälpte 

Ayaan säger denne att hon reagerade på att flickan plötsligt sa att hon blivit köns-

stympad direkt efter telefonsamtalet med mamman och att hennes första tanke då 

var att mamman fått flickan att säga så för att få komma hem lättare.
42

 Men även 

detta försvaras av hovrätten med att det är fullt naturligt att flickan först ville 

rådfråga sin mamma innan hon berättade för någon annan.
43

 Johnsdotter är inte 

jurist, men hennes påpekanden är ändå av värde eftersom hon vet hur somaliernas 

kultur fungerar och kan se bortanför fördomarna som annars lätt påverkar 

människor att inte vara helt objektiva i sin bedömning, även om det är mer eller 

mindre ofrivilligt.  

 

 

3.3.2 Halwo 

 

Strax efter det första rättsfallet avgjordes även det andra och hittills senaste, där 

det också var fråga om könsstympning av grad två på skalan. Även här var det 

flickan själv, Halwo i domen kallad Zahra, som kontaktade myndigheterna. I det 

här fallet sökte hon upp skolkuratorn efter en incident då hennes mamma hotat att 

döda henne och försökt slå henne med en stekpanna när hon låg och sov. En syster 

förhindrade det hela. Mamman hade i flera år misshandlat och kränkt flickan, 

bland annat genom att vid upprepade tillfällen kontrollera hennes underliv för att 

se om hon fortfarande var oskuld, framförallt om en man hade besökt familjen. 

Mamman hade även utsatt henne för könsstympning i Somalia 2001, då flickan 

var 11 år gammal. Flickan hördes som målsägande och berättade detaljerat om 

både resan och om själva könsstympningen. Hon berättade att familjen bodde i 

                                                 
40

 Johnsdotter, S. s. 80 f.  
41

 Göteborgs Tingsrätts dom från 2006-06-26 i mål nummer: B 3206-06 s. 12 f. 
42

 Johnsdotter, S. s. 74. 
43

 Hovrätten för Västra Sveriges dom från 2006-10-04 i mål nummer B 3153-06, s. 7. 
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morbroderns hus under vistelsen och att hon en dag blev uppmanad att lägga sig 

på en brits. Två äldre kvinnor och mamman höll fast flickan under tiden en man i 

vit rock omskar henne. Hon minns att mamman sa att hon skulle renas. Ingreppet 

varade under cirka 30 minuter och därefter fick hon lägga sig i en säng i ett annat 

rum. Där fick hon ligga i flera dagar och hon fortsatte att blöda i ungefär en och 

en halv vecka. Det dröjde två månader innan hon kunde gå utan smärta och även 

vid tiden för rättegången, alltså flera år senare, hade hon ont när hon kissade. 

Mamman dömdes för brott mot lagen med förbud mot könsstympning och grov 

fridskränkning till fängelse i tre år samt att hon skulle betala 550 000 kr i 

skadestånd till flickan.
44

  Hovrätten fastställde domen men sänkte skadeståndet till 

450 000 kr.
45

  

 

Noteras kan att flickan uppgav att även hennes två systrar, en äldre född 1989 och 

en yngre född 1994, hade könsstympats vid samma tillfälle men någon rätts-

process har inte genomförts angående dem. Varför framgår inte i domen utan det 

konstateras enbart i förbifarten att de har skador som visar att de blivit köns-

stympade efter ankomsten till Sverige. På grund av att modern tidigare vid sex 

olika tillfällen polisanmält att hennes döttrar blivit utsatta för sexuella över-

grepp
46

, har alla döttrarna genomgått läkarundersökningar innan de reste till 

Somalia 2001. Undersökningarna visade att flickorna inte var könsstympade vid 

dessa tillfällen. Stympningen måste alltså ha skett senare. Den äldsta dottern 

vittnade dock till stöd för modern under rättegången och medgav visserligen att 

även hon är könsstympad, men att det skulle ha hänt innan familjen flyttade till 

Sverige i mitten av 1990-talet. Men det stämmer alltså inte överens med den 

tidigare utförda läkarundersökningen på henne. Hon vägrade att låta undersökas 

på nytt i anslutning till rättegången.
47

  

 

 

3.4 Framtidsutsikter 

 

Det är svårt att säga om bruket av kvinnlig omskärelse någonsin kommer att få ett 

slut. Det handlar om en starkt rotad sedvänja som förekommit i tusentals år. Men 

det finns vissa exempel på att det går åt rätt håll. I en by i Senegal pågick 1997 ett 

projekt för att utbilda kvinnor genom organisationen Tostan
48

 om mänskliga 

rättigheter och hälsa. Kvinnorna bestämde sig då utan vidare för att ingen flicka 

skulle omskäras mer i byn. Det här initiativet spred sig och i juli 2011 hade 6 236 

                                                 
44

 Mölndals Tingsrätts dom från 2006-10-02 i mål nummer B 854-06. 
45

 Hovrätten för Västra Sverige dom från 2007-03-15 i mål nummer: B 4231-06. 
46

 Vid samtliga tillfällen har fallen avskrivits då det inte har kunnat styrkas att brott har begåtts och 

döttrarna har inte haft en aning om varför mamman kontaktat polisen. 
47

 Mölndals Tingsrätts dom från 2006-10-02 i mål nummer B 854-06. 
48

 Tostan betyder genombrott på wolofspråket som talas av 80 % av invånarna i Senegal. Det är en 

organisation som grundades 1991 och det finns numera även en fransk och en svensk under-

organisation. De arbetar för att göra människor medvetna om sina mänskliga rättigheter och 

utgår från lokala förhållanden, språk och kultur. 
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byar i sju länder anslutit sig för att överge traditionen, men också barnäktenskap 

och tvångsgifte.
49

 Det finns också uppgifter om att allt färre omskär sina döttrar 

faraoniskt i Somalia, något som tidigare utgjorde 80 % av könsstympningarna där. 

På grund av situationen i landet är det mycket svårt att veta säkert, men skandi-

naviska somalier som varit där har berättat att infibulation alltmer får ge vika för 

lindrigare ingrepp.
50

 I de flesta länder där könsstympning praktiseras genomförs 

kampanjer för att väcka debatt och för att informera om mänskliga rättigheter och 

kroppslig integritet.
51

 

 

Flera studier har dessutom visat att människor från ett land där könsstympning 

förekommer ofta upphör med sedvänjan när de migrerar till ett icke-praktiserande 

land eftersom det sociala trycket försvinner och det finns andra förutsättningar att 

ge flickan en så bra framtid som möjligt.
52

 Exempelvis har bland andra Johns-

dotter genomfört en studie åt Rädda Barnen bland svenska eritreaner och etiopier, 

både kvinnor och män i olika åldrar. I de båda länderna är bruket av könsstymp-

ning mycket utbrett. Men i studien framgår att de tillfrågade är mycket kritiska till 

kvinnlig omskärelse i jämförelse med till exempel svensksomalier, som tidigare 

frågats i liknande studier. Det kan hänga samman med att befolkningsgrupperna 

från Etiopien och Eritrea började flytta till Sverige redan på 1970- och 80-talen 

och har därför integrerats mycket mer i det svenska samhället än till exempel 

somalierna som kom till Sverige under 1990-talet.
53

 I en liknande studie med 

somalier kunde de tillfrågade räkna upp både för- och nackdelar med kvinnlig 

omskärelse och trots att de flesta var motståndare till ingreppen kunde de ändå 

diskutera vilka positiva aspekter som ingreppen innebär. Det kunde inte perso-

nerna från Etiopien och Eritrea.
54

  

 

I studien bland dem från Eritrea och Etiopien framgår att alla de runt 40 till-

frågade, alltså både kvinnor och män, klart var uttalade motståndare till ingreppen. 

Det var bara två män som varken uttalade sig för eller emot. De tillfrågade såg 

inga fördelar med omskärelsen och därför såg de heller ingen mening med att 

ingreppen ska fortsätta. Vissa av dem sa även att det rör sig om tortyr och att 

kvinnans sexualitet är lika mycket en gåva från Gud som mannens och ska därför 

få behållas intakt eftersom världen inte bara är till för männen.
55

 Många var dess-

utom väldigt bekymrade över att alla afrikaner tros ha samma uppfattning om 

könsstympning och ville poängtera att de tar lika mycket avstånd från infibulation, 

                                                 
49

 Tostan, Abandoning Female Genital Cutting (FGM), tillgänglig 
<http://tostan.org/web/page/586/sectionid/547/parentid/585/pagelevel/3/interior.asp>  
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 Johnsdotter, S. s. 23. 
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 Johnsdotter, Sara, Aregai, Rishan, Carlbom, Aje, Moussa, Kontie & Essén, Birgitta, ”Aldrig 

mina döttrar” – En studie om attityder till kvinnlig omskärelse bland etiopier och eritreaner i 

Sverige, Rädda Barnen, 2005, s. 18. 
52

 NCK-rapport, s 41. 
53

 Rädda Barnen, s. 35. 
54

 A.a. s. 71. 
55

 A.a. s. 51 ff. 
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som främst utförs i Somalia, som etniska svenskar gör. En man sa att hans barn är 

svenskar och ska växa upp som svenskar och därför ska de inte omskäras, varken 

hans söner eller döttrar. Han menade att hela ens tankesätt måste anpassas till 

samhället man lever i.
56

  

  

                                                 
56

 Rädda Barnen, s. 55 ff. 
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4 Intimkirurgi 
 

4.1 Ingreppet 

 

I och med att begreppet könsstympning innefattar alla möjliga former av ingrepp, 

från så kallad prickning till infibulation omfattas objektivt sett även de ingrepp 

som görs vid intimkirurgi. Dessa ingrepp ger dessutom större fysisk påverkan än 

flera av de mindre ingripande formerna av könsstympning, exempelvis prick-

ning.
57

 Det ska poängteras att det här handlar om ingrepp som utförs av helt kos-

metiska orsaker. Syftet med dessa ingrepp är vanligtvis att förminska blygdläpp-

arna, men det förekommer även så kallad slidförsnävning och rekonstruktion av 

mödomshinnan på unga muslimska flickor och kvinnor då dessa har stor press på 

sig att bevisa att de är oskulder när de gifter sig.
58

 Det ska tilläggas att mödoms-

hinna är ett missvisande ord, istället är hymen mer accepterat. Vid en intimkirur-

gisk rekonstruktion syr läkaren i slidväggen så att det ska blöda vid samlaget.
59

 

Vid blygdläppsplastik å andra sidan skärs de inre blygdläpparna helt enkelt bort 

och klitoris förminskas för att vara proportionerlig, med andra ord ingrepp av typ 

två på WHO:s skala. Enligt WHO omfattar kvinnlig könsstympning alla förfar-

anden som innebär helt eller delvis borttagande av de yttre genitalierna eller annan 

skada på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl.
60

 En bokstavlig 

tolkning leder alltså till att inga undantag kan göras på västerländska kvinnor som 

själva uppsöker läkare av estetiska skäl. Ingreppen är inte heller helt ofarliga utan 

det finns en risk att kvinnan förlorar både känsel och lustupplevelse eftersom 

nervtrådar skärs av i samband med operationen.
61

  

 

Ett intimkirurgiskt ingrepp kostar cirka 14-32 000 kronor beroende på vilken slags 

operation det handlar om.
62

 Det finns för närvarande ingen åldersgräns som 

hindrar att ungdomar under 18 år kan begära ett kosmetiskt underlivsingrepp utan 

då gäller vanliga regler om föräldrars samtycke enligt FB 6 kap. 11 §.
63

 Om föräl-

dern inte godkänner kan ingreppet ändå genomföras om ungdomen mår psykiskt 

dåligt av sitt utseende och har uppnått sådan ålder och mognad att denne är väl 

                                                 
57

 Lernestedt, Claes, ”Kulturella försvar”, likhet och diskriminering, från SOU 2006:30, Är rätt-

visan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rätts-

systemet, s. 300. 
58

 Nordin, Eva, Skönhetsopererade underliv allt vanligare bland unga kvinnor, Dagens Medicin, 

2003-03-25, s. 9. 
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 Lagercrantz, Samuel, Frågor om mödomshinnan vanliga i vården, Dagens Medicin, nr 35/10, s. 
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 WHO, Female Genital Mutilation (FGM), tillgänglig 
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 Nordin, E. s. 9. 
62
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införstådd med eventuella konsekvenser.
64

 Det finns dock ingen statistik på hur 

vanligt det är att underåriga genomgår denna typ av ingrepp, men det är likväl 

utförbart.  

 

Kvinnovåldskommissionen skrev i sitt slutbetänkande angående kvinnofrid redan 

år 1995 att det förekom så kallad intimkirurgi som efterfrågades av unga flickor. 

Dessa ingrepp är inte medicinskt motiverade, men har inte heller karaktär av 

rituell könsstympning. Kommissionen menade att de ingrepp, som mer har 

karaktär av skönhetsoperationer, inte torde vara tillåtna enligt lagen eftersom de 

inte är medicinskt motiverade. Därför fyller de inte heller någon rimlig funktion. 

De bör därmed omfattas av förbudet.
65

 Ingenting av den diskussionen finns dock 

med i den slutgiltiga propositionen från 1997 vilket innebär att lagstiftaren inte 

tog ställning till problemet då.  

 

På grund av att de intimkirurgiska ingreppen utförs på privata kliniker finns ingen 

säker statistik på hur vanligt det är i Sverige, men flera plastikkirurger instämmer i 

att efterfrågan har ökat drastiskt på senare år. En klinik i Malmö såg exempelvis 

en ökning från ett par intimkirurgiska ingrepp per år under slutet av 1990-talet till 

runt 50 stycken år 2003.
66

 Troligtvis har det ökat ännu mer sedan dess. Till följd 

av ökningen och att ingreppen kanske var olagliga i och med könsstympnings-

lagen, tillsatte Socialstyrelsen en egen utredning år 2004. Syftet var att se om det 

fanns ett behov av en ny lag som reglerade icke-medicinskt motiverad intim-

kirurgi.
67

 Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor kom snabbt fram till 

att intimkirurgin inte strider mot lagen, utan att ingreppen istället ska jämföras 

med näs- eller bröstoperationer. I och med det gick inte Socialstyrelsen vidare 

med utredningen. Beslutet förvånade bland andra Margareta Hammarström, 

dåvarande ordförande för SFOG, som hade hoppats att Socialstyrelsen skulle 

komma med en mer omfattande utredning. Hon ville utifrån medicinska och etiska 

aspekter hitta en gemensam policy till hur gynekologer ska ställa sig till ingrepp-

en. Eftersom det finns stora risker för komplikationer vid operationerna tycker 

hon personligen inte att estetisk intimkirurgi har något berättigande och ifråga-

sätter också om kvinnokroppen ska korrigeras på det sättet.
68

 Även Johnsdotter & 

Essén tycker att det är klandervärt att Socialstyrelsen efter sin utredning om intim-

kirurgi gjorde en jämförelse med näs- och bröstoperationer och inte talade om 

könsstympning, som det finns betydligt större likheter med.
69
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 Johnsdotter, Sara & Essén, Birgitta, Estetiska och sexuella motiv godtas – men inte religiöst 
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4.2 Kulturens inverkan 

 

Omskärelse av kvinnor förekommer i ett trettiotal länder, främst utmed och norr 

om ekvatorn i Afrika. I till exempel Somalia, Etiopien och Eritrea är över 90 

procent av flickorna könsstympade.
70

 Sedvanan kan inte kopplas till någon 

specifik religion. Många tror att det har med islam att göra, men ingenstans i 

Koranen förespråkas kvinnlig könsstympning.
71

 Tvärtom utförs ingreppen för-

utom bland muslimer även bland katoliker, protestanter, kopter (kristna i 

Egypten), falasher (judar från Etiopien) och olika naturreligioner. Det är en rent 

kulturell företeelse som har förekommit i tusentals år, men ingen vet var och 

varför traditionen uppstod.
72

 Även om sedvänjan inte förespråkas i de religiösa 

texterna spelar religionen en stor roll i många länder bland motiven för att bevara 

traditionen. Bland vissa kristna i Etiopien omskärs till exempel flickan för att 

renas innan dopet och bland vissa muslimer görs det för att säkra hennes mora-

liska status. På andra håll utförs ingreppet som ett led i en initiationsrit för att en 

flicka så småningom ska kunna klassas som en vuxen kvinna eller för att dämpa 

den kvinnliga sexualdriften. Anledningarna skiljer sig mycket åt mellan olika 

grupper och olika länder. Åldern då ingreppen utförs på flickan skiljer sig också 

mycket åt, mellan allt från ingrepp på en några veckor gammal bebis till en ung 

tonåring.
73

 I och med att ingen längre riktigt vet varför omskärelse utförs har 

motiven och anledningarna vävts ihop i grupperna som praktiserar sedvänjan. 

Tradition, religion och andra anledningar samspelar utan att det går att peka ut ett 

speciellt skäl som är mer avgörande än något annat. Därför hänvisar många till 

religionen utan att det går att finna stöd däri.  

 

På samma sätt kan intimkirurgin och andra liknande ingrepp på kroppen i estetiskt 

syfte kopplas till den västerländska kulturen. Lernestedt menar att när en svensk 

kvinna, eller av annat västerländskt ursprung, vill förändra utseendet på sina geni-

talier av kosmetiska skäl så uppfattas det som ett utlopp för hennes personliga 

frihet, medan det från ett annat perspektiv kan ses som ett strukturellt, sam-

hälleligt förtryck. Han menar vidare att det både vid könsstympning och vid 

intimkirurgi föreligger kulturella eller traditionsbestämda grunder bakom in-

greppen. Därför ifrågasätter han hur de icke-medicinskt motiverade skönhets-

ingreppen på en vuxen kvinna som själv begärt det, kan försvaras falla utanför det 

straffbelagda området när det per definition handlar om stympande ingrepp.
74

 

Även Johnsdotter & Essén undrar hur fria västerländska kvinnor egentligen är när 

de väljer att utföra kosmetiska operationer och om inte dessa ingrepp också styrs 
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av kulturella ideal om vad som anses vara det normala och vackra.
75

  

 

 
4.3 Iakttagna jämförelser med könsstympning 
 

Det verkar vara just kulturen som är det avgörande för att könsstympning och 

intimkirurgi betraktas som två helt olika ingrepp. Vad gäller kvinnans eventuella 

samtycke till könsstympning står det i prop. 1997/98:55 att ”även om kvinnan 

själv begär att ingreppet skall utföras måste det naturligen ifrågasättas om detta 

sker av någon i verklig mening fri vilja från kvinnans sida.”
76

 Enligt Lernestedt 

anses en kvinna som själv begär att ingreppet utförs, som vid många andra 

kirurgiska ingrepp skulle ha ansetts vara frivilligt, vara fånge i ett kulturellt tvång 

och det måste då ingripas för att rädda hennes frihet eftersom hon egentligen inte 

kan vilja det.
77

  

 

Hur är synen på könsstympning där kvinnan alltid ses som ett offer, fast i sin 

kulturella bakgrund, förenlig med att intimkirurgiska ingrepp utförs i Sverige? 

Dessa ingrepp är som sagt betydligt mer ingripande än de lindigaste formerna av 

könsstympning och utförs i allra högsta grad just i syfte att åstadkomma bestående 

förändringar. Lernestedt frågar sig också, som nämnts ovan, hur vi kan motivera 

det svenska förbudet av även mindre former av könsstympning när det är tillåtet 

för en svensk kvinna att låta skönhetsoperera underlivet.
78

 Johnsdotter & Essén 

undrar hur en läkare ställer sig om en 18-årig kvinna med en svensk och en 

afrikansk förälder eller en vuxen kvinna med afrikanskt ursprung men som är född 

och uppvuxen i Sverige vill operera sig. Är det okej om motivet är estetisk men 

oacceptabelt om hon åberopar tradition eller religion?
79

  

 

I grund och botten kan det frågas hur åtskillnaden är förenligt med principen om 

likhet inför lagen. RF 1 kap. 9 § stadgar alltså att domstolar, förvaltnings-

myndigheter samt andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta 

allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. 

Frågan är om det verkligen kan anses vara en opartisk och saklig bedömning när 

det är kvinnans kulturella och etniska bakgrund som i grunden avgör om ingreppet 

är förbjudet eller inte. Johnsdotter & Essén gör en jämförelse med flera stater i 

USA där genitala ingrepp inte är straffbara om de utförs på en kvinna över 18 år 

med hennes samtycke, oavsett etnicitet.
80

 I Sverige kan det i nuläget istället sägas 

vara fråga om direkt diskriminering enligt DiskL 1 kap. 4 § 1 p., eftersom förbud-
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et är kopplat till en viss grupptillhörighet och lagen inte tillämpas objektivt på alla 

former av icke-medicinska ingrepp på de kvinnliga genitalierna.  
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5 Internationella jämförelser 
 

5.1 Situationen i andra länder 

 

I alla europeiska länder är könsstympning förbjudet. I FN:s konvention om 

barnets rättigheter från 1989 som 193 stater ratificerat stadgas i artikel 24 (3) att 

”konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att 

avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga på barns hälsa” under vilket 

könsstympning faller. I de flesta länderna tillämpas allmän strafflagstiftning om 

våldsbrott, vilket också var fallet i Sverige innan könsstympningslagen antogs 

1982. Sverige och Storbritannien är de länder som har haft en särskild lag längst.
81

  

 

Alla europeiska länder tillämpar extraterritorialitetsprincipen på könsstympnings-

brotten för att kunna straffa brott som begås utanför landet. De enda undantagen i 

Europa är Grekland, Irland och Luxemburg, men i Irland verkar en sådan lag-

stiftning vara på gång. Villkoren för tillämpningen av principen varierar, men ofta 

måste antingen förövaren eller offret, eller båda, vara medborgare eller åtminstone 

bosatt i det europeiska landet.
82

 I både Frankrike och Storbritannien går det även 

att hindra att minderåriga förs ut ur landet om skäl finns att misstänka att de 

riskerar att komma till skada, till exempel genom könsstympning. Också i flera av 

de afrikanska länder där könsstympningen utförs är handlingen straffbar.
83

 I 

november 2010 fanns lagar som kriminaliserar åtminstone någon form av kvinnlig 

könsstympning i 20 afrikanska länder och i ytterligare två länder, Nigeria och 

Sudan, finns sådana lagar i alla fall i flera delstater. Egypten och Djibouti har på 

senare år förstärkt de existerande lagarna. Flera fall har dessutom gått till domstol, 

bland annat i Egypten och Kenya, sedan år 2008.
84

  

 

Sudan lagstiftade så tidigt som 1946 mot den grövsta formen av könsstympning, 

infibulation, och var därmed först i världen. Det ledde dock till en ökning av 

ingreppen eftersom föräldrarna ville skynda sig att omskära sina döttrar innan 

lagen trädde ikraft. I början utdömdes stränga straff. Bland annat dömdes kvinnor 

som utförde ingreppen till både böter och upp till sju års fängelse
85

, men det fick 

istället den följden att ingreppen gjordes i smyg och att folk undvek att uppsöka 

läkare om komplikationer inträffade. De oönskade följderna av lagen, däribland 

flera dödsfall, ledde slutligen till att den inte längre kom att tillämpas i praktiken. 

Skälet var att om människorna inte följer förbuden är det bättre om ingreppen sker 
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öppet än i det fördolda eftersom skadorna då blir mindre.
86

 Men nu börjar alltså 

alltfler afrikanska länder att stifta lagar mot könsstympning igen och det även i 

vissa delstater i Sudan.  

 

 

5.1.1 Danmark 

 

Efter att precis som de flesta andra länder ha tillämpat allmän strafflagstiftning för 

könsstympning införde Danmark år 2003 istället en särskild paragraf i sin Straffe-

lov.
87

 Den nya § 245a lyder:  

Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på 

anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes 

med fængsel indtil 6 år.
88

 

Lagtexten påminner starkt om den svenska modellen, och nämnas kan att även 

Danmark har slopat kravet på dubbel straffbarhet.
89

 Däremot omfattas inte 

prickning av det danska förbudet och det är även osannolikt att en plastikkirurgisk 

återställning av mödomshinnan täcks av bestämmelsen.
90

 Om ingreppet varit av 

en så grov karaktär eller lett till så allvarliga skador eller till dödsfall att det 

föreligger mycket försvårande omständigheter kan straffet leda till fängelse i tio 

år.
91

 För försök och medverkan gäller liknande regler som i Sverige, det vill säga 

att åtgärder som syftar till att främja eller orsaka ett brott straffas som försök om 

brottet inte fullbordas. För medverkan krävs att någon genom råd eller dåd främjar 

att gärningen begås. Det sagda gäller inte om gärningsmannen eller den som 

medverkar till brottet frivilligt avbryter den brottsliga gärningen eller på annat sätt 

ser till att det inte fullbordas.
92

 

 

I Danmark avgjordes det första och hittills enda rättsfallet som rör könsstympning 

i januari 2009. Ett föräldrapar var åtalade för att ha bidragit till att könsstympa 

sina två äldsta döttrar, födda 1996 och 1998, någon gång mellan juni 2003 och 

oktober 2006 samt försök till könsstympning mot en tredje dotter, född 2002. 

Mamman åkte i samförstånd med pappan med döttrarna till Sudan där en utom-

stående person könsstympade de båda äldsta flickorna. Ingreppen omfattas av typ 

två på WHO:s gradering. En ny resa till Sudan var planerad år 2008 och miss-

tanken fanns därför att även den tredje dottern skulle omskäras då. Föräldrarna 

                                                 
86

 Ds S 1981:3, s. 8 f. 
87

 Lov nr 386 af 28/05/2003 om ændring af straffeloven og udlændingeloven. 
88

 Straffeloven af 15. April 1930, senast ändrad genom LBK nr 1062 af 17/11/2011 Bekendtgørelse 

af straffeloven. 
89

 § 7, stk. 1, nr. 2a Straffeloven. 
90

 Greve, Vagn, Jensen, Asbjørn, Jensen, Poul Dahl & Nielsen, Gorm Toftegaard, Kommenteret 

straffelov – Speciel del, 9 reviderade u., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 

2008, s. 369 f. 
91

 § 246 Straffeloven. 
92

 §§ 21-24 Straffeloven. 



28 

 

 

 

hann dock gripas innan den sista resan blev av. Personal på fritidshemmet 

kontaktade polisen då ena flickan under ett samtal om sjukvård helt oberört 

berättat att hon och hennes syster varit hos en läkare i Sudan och blivit vacci-

nerade. När personalen frågade vad som hänt berättade flickan att de skurits i 

underlivet och därefter blivit sydda, men att hon inte fick säga något om det. 

Fadern frikändes helt av domstolen eftersom det inte gick att bevisa att han ens 

visste om att döttrarna blivit omskurna. Modern däremot fanns skyldig till med-

hjälp till omskärelse av de två äldsta döttrarna men frikändes i förhållande till den 

yngsta, eftersom det inte gick att säga med säkerhet att någon omskärelse plane-

rades. Hon dömdes till fängelse i två år, varav ett år sex månader villkorlig dom 

med en prövotid på tre år. Den ovillkorliga domen ansågs redan avtjänad i och 

med att hon suttit frihetsberövad i mer än fyra månader i väntan på rättegång. Hon 

dömdes också till att betala ersättning till de båda omskurna döttrarna med 25 000 

danska kronor var.
93

 Domen avgjordes i första instans men överklagades inte och 

står därmed fast. 

 

Vad gäller intimkirurgi, som har ökat även i Danmark, har Sundhedsstyrelsen 

genomfört en utredning där frågan kom upp om hur de icke-medicinska ingreppen 

ska bemötas. De hänvisade till förarbetena till § 245a där det klart framgår att alla 

former av omskärelse är förbjudna. Sundhedsstyrelsen frågade då Justitieministe-

riet om bestämmelsen även omfattar kosmetiska ingrepp på de kvinnliga genitali-

erna och frågan besvarades jakande. Lagen omfattar alla ingrepp på de kvinnliga 

könsorganen som inte är medicinskt motiverade. Alltså är även intimkirurgi straff-

bart enligt § 245a.
94

 Uttalandet har dock inte fått något genomslag i praxis, åtmin-

stone inte ännu. Märk dock att åsikterna går isär på den här punkten då Vagn m.fl. 

i lagkommentaren hävdar att varken prickning eller återskapande av mödoms-

hinnan omfattas. Enligt dem är alltså inte alla former av omskärelse förbjudna, 

men tyvärr framgår det inte var de fått den informationen utan det konstateras bara 

kort och gott att de inte omfattas. Men det går dock inte att hävda att återskapande 

av mödomshinnan är ett medicinskt motiverat ingrepp vilket innebär att även det 

torde omfattas av lagen.  

 

 

5.1.2 Norge 

 

Norge har valt en annan väg och införde först en särskild lag, Lov 15. desember 

1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse (kjønnslemlestelsesloven), men 

denna har nu upphävts och istället införts som en del i Straffeloven (Lov 2005-05-

20 nr 28). I förarbetena gick meningarna isär om vilken metod som var bäst. 

Straffelovkommisjonen menade att det var onödigt med en särskild lag över-
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huvudtaget eftersom misshandelsreglerna kommer omfatta även könsstympning. 

Barne- og familiedepartementet var däremot negativa till en sammanslagning av 

lagarna eftersom det handlade om en relativt ny lag och det ges en starkare signal 

om att könsstympning är oacceptabelt när det är en egen lag.
95

 Justis- og politi-

departementet som var ansvarigt departement menade att på grund av den stränga 

straffskalan passar förbudet bättre in i strafflagen, men att reglerna i sin helhet ska 

överföras. Den nya lagstiftningen delas in i normal och grov könsstympning, där 

grov könsstympning på grund av dess karaktär och yttre omständigheter samt att 

brottet ofta utförs på barn bör straffas hårdare än grov misshandel, trots att de 

båda brotten har samma maxstraff på fängelse i 15 år.
96

  

 

Norge håller för tillfället på att byta ut sin gamla strafflag (Lov 1902-05-22 nr 10: 

Almindelig borgerlig Straffelov) mot en helt ny. De berörda paragraferna som rör 

könsstympning har därför inte trätt ikraft än och på grund av det tillämpas fort-

farande speciallagen parallellt under tiden. Det är heller inte klart när den nya 

strafflagen kommer att träda ikraft. Anledningen är att det först krävs omfattande 

investeringar i polisens datorer. Det pågår för tillfället ett pilotprojekt för utbyte 

av utrustningen och innan projektet är klart går det inte att säga när den nya lagen 

kan träda ikraft, men det beräknas ta flera år.
97

 Den nya lagstiftningen förväntas 

dock få följande lydelse:
98

 

§ 284. Kjønnslemlestelse  

    Med fengsel inntil 6 år straffes den som utfører et inngrep i en kvinnes 

kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. 

Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes på samme måte.  

    Samtykke fritar ikke for straff.  

    Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes yrkesutøvere og ansatte i 

barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritids-

ordninger og trossamfunn, som ved anmeldelse eller på annen måte unnlater 

å søke å avverge en kjønnslemlestelse. Tilsvarende gjelder for forstandere 

og religiøse ledere i trossamfunn. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til 

taushetsplikt. Unnlatelsen er ikke straffbar hvis kjønnslemlestelsen ikke 

kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk.  

 

§ 285. Grov kjønnslemlestelse  

    Grov kjønnslemlestelse straffes med fengsel inntil 15 år.  

    Ved avgjørelsen av om kjønnslemlestelsen er grov skal det særlig legges 

vekt på om inngrepet har hatt til følge  

a) sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet, jf. § 274, 

b) en uhelbredelig lyte, feil eller skade, eller 

c) død eller betydelig skade på kropp eller helse. 

Även Norges lag påminner ganska mycket om den svenska till utformningen men 

                                                 
95
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med vissa skillnader som exempelvis uppräkningen av vilka yrkeskategorier som 

är skyldiga att anmäla brott. Lägg märke till att underlåtenhet att avslöja ett 

könsstympningsbrott kan leda till ett års fängelse även för ledare inom ett tros-

samfund utan hänsyn till eventuell tystnadsplikt. Landet har överlag en strängare 

syn på könsstympningsbrott med hårdare maxstraff än vad som gäller i grann-

länderna Danmark och Sverige, där maxstraffen är sex respektive fyra år för 

normalgradigt brott. För grovt brott är maxstraffet tio år i både Sverige och 

Danmark mot 15 år i Norge. Könsstympningsbrott som begås utanför landet är 

straffbara om de begås av en norsk medborgare eller någon som är bosatt i landet 

enligt § 5 p. 5 Straffeloven och medverkan och försök är straffbara enligt §§ 15-16 

Straffeloven.  

 

Det kan nämnas att lagtexten i stort sett är densamma som den tidigare köns-

stympningslagen men straffen skiljer sig åt. I den tidigare är maxstraffet för 

normalgradigt brott fängelse i fyra år. Om ingreppet istället inneburit sjukdom 

eller arbetsoförmåga i mer än två veckor eller obotlig defekt, fel eller skada är 

maxstraffet fängelse i åtta år och om följden är dödsfall eller svår skada på kropp 

eller hälsa är maxstraffet fängelse i tio år. Detsamma gäller för medverkan.
99

 Det 

är alltså dessa senare regler som fortfarande blir aktuella vid en domstolsprövning 

fram till dess att den nya lagen träder ikraft. 

 

I Norge finns inga avgöranden, åtminstone inte till och med år 2008
100

 och enligt 

Anne Sofie Hippe på Justisdepartementet finns det fortfarande inga rättsfall, i alla 

fall inte publicerade.
101

 Enligt henne skulle det i så fall möjligen kunna finnas ett 

förstainstansavgörande som inte publicerats, men med tanke på att könsstympning 

är ett såpass omtalat och speciellt brott vore det enligt min mening märkligt om 

det har gått både henne och media obemärkt förbi.  

 

 

5.1.3 Storbritannien 

 

Storbritannien var som sagt vid sidan om Sverige tidigt med att förbjuda 

könsstympning i en särskild lag. Den brittiska lagen trädde ikraft 1985 men den 

byttes ut år 2003 mot en ny könsstympningslag. I den stadgas bland annat: 

1 Offence of female genital mutilation  

(1) A person is guilty of an offence if he excises, infibulates or otherwise 

mutilates the whole or any part of a girl’s labia majora, labia minora or 

clitoris. 

(2) But no offence is committed by an approved person who performs — 

(a) a surgical operation on a girl which is necessary for her physical or 

mental health, or 

                                                 
99

 § 1 Lov 1995-12-15 nr 74 om forbud mot kjønnslemlestelse. 
100

 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 199. 
101

 E-postkontakt med Anne Sofie Hippe på det norska justisdepartementet, 2011-10-27. 
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(b) a surgical operation on a girl who is in any stage of labour, or has just 

given birth, for purposes connected with the labour or birth.  

(3) The following are approved persons— 

(a) in relation to an operation falling within subsection (2)(a), a registered 

medical practitioner, 

(b) in relation to an operation falling within subsection (2)(b), a registered 

medical practitioner, a registered midwife or a person undergoing a course 

of training with a view to becoming such a practitioner or midwife. 

(4) There is also no offence committed by a person who— 

(a) performs a surgical operation falling within subsection (2)(a) or (b) out-

side the United Kingdom, and 

(b) in relation to such an operation exercises functions corresponding to 

those of an approved person. 

(5) For the purpose of determining whether an operation is necessary for the 

mental health of a girl it is immaterial whether she or any other person 

believes that the operation is required as a matter of custom or ritual. 

  

4 Extension of sections 1 to 3 to extra-territorial acts 

(1) Sections 1 to 3 extend to any act done outside the United Kingdom by a 

United Kingdom national or permanent United Kingdom resident. 

(2) If an offence under this Act is committed outside the United Kingdom— 

(a) proceedings may be taken, and 

(b) the offence may for incidental purposes be treated as having been 

committed, 

in any place in England and Wales or Northern Ireland. 

 

5 Penalties for offences 

A person guilty of an offence under this Act is liable — 

(a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 

14 years or a fine (or both), 

(b) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six 

months or a fine not exceeding the statutory maximum (or both).
102

 

Storbritannien har som synes en lång och väldefinierad lag.
103

 Bland annat har 

lagstiftaren tydligt undantagit medicinska ingrepp från förbudet. I 1 (5) klargörs 

att det saknas betydelse om flickan eller någon annan anser att ingreppet är 

nödvändigt som en fråga om sedvänja eller ritual när det ska avgöras om 

operationen är nödvändig för flickans psykiska hälsa. Därmed kan inga undantag 

ges till någon form av könsstympning. Det kan jämföras med det svenska sam-

tyckesförbudet. Däremot ger det troligen visst stöd för att intimkirurgiska ingrepp 

är tillåtna, som en följd av att åtgärden då är nödvändig för hennes mentala hälsa. 

Alla plastikkirurgiska ingrepp torde vara en följd av att personen mår psykiskt 

dåligt över sitt utseende. Det innebär dock inte att en operation löser alla problem, 

ibland ligger det troligtvis mer bakom den osäkerhet som upplevs gällande 

utseendet. I punkt 4 framgår att brott utförda utanför landet omfattas av lagen och 

kan straffas om det har begåtts av en brittisk medborgare eller en person perma-
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nent bosatt i Storbritannien. 

 

Trots att Storbritannien har haft en särskild lagstiftning mot könsstympning i 

närmare 30 år, som är både tydlig och detaljerad, har fortfarande inget rättsfall 

avgjorts. Det är anmärkningsvärt inte minst därför att en stor andel av befolk-

ningen har invandrat från länder där könsstympning förekommer och att synen på 

ingreppen är väldigt sträng i och med maxstraffet på 14 års fängelse enligt punkt 5 

(a) i lagen.  

 

 

5.1.4 Frankrike 

 

I Frankrike finns ingen särskild lag mot könsstympning utan artikel 222-9 och 

222-10 i strafflagen, code pénal
104

, tillämpas på fallen. I artikel 222-9 stadgas att 

våldshandlingar som orsakar stympning eller permanent invaliditet straffas med 

tio års fängelse och böter på 150 000 €. I artikel 222-10 framgår de försvårande 

omständigheter som istället leder till 20 års fängelse, vilket är om brottet begås 

mot ett barn under 15 år av dennes föräldrar eller annan förmyndare. I Frankrike 

kan föräldrarna straffas om könsstympningen utförs utanför landet och flickan har 

franskt pass, vilket i princip alla barn som bor i Frankrike har.
105

 

 

Frankrike är i särklass det västerländska land med mest praxis gällande köns-

stympning. Minst 37 fall har avgjorts i högsta instans
106

, med över 120 barn och 

100 föräldrar inblandade. Både föräldrar och omskärerskor har blivit dömda för 

könsstympningsbrott.
107

 Ett omtalat exempel avgjordes 1999 då en omskärerska 

dömdes tillsammans med 26 föräldrar för könsstympning på 48 flickor. En ung 

kvinna som blivit omskuren när hon var 8 år gammal valde att lämna hemmet på 

sin 18-årsdag och anmälde då att hennes syskon for illa i hemmet och att hon 

blivit omskuren 1983 samtidigt som tre av hennes systrar av en kvinna som var 

vän med hennes föräldrar. Samma kvinna var redan involverad i ett annat fall av 

omskärelse som väntade på avgörande. Polisen startade en utredning och lade 

beslag på kvinnans adressbok och de var så de kom i kontakt med alla de andra 

inblandade familjerna. Omskärerskan dömdes till åtta års fängelse och mamman 

till flickan som anmälde det hela dömdes till fängelse i två år. De resterande 

föräldrarna dömdes till villkorliga fängelsestraff i tre till fem år. Alla 48 offer fick 

13 000 € var i ersättning.
108
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6 Analys 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra rättsförhållandet mellan köns-

stympning och intimkirurgi. I det här kapitlet kommer jag att analysera det 

insamlade materialet genom att återknyta till mina frågeställningar. Först ska jag 

jämföra de båda ingreppen för att reda ut hur pass lika eller olika de är. Därefter 

ska jag genomföra en internationell jämförelse för att i slutändan ta reda på om 

intimkirurgi bör omfattas av könsstympningslagen. 

 

 

6.1 Jämförelser mellan ingreppen 

 

Avsikten med könsstympningslagen var att markera ett avståndstagande från den 

kvinnosyn som sedvänjan speglar, eftersom ingreppen är oförenliga med den syn 

på individens rätt till kroppslig integritet och kvinnans rätt att bestämma över sig 

själv som finns i Sverige. Könsstympning är ett ingrepp som i många fall leder till 

infektioner och andra komplikationer, både direkt vid utförandet och vid normalt 

sexualliv samt förlossning senare i livet. Därför instämmer nog de allra flesta både 

i Sverige och utomlands att könsstympning är en sedvänja som måste försvinna. 

Det gäller i alla fall de tre ingreppen enligt WHO där vävnad i någon mån skärs 

bort. I Sverige återspeglas den hårda synen på ingreppet också i motiveringen till 

straffskärpningen 1998, där det uttalades att ingreppen alltid får antas vara all-

varliga.  

 

Men hur allvarligt är då exempelvis prickning? Det varken stympar eller åstad-

kommer bestående förändringar på kvinnan, i vart fall inte fysiska, men som det 

ser ut nu så kan sådana ingrepp leda till upp till fyra års fängelse. Likaså går det 

att ifrågasätta hur samtyckesförbudet är förenligt med kvinnans rätt att bestämma 

över sig själv och sin kropp. Det antas att kvinnan inte har någon fri vilja att 

utföra ingrepp av traditionella skäl även om hon uttryckligen ber om ingreppet. 

Det går att tänka sig skäl till att en kvinna frivilligt skulle vilja utsätta sig för 

ingreppen, exempelvis för att känna tillhörighet med sitt kulturella ursprung där 

kvinnorna i alla tider har omskurits som en del i att bli en vuxen kvinna. Även om 

det är svårt för någon som inte har den bakgrunden att sätta sig in i hur de som 

utför ingreppen tänker är frågan ändå vem som har rätt att säga vad någon annan 

egentligen vill. Samtyckesförbudet som finns i nuläget borde alltså paradoxalt nog 

leda till raka motsatsen till självbestämmande i Sverige idag, åtminstone för den 

delen av befolkningen som har sitt ursprung i de länder där kvinnlig omskärelse 

utförs.  

 

En vuxen kvinna som önskar ett sådant ingrepp borde kunna ta hand om sig själv 

utan att någon annan ska träda in och förbjuda henne för att hon egentligen inte 
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kan mena det hon säger. Det ska dessutom poängteras att variationerna mellan 

ingreppen är otaliga, men i första hand är infibulation ofta det som först kommer 

upp när könsstympning kommer på tal. Även om det kan finnas kvinnor som 

önskar infibulation av någon anledning kanske det i första hand gäller de mindre 

ingripande formerna, vilket då borde kunna tillåtas på en vuxen kvinna. Det hela 

måste sättas i viss relation till andra typer av ingrepp. Det gäller inte minst de 

intimkirurgiska operationer som etniskt svenska kvinnor kan låta utföra, men även 

det faktum att kvinnor över 25 år kan begära sterilisering. Det om något är ett 

väldigt ingripande ingrepp som får konsekvenser för hela ens fortsatta liv. Om en 

kvinna på eget bevåg kan be om ett sådant ingrepp borde hon också kunna få 

samtycka till ett mindre ingripande ingrepp av traditionella eller kulturella skäl. 

Inte minst då de estetiska ingreppen precis som könsstympning är ett uttryck för 

kulturen kvinnorna lever i. Hade det inte vuxit fram ideal hos västerländska 

kvinnor hade plastikindustrin långt ifrån haft samma utbredning som idag.  

 

När det gäller könsstympning så ses kvinnan alltså alltid som ett offer. I de flesta 

fall är hon nog också det, framförallt om hon bara är ett barn. Men det är väldigt 

riskabelt att anta att inga undantag finns. Det finns människor som frivilligt 

utsätter sig för faror av alla möjliga slag. Det intressanta är hur synen på att 

kvinnan i alla situationer av könsstympning är ett offer, kan vara förenligt med de 

estetiskt motiverade intimkirurgiska ingreppen som utförs i Sverige. Dessa 

ingrepp ökar dessutom stadigt i antal varje år. Som det har framgått ovan är de 

ingreppen alltid mer ingripande än de lindrigaste fallen av omskärning. Syftet är 

också att åstadkomma bestående förändringar, vilket klart och tydligt är förbjudet 

enligt lagtexten. Med andra ord borde intimkirurgi vara förbjudet i Sverige i 

nuläget, men uppenbarligen är det inte det i praktiken.  

 

Trots de objektiva likheterna mellan ingreppen behandlas de alltså som två helt 

skilda företeelser. Det märks inte minst i NCK-rapporten, som hänvisas till ovan, 

där det framgår att vissa polisanmälningar som rört könsstympning lagts ner 

direkt eftersom de handlat om privata kliniker som utfört intimkirurgiska ingrepp. 

Men det står tyvärr ingenting om varför dessa så snabbt lagts ner, utan någon som 

helst utredning. Den stora frågan är var polis och åklagare har fått beskedet att 

dessa former av ingrepp inte omfattas av könsstympningslagen och varför det är 

självklart att det är så. Tyvärr är det ingenting som idag går att utläsa någonstans, 

utan det är helt enkelt bara på det viset. Det är beklagligt på många sätt. Det 

behövs uttalanden och riktlinjer som en gång för alla klargör vad det är som gäller 

i de här fallen. Mer om det nedan. 
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6.2 Lagstiftning och tillämpning 
 

Det är intressant att jämföra valet av tillämplig lagstiftning som skiljer sig en del 

mellan länderna som används som exempel ovan. Några av dessa (Sverige, 

Storbritannien och tidigare även Norge) har valt att stifta en särskild lag för 

könsstympningsbrotten medan andra (Danmark och numera även Norge) istället 

lagt in de paragrafer som rör brottet i strafflagen. Slutligen finns länder som 

Frankrike som valt en helt annan väg och inte stiftat någon lag alls. De tillämpar 

istället en allmän kriminalisering på könsstympningsbrotten, vilka i Frankrike 

faller in under förbudet av stympning. Vid jämförelsen mellan alternativen är det 

särskilt intressant att det senare utan tvekan har ”lyckats” bäst vad gäller att 

åstadkomma rättsliga avgöranden. Frankrikes 37 fall i högsta instans får alltså 

jämföras med de andra fyra ländernas totala tre rättsfall, varav inget av dessa varit 

uppe i högsta instans.
109

 Det är särskilt anmärkningsvärt att ett land som 

Storbritannien inte har haft ett enda avgörande på närmare 30 år, ett land där det 

dessutom bor många invandrare från länder där olika former av könsstympning 

praktiseras.  

 

Det nämndes ovan att polisanmälningar som rört intimkirurgi snabbt har lagts ner, 

men för att en gång för alla utreda om den befintliga lagstiftningen täcker även 

intimkirurgi vore det lämpligt om polis och åklagare någon gång slutförde en 

utredning. Det vore minst sagt intressant om en sådan rättslig utredning till och 

med skulle kunna fullgöras för prövning i domstol och hur den då skulle bedömas 

där. Även om domstolen inte skulle komma fram till en fällande dom skulle saken 

i alla fall utredas grundligt och det skulle komma ett uttalande som förhopp-

ningsvis klargör förhållandet mellan de båda ingreppen så att läget är utrett för 

framtiden. Eller också skulle domstolen fälla kirurgen för brott mot lagen vilket 

också skulle klargöra vad det är som gäller och förmodligen leda till en intensiv 

debatt som skulle väcka lagstiftarens intresse i frågan. En annan uppseende-

väckande detalj är att det i förarbetena till lagen bland exemplen på faktorer som 

kan påverka om brottet är grovt bland annat stadgas ”om det begåtts som ett led i 

en verksamhet som begås i stor omfattning”. Eftersom plastikkirurgerna ovan 

angett att de enbart på sin klinik utför runt 50 sådana ingrepp om året, kanske 

ännu fler nu några år senare, vore det intressant att veta om det inte kan räknas 

som just ”ett led i en verksamhet som begås i stor omfattning”. Att ingreppen 

dessutom kostar tiotusentals kronor kan också ligga verksamheten till last. 

Däremot finns det också flera förmildrande omständigheter i de fallen, som att 

kvinnan på eget initiativ söker upp dem för att utföra ingrepp enligt hennes 

önskemål och så vidare. Just kvinnans samtycke till könsstympning sågs i 

propositionen som en förmildrande omständighet som skulle leda till att böter 

dömdes ut. Bötespåföljden har som sagt tagits bort ur lagen sedan dess, men 
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 Notera att ett av de svenska fallen var uppe för avgörande i HD, men att delen gällande 

könsstympningen lämnades utan prövning där. 
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principen om att ett samtycke borde leda till lindrigare påföljd torde kvarstå, 

åtminstone som en förmildrande omständighet.  

 

Vad gäller de ovan nämnda rättsfallen kan det noteras att utdömt skadestånd till 

offret varierar stort. I de båda svenska fallen fick flickorna cirka 300 000 kronor 

var i skadestånd
110

 medan de danska systrarna bara fick 25 000 danska kronor var, 

cirka 32 000 svenska kronor. I det franska rättsfallet fick de 48 flickorna 13 000 € 

var, vilket är nästan 125 000 kronor. I Sverige är skadestånden alltså högre i 

jämförelse med domarna i de andra länderna, och nästan tio gånger så högt belopp 

jämfört med det danska. Det är dock svårt att se några generella skillnader eller 

likheter eftersom det rör sig om så få mål. Hur skadestånden har sett ut i de övriga 

franska rättsfallen kan jag tyvärr inte uttala mig om. Men vid den här typen av mål 

brukar hänsyn tas till liknande fall vid bedömningen och därför skulle 

förmodligen skadeståndet bli ungefär detsamma även i kommande rättsfall. Jag 

har svårt att se en framtida bedömning där utdömt skadestånd i ett svenskt fall 

plötsligt blir en tiondel jämfört med tidigare, som i Danmark. Det är svårt att 

uttala sig om vad som är ett rimligt belopp, men på grund av att ingreppen är 

integritetskränkande för flickan, ofta görs på ett barn utan hennes vilja, många 

gånger utan att hon har någon aning om vad som är på gång och att ingreppen 

innebär mycket smärta, åtminstone vid gärningstillfället, innebär att ett högt 

skadestånd är påkallat. Ingreppen kan även innebära psykiska besvär som hon kan 

bära med sig i många år efteråt.  

 

Det finns ingen som vet hur många europeiska medborgare som könsstympas 

varje år. Mörkertalet är troligtvis stort och det lär röra sig om betydligt fler fall än 

två stycken i Sverige på 30 år och det gäller troligtvis alla europeiska länder dit 

människor från praktiserande kulturer flyttat. Till och med i Frankrike har det 

säkert begåtts betydligt fler brott än de som har prövats hittills, även om de ändå 

har ett högre antal uppklarade fall än andra länder. Troligen är omfattningen dock 

betydligt lägre än i ursprungsländerna eftersom många, kanske de flesta, överger 

denna typ av sedvänja när de flyttar till ett land där könsstympning inte före-

kommer. Det beror till exempel på att ingreppen inte längre gör att flickan blir 

normal utan snarare defekt i omgivningens ögon. Som sagt förekommer det en 

mängd anledningar eller förklaringar till varför ingreppen utförs och dessa skiljer 

sig åt mellan olika befolkningsgrupper. Uppfattningen sätts på sin spets vid mötet 

med andra människor. I vissa grupper hänvisas exempelvis till Koranen
111

 och att 

det är nödvändigt att flickan omskärs för att hon ska kunna leva som en god 

muslim. Om dessa förespråkare då möter muslimer från andra delar av världen där 
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 De övriga 150 000 kronorna i det andra rättsfallet gällde skadestånd för grov fridskränkning.  
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 Könsstympning förespråkas som sagt inte i Koranen. Det ska dock poängteras än en gång att 

ingen vet varför sedvänjan förekommer, inte ens de som utför eller efterfrågar ingreppen på 

sina barn. Därför hänvisar många till religionen utan att egentigen ha något belägg för det. 

Religionen är en väldigt viktig del i alla andra delar av livet och det anses därför naturligt att 

den är grunden även till den här typen av ingrepp. 
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seden inte förekommer, vilket gäller exempelvis arabvärlden, och upptäckten görs 

att det inte alls står i överensstämmelse med religionen och Guds vilja, kan seden 

helt börja ifrågasättas. Det leder till att traditionen så småningom överges 

eftersom det inte längre går att motivera eller se något skäl till att fortsätta. Än 

mindre eftersom ingreppet inte utförs på alla andra flickor runtomkring och dessa 

ändå ses som kvinnor med goda utsikter för giftermål.  

 

Övergivandet av traditionen märks tydligt inte minst i studien som Rädda Barnen 

genomförde bland eritreaner och etiopier i Sverige. Dessa kunde inte längre se 

något positivt alls med kvinnlig omskärelse och skulle aldrig få för sig att 

genomföra ingreppen på sina egna barn. Det finns också flera uttalanden från 

olika håll om att ingreppen minskar även i länderna där sedvänjan är djupt rotad 

och utbredd. Även om det kanske kommer ta lång tid innan all förekomst av köns-

stympning är borta, om det någonsin kommer att inträffa, är det i vart fall ett steg i 

rätt rikting om bruket av infibulation försvinner. Om uttalandena om att den typen 

av ingrepp numera får ge vika för lindrigare former av omskärelse i Somalia är 

sanna, är det en positiv nyhet på grund av dess väldigt ingripande karaktär. 

Exemplet med kvinnorna i Senegal och den spridning deras motstånd har fått är 

ett tydligt bevis på att det finns en ökande debatt även i länderna som alltid haft 

könsstympning som tradition. Att just utbildning av kvinnor är en viktig grund i 

arbetet mot kvinnlig omskärelse beror på att det är just kvinnorna som håller 

traditionen levande. Det är de som beslutar om och när flickan ska omskäras och 

det är också kvinnorna som sedan utför själva ingreppet, förutom i några fall då 

ingreppet görs på en klinik och läkaren är en man.  

 

Det ska slutligen också poängteras att föräldrarna inte begår ingreppen på sina 

barn för att vara elaka. Tvärtom så gör de det för att de är övertygade om att det är 

till barnens fördel. I de samhällen där kvinnlig omskärelse förekommer är det en 

självklarhet och något som måste göras för att renas, för att leva rätt enligt 

religionen, för att minska flickans sexualdrift så att hon är oskuld den dag hon ska 

gifta sig, för att flickan ska kunna ses som en riktig kvinna eller helt enkelt för att 

alla andra gör det, även om det ibland inte finns någon som vet varför. Ibland är 

det inte heller föräldrarna som ser till att ingreppet görs utan någon annan, främst 

kvinnlig, släkting, som farmor eller faster. Föräldrarna har inte mycket att säga till 

om då. Om ett brott begås är det självklart att den ansvarige ska ställas till svars 

för det och även om det inte är föräldrarna som har utfört ingreppen så har de i 

vart fall medverkat genom att inte förhindra det. Men det kan i vissa fall orsaka 

familjen onödigt mycket lidande då händelsen först ska utredas, föräldrarna 

häktas, rättegång genomföras och slutligen eventuell dom falla. Om då ett 

fängelsestraff utdöms kan det frågas om det verkligen står i rimlig proportion eller 

i överensstämmelse med principen om ”barnets bästa”. Kanske har bara det enda 

brottet begåtts och i övrigt är allt bra i familjen, både före och efter ingreppet.  
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För att sätta det i samband med de befintliga rättsfallen så tycker jag att den 

danska domstolen löste situationen väldigt bra genom att döma till villkorlig dom 

och att den ovillkorliga domen ansågs fullgjord genom frihetsberövandet innan 

rättegången. I det svenska fallet med Halwo var det dock en rättvis dom eftersom 

mamman begått fler övergrepp på dottern än själva könsstympningen och det 

under en lång tid. Men i många andra fall kan det säkert vara en svår avvägning 

just eftersom ingreppet utförs på barnen för att föräldrarna ser det som nödvändigt 

och i övrigt kan det handla om en fullt fungerande och kärleksfull familj. Det 

finns inget uppsåt att skada, utan det är precis tvärtom. Proportionaliteten av att 

brottet leder till flerårigt fängelsestraff i de här familjerna blir ännu mer absurd då 

liknande ingrepp på svenska kvinnor inte ens övervägs att ställas inför rätta. 

 

 

6.3 Intimkirurgins eventuella rättsstridighet 
 

I och med att lagen förbjuder ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen omfattas 

även intimkirurgi. I alla fall rent objektivt, men i praktiken vet vi att det inte 

fungerar likadant. Den enda egentliga skillnaden jag kan komma på för att förstå 

varför den här skillnaden finns utan att det uttalas någonstans, är att det i så fall 

beror på att könsstympningen länge setts som ett förkastligt kulturellt ingrepp som 

måste försvinna. Vi i väst har väldigt svårt att koppla oss själva till den seden utan 

står på utsidan och arbetar med upplysning och bistånd för att praktiken ska bort. 

Men att därför förbjuda könsstympning av kulturella skäl är missvisande av den 

anledningen att ingreppen vid såväl könsstympning som intimkirurgi är ett uttryck 

för den egna kulturen. Det poängterar både Lernestedt och Johnsdotter & Essén, 

se ovan under 4.2. Skönhetsideal finns i alla kulturer och så har det alltid varit. 

Det vore därför diskriminerande att förbjuda de ideal som gäller i vissa länder i 

Afrika men att tillåta de som gäller i vår kultur, trots att det rör sig om samma 

kroppsdel och att ingreppen på många sätt påminner om varandra. Det var också 

den kritiken som statens invandrarverk framförde i remissvaren till Ds S 1981:3. 

Med andra ord kan jag helt enkelt inte förstå eller hitta ett bärande skäl till varför 

de båda ingreppen behandlas som två skilda företeelser.  

 

Det är framförallt väldigt intressant att fundera kring exemplet som Johnsdotter & 

Essén använde gällande den unga kvinnan med en svensk och en afrikansk 

förälder som går till en läkare och efterfrågar ett intimkirurgiskt ingrepp. Hur 

skulle läkaren resonera? Vilket argument skulle vara det som avgör? Jag 

instämmer i att Socialstyrelsen borde ha utrett ingreppen noggrannare när de ändå 

tillsatte en utredning. Det vore lämpligt om de som ansvarig myndighet inom 

sjukvården kunde tagit fram riktlinjer för landets plastikkirurger som hade 

underlättat både för dem i deras dagliga verksamhet men också för patienterna. 

Att de dessutom nöjde sig med att kort och gott jämföra med andra skönhets-
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betingade ingrepp utan att beakta könsstympningar var också beklagligt, inte 

minst eftersom de lämnande många frågor och problem obesvarade.  

 

När det ursprungliga lagstiftningsarbetet som ledde fram till 1982 års lag genom-

fördes behövdes inte någon hänsyn tas till estetisk intimkirurgi eftersom den 

sortens ingrepp inte utfördes då.
112

 Men i och med utvecklingen på det plastik-

kirurgiska området samt de värderingar som lett till att efterfrågan finns i vårt 

samhälle, borde lagstiftningen göra sitt för att hänga med. Sedan lagen stiftades 

gjordes en ordentlig genomgång inför lagändringen 1998 och då borde det ha 

funnits utrymme att se över problemen mer utförligt. Kvinnovåldskommissionen 

tog som sagt upp frågan till behandling i sitt slutbetänkande och uttalade då att 

även kosmetiska ingrepp torde omfattas av lagen och således är förbjudna i 

Sverige. Men inte heller den gången behandlade lagstiftaren problemet utan valde 

att inte nämna problematiken eller intimkirurgi överhuvudtaget i den slutgiltiga 

propositionen. Det leder till att avståndet blir större och större eftersom förbudet 

mot könsstympning stärks gång på gång med uttalanden om att alla fall är att anse 

som allvarliga och så vidare, samtidigt som intimkirurgi inte ens nämns i samma 

situationer. Istället förekommer ofta jämförelser med manlig omskärelse eller med 

misshandel, men det är inte svårt att se att det finns få likheter med dem, 

framförallt i förhållande till olika former av intimkirurgiska ingrepp på kvinnor.   

 

Faktum är att det i nuläget verkar röra sig om diskriminering, vilket är oförenligt 

med principen om likhet inför lagen i RF 1 kap 9 §, men det är även oförenligt 

med vår syn på jämställdhet och allas lika värde i Sverige. I nuläget verkar det 

som framgått vara den berörda kvinnans kulturella och etniska bakgrund som 

ligger till grund för bedömningen om det är ett otillåtet fall av könsstympning 

eller ett tillåtet fall av intimkirurgi eftersom det inte finns varken uttalanden eller 

någonting annat som förklarar vad undantagen bygger på. Lagtexten i sig är 

varken diskriminerande eller strider mot bestämmelserna i RF men tillämpningen 

av den har kommit att göra det. Rent objektivt omfattas som sagt alla icke-

medicinska ingrepp av lagtexten som den ser ut idag. Men vid tillämpningen av 

den görs en åtskillnad beroende på kvinnans bakgrund utan att det finns någon 

egentlig grund för det och det är långt ifrån lämpligt. I och med att det inte finns 

några uttalanden i förarbeten eller liknande om att intimkirurgiska ingrepp på 

svenska kvinnor undantas från könsstympningslagen, strider inte lagtexten i sig 

mot RF 1 kap. 9 §.  Därmed torde likhet i lagen, både materiellt och formellt, vara 

uppfyllt. Men rent faktiskt tillämpas inte lagen i de fall då kvinnan är västerländsk 

och därmed strider tillämpningen mot principen om likhet inför lagen. Som 

framgick ovan under 2.1 innebär inte principen att domstolen ska tillämpa lagen 

lika i förhållande till alla, utan bara lika mot dem som omfattas enligt lagstiftaren. 

Det torde alltså innebära att domstolen i de här fallen tillämpar lagen fel, eftersom 

det inte framgår annat än att lagstiftarens mening är att alla icke-medicinska 
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ingrepp på de kvinnliga genitalierna är förbjudna, oavsett kvinnans etnicitet.  

 

Dagens lagtext är som framgått olämplig på flera sätt. Men det finns relativt enkla 

sätt att förändra den på. Bland annat är jämförelsen som Johnsdotter & Essén gör 

med vissa stater i USA, där ingreppen är tillåtna om de begås på en kvinna som 

fyllt 18 år med hennes samtycke, intressant och kanske skulle något liknande 

behövas även i Sverige. Är kvinnan över 18 år så får hon själv bestämma över allt 

som rör henne och hennes kropp och vill hon då göra ett ingrepp i underlivet, 

oavsett skäl till detta, så är det upp till henne själv. Att barn under 18 år ska 

skyddas är en självklarhet men för en myndig människa borde valet vara hennes 

eget. Därför tycker jag att en åldersgräns vore på sin plats. Det torde dessutom i 

första hand vara att skydda barn mot ingrepp som är syftet med lagstiftningen. 

Just nu är som sagt alla former av ingrepp förbjudna, på afrikanska kvinnor ska 

tilläggas, oavsett kvinnans egen vilja. Att totalförbjuda alla former av ingrepp 

oavsett samtycke på flickor och kvinnor från vissa afrikanska länder är dock inte 

rätt väg att gå för att få ett slut på utövandet, åtminstone inte så länge liknande 

ingrepp är tillåtna för svenska kvinnor.  

 

Men Sverige är inte ensamt om problemet. Som framgår i den danska, norska och 

brittiska lagtexten finns det inte heller där någon åldersgräns eller klarare defini-

tion av vilka typer av ingrepp som klassas som könsstympning, eller som tvärtom 

inte gör det. Ett förtydligande av innebörden vore lämpligt, men det ska också 

tilläggas att alla former av icke-medicinska ingrepp i de kvinnliga genitalerna är 

förbjudna enligt WHO. Det gäller även sådant som piercing och tatueringar, vilka 

inte verkar kontrolleras i västvärlden, åtminstone inte i samband med köns-

stympning. Det handlar inte bara om diskriminering utan också om dubbelmoral 

när Sverige och andra västländer ofta diskuterar könsstympning på internationella 

konferenser eller toppmöten och hur det ska kunna stoppas. De ordnar med 

organisationer och bistånd som ska finnas på plats i de berörda länderna för att 

informera om de mänskliga rättigheter som kränks eller de risker som finns med 

ingreppen. Samtidigt utförs liknande ingrepp i just de länderna på deras egna 

medborgare med hänvisning till att kvinnan får göra vad hon vill med sin kropp. 

Jag menar inte att det är något dåligt att leda kampanjer för att förebygga och 

stoppa ingreppen i Afrika, tvärtom, men uttrycket ”att leva som man lär” passar 

inte in på sättet västländerna hanterar situationen i hemländerna. Det finns ett ”vi 

och dem” synsätt istället för att se ingreppen som likartade och som ska bemötas 

på liknande sätt. Detta oavsett om det handlar om att totalförbjuda alla former av 

icke-medicinskt motiverade ingrepp i de kvinnliga genitalierna eller att tillåta 

vissa former, men då på alla med samma förutsättningar, exempelvis vissa 

definierade ingrepp som tillåts på kvinnor över 18 år om kvinnan vill det. 
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7 Slutsats 

 

De flesta är förmodligen överens om att könsstympning är en sedvänja som 

absolut inte har någon plats i Sverige och som måste bekämpas. Detta gäller i alla 

fall då ingreppen utförs på ett barn, vilket torde vara det vanligaste. Men att 

totalförbjuda alla former av ingrepp oavsett samtycke på flickor och kvinnor från 

vissa afrikanska länder är inte rätt väg att gå, åtminstone inte så länge liknande 

ingrepp är tillåtna för svenska kvinnor.  

 

Att lagen finns och är en tydlig markering av avståndstagandet tycker jag är 

positivt. Men den måste förtydligas. Frågan har varit uppe till diskussion och jag 

tycker att lagstiftaren måste ta tag i problemet och reda ut vilka ingrepp det är som 

omfattas av förbudet och vilka som inte gör det, en gång för alla. Som lagen ser ut 

nu omfattas alla ingrepp, oavsett om kvinnan är från Somalia eller Sverige, men 

det är uppenbart att det inte fungerar så i praktiken. Även piercing och tatueringar 

omfattas av WHO:s klassificering och borde därmed också vara förbjudna i 

Sverige, något som inte verkar kontrolleras alls. Men om sådana ingrepp ska vara 

tillåtna borde även prickning och andra former som klassas in under punkt fyra på 

WHO:s lista tillåtas, inte minst eftersom de inte heller överensstämmer med 

lagens ordalydelse då det varken rör sig om stympning eller fysiska bestående 

förändringar.  

 

Överlag kan det konstateras att den här uppsatsen inte ger några svar på varför 

situationen är som den är utan tvärtom har jag under arbetets gång fått fler och fler 

frågor. Det är fascinerande att en lag med ett klart och tydlig syfte att alla former 

av kvinnlig omskärelse är förbjudet i Sverige, eller på någon med koppling till 

Sverige, kan få en helt enkelriktad tillämpning där mer eller mindre alla väljer att 

se liknande ingrepp utförda på svenska kvinnor som något helt annat än köns-

stympning. Det verkar vara självklart för många att det är en helt annan sak, men 

det verkar vara svårare att säga varför det är det. Helt klart är att någon form av 

ändring av lagen eller tillämpningen måste göras, inte minst för att dagens 

situation inte är lämplig ur ett juridiskt perspektiv.  

 

Det enklaste men också det mest lämpliga borde vara att införa en åldersgräns i 

lagen. Är flickan under 18 år förbjuder lagen alla icke-medicinska ingrepp oavsett 

hennes eller hennes föräldrars samtycke, men har hon fyllt 18 år är det upp till 

henne själv att bestämma. Möjligen med vissa begränsningar som innebär att en 

del ingrepp aldrig är tillåtna, men i så fall ska detta klargöras och gälla oavsett 

kvinnans etniska bakgrund. Att införa en åldersgräns vore en lämplig lösning 

eftersom det i första hand är barn som utsetts för ingreppen utan att ha någonting 

att säga till om och utan att egentligen veta vad ingreppen innebär och får för 

eventuella konsekvenser. Det är inte rätt att tvinga på barn föräldrarnas önskan när 

det handlar om att faktiskt ta bort delar av deras kropp. Vill en myndig kvinna 
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däremot utsätta sig för operationen, av en eller annan orsak, så är det hennes eget 

fria val.  

 

Avslutningsvis tycker jag alltså att den befintliga lagtexten inte är helt lyckad och 

trots att lagen gjorts om vid ett par tillfällen har lagstiftaren inte lyckats åtgärda 

det största bekymret, nämligen att den är diskriminerande. Det är väldigt olyckligt 

att en sådan lag fortfarande är giltig i Sverige år 2012 men förhoppningsvis 

uppmärksammas lagstiftaren på förhållandet och åtgärdar problemet. Idag är det 

förmodligen dessutom möjligt för svenska flickor under 18 år, alltså barn i lagens 

mening, att med målsmans tillstånd begära intimkirurgiska ingrepp, vilket ännu 

mer ökat avståndet mellan ingreppen och ens etniska bakgrund. Så kan det inte få 

vara. Jag tycker alltså att antingen ska även icke-medicinskt motiverade intim-

kirurgiska ingrepp också förbjudas, vilket är helt överensstämmande med dagens 

lagtext, eller också får en åldersgräns införas i lagen. Därmed skulle flickor även 

fortsättningsvis vara skyddade från att utsättas för könsstympning, vilket torde 

vara huvudsyftet, men kvinnor som är äldre än 18 år skulle kunna på eget initiativ 

uppsöka plastikkirurg för att utföra en estetiskt motiverad operation på lika villkor 

oavsett om kvinnan ursprungligen är från Somalia eller etniskt svensk. Huvud-

saken är att en förändring sker så att afrikanska kvinnor inte bemöts sämre på 

grund av sin bakgrund så att principen om likhet inför lagen upprätthålls.  
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Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Prop. 1981/82:172 om förbud mot omskärelse av kvinnor 

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 

Prop. 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott 
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