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Inledning 
Människan har i olika tidsåldrar utvecklat 
och använt sig av olika typer av kosmetiska 
behandlingar med syfte att ändra sitt utse-
ende efter rådande skönhetsideal.   

Utseendeideal når oss konstant genom TV, 
radio, tidningar, internet, sociala medier, 
reklam och i mötet med andra mäniskor. Vår 
kroppsuppfattning formas från tidig barn-
dom vidare genom ungdom och vuxenliv. 
Idealen förändras över tid och rum. 

Skönhetsbranschen är i dag en mångmil-
jardindustri och runtom i världen finns en 
stor efterfrågan på behandlingar för att ändra 
sitt utseende. Den svenska marknaden har 
beräknats växa med 15-20 procent årligen.1 
Branschen bedriver en aktiv marknadsföring 
av sina tjänster. 

1 Källa: Skönhetsutredningen (SOU 2015:100). 

Enligt den statliga Skönhetsutredningen 
finns särskilt bland yngre en förhållandevis 
stor acceptans för olika kosmetiska behand-
lingar. 

Det kan finnas olika motiv till varför man vill 
få en kosmetisk behandling. I vissa fall är det 
svårt att särskilja estetiska från medicinska 
behandlingar.  

Nya typer av kosmetiska och rekonstruktiva 
behandlingar utvecklas kontinuerligt. De nya 
metoderna och deras användningsområden 
väcker etiska frågor om bland annat själv-
bestämmande, informerat samtycke, medi-
cinska och sociala risker samt säkerhet. 

Terminologi 
Kosmetiska ingrepp används i detta doku-
ment som ett samlingsbegrepp för kirurgiska 
och andra invasiva behandlingar som:  

• syftar till att förändra en människas
utseende av främst estetiska skäl,
framför funktionella eller medicinska
motiv,

Kosmetiska ingrepp - etiska aspekter

Om ämnet 
Kosmetiska ingrepp är olika invasiva behand-
lingar, exempelvis kirurgiska ingrepp eller 
injektioner, vilka har till syfte att ändra en 
persons utseende av främst estetiska skäl. Det 
saknas i dag enhetlig reglering kring denna 
typ av behandlingar i Sverige och den enskil-
des skydd är svagt.  

Denna kommentar uppmärksammar etiska 
problem som väcks i samband med den 
snabbt växande spridningen och använd-
ningen av invasiva kosmetiska behandlingar. 

Denna kommentar gäller 
Nuffield Council on Bioethics: Report on 
Cosmetic procedures: ethical issues, June 
2017. Tillgänglig på:  
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/ 
Cosmetic-procedures-full-report.pdf 

http://www.smer.se/
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• utförs i en medicinsk miljö eller i en 
miljö som upplev som "medicinsk" 
och  

• inte vanligtvis är offentligt finansi-
erade. 

Sammanfattning av rapporten från Nuffi-
eld Council on Bioethics  
Nuffield Council on Bioethics (NCB) lyfter 
i rapporten fram etiska problem som väcks i 
samband med den snabbt växande spridning-
en och användningen av kosmetiska ingrepp. 
Bakgrunden till rapporten är att regeringen i 
Storbritannien misslyckats med att reglera 
området och därmed inte förbättrat säker-
heten för de som genomgår dessa behand-
lingar. NCB är även oroat över att ingen av 
de tidigare tillsatta utredningarna undersökt 
orsakerna bakom den snabba tillväxten och 
ökade populariteten hos invasiva kosmetiska 
behandlingar.  
 
NCB påpekar att det är mycket svårt att dra 
tydliga och konsekventa skiljelinjer mellan 
kosmetiska behandlingar, rutinmässiga skön-
hetsmetoder och vissa medicinska behand-
lingar. Ibland kan samma förfarande vara 
antingen kosmetiskt eller medicinskt.   
 
Utseende och utseendeideal 
NCB menar att missnöje, ängslan eller ång-
est över det egna utseendet är något som 
ökat. Denna ökning associeras med flera 
olika faktorer, som: 
 

• Den snabba tillväxten i användningen 
av sociala medier 

• Fler möjligheter till bedömning och 
betygsättning av bilder av den egna 
kroppen, via exempelvis sociala me-
dier och självövervakning/egenmät-
ningar genom appar och spel 

• Kändiskulturen, där det är vanligt 
med retuscherade bilder 

• Sociala och ekonomiska trender som 
att människan lever längre och går i 
pension senare, samtidigt som man 
måste tävla i ”sociala kulturer” som 
främst värdesätter ungdomar och 
ungdomligt utseende. 

 

I reklam och marknadsföring stärks tron på 
att skönhet är korrelerad med lycka och 
framgång. Särskilt kvinnor och flickor överö-
ses oavbrutet med budskap att de har en 
skyldighet att se unga och attraktiva ut, me-
nar NCB. 
 
Dessa problem uppstår jämsides med veten-
skapliga framsteg som alltmer tillåter att 
delar av kroppen ersätts eller modifieras, 
inklusive via invasiva kosmetiska behand-
lingar. Förutom de sociala faktorer som 
nämns ovan finns även starka ekonomiska 
drivkrafter, skriver NCB. 

Etiska problem  
Att genomföra en kosmetisk behandling för 
att ändra eller hantera sitt utseende kan upp-
levas som en värdefull möjlighet. Men in-
greppen innebär också risk för skada och kan 
även ha negativa konsekvenser i ett vidare 
samhälleligt perspektiv, påpekar NCB.  
 
NCB framhåller i rapporten att det sociala 
och ekonomiska trycket kan göra att indivi-
der känner att de måste ändra sitt utseende 
för att anpassa sig till rådande/marknads-
förda utseendeideal. Kosmetiska ingrepp blir 
inte enbart en fråga om personligt val. 
 
Att fler människor känner ängslan eller ång-
est i för att inte leva upp till särskilda utseen-
deideal, och den påverkan på den psykiska 
hälsan det kan medföra, är ett potentiellt 
folkhälsobekymmer, menar NCB. 
 
De sociala förväntningar och ideal männi-
skor uppmuntras att sträva efter är inte alltid 
etiskt neutrala. Flera kosmetiska ingrepp 
återspeglar och underbygger rådande normer 
kring kön, ålder, funktionshinder och ras, 
som exempelvis att kvinnor inte bör visa sin 
”verkliga ålder” eller att det är ”finare” med 
en vitare hud. Dessa normativa föreställ-
ningar kan på sikt förstärka befintliga ojäm-
likheter i samhället, påpekar NCB. 
 
Tonåringar kan vara särskilt känsliga för på-
verkan, varför deras tillgång till kosmetiska 
ingrepp väcker särskilda etiska problem.  
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Enligt NCB både utnyttjar och genererar 
skönhetsindustrin specifika utseendeideal. 
Kosmetiska ingrepp presenteras sedan som 
"lösningar" på av dem konstruerade utseen-
deproblem. 
 
Det är enligt NCB även problematiskt att 
kosmetiska ingrepp ofta erbjuds i miljöer 
som upplevs som medicinska, vilket från 
användarens/patientens sida ingjuter förtro-
ende för verksamheten, till exempel vad gäl-
ler professionalitet och integritet. Detta ris-
kerar att dölja att det handlar om en kom-
mersiell verksamhet där patienten är kund, 
och inte om en vårdsituation som utgår från 
patientens behov.  
 
NCB lyfter fram att en etisk nyckelfråga är 
att kosmetiska ingrepp erbjuds i en kommer-
siellt driven industri och marknadsförs in-
tensivt i ett socialt sammanhang där det finns 
en utbredd oro och missnöje över det egna 
utseendet. NCB förordar därför ett etiskt 
angreppssätt som fokuserar på det bredare 
sociala sammanhanget.  Man föreslår en etisk 
policy som innehåller åtgärder för att främja 
en mer etisk praxis både med hänsyn till ef-
terfrågesidan dvs. hur människor uppmunt-
ras att överväga kosmetiska ingrepp, och när 
det gäller utbudssidan, dvs. hur och under 
vilka omständigheter dessa behandlingar er-
bjuds. Dessutom framhåller NCB att det 
behövs bättre data om användningen av olika 
typer av kosmetiska ingrepp, och mer forsk-
ning för att förbättra kunskapsbasen. 

Ställningstaganden av Nuffield Council on 
Bioethics 
 
Insatser på efterfrågesidan: 
 

- Marknadsföringsbranschens 
branschorgan bör motarbeta reklam 
som kan orsaka ett socialt tryck vad 
gäller kroppsideal.  

 
- Sociala medier, inklusive Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter och 
YouTube, bör samarbeta för att fi-
nansiera oberoende forskning om 
hur sociala medier kan bidra till att 

minimera oro över utseendet och se-
dan anpassa sig efter resultaten.   
 

- Myndigheten Ofcom (den brittiska 
motsvarigheten till Gransknings-
nämnden för radio och TV) bör 
överväga behovet av en vägledning 
om vilka utseendeideal som förmed-
las i samband med s.k. ”makeovers” i 
TV där olika typer av kosmetiska in-
grepp ingår. 

 
- Kommissionen för jämställdhet och 

mänskliga rättigheter bör utveckla en 
specifik vägledning om utseendedis-
kriminering utifrån gällande regle-
ring. 
 

- Utbildningsdepartementet bör se till 
att läroplanen inkluderar evidensba-
serad kunskap vad gäller kropp och 
uteseende så att alla barn och ung-
domar har tillgång till denna kun-
skap. 

 
- Appbutiker bör inte sälja spel som 

handlar om kosmetisk kirurgi och 
som riktar sig till barn. 

 
Insatser på utbudssidan: 
 

- De största leverantörerna av kosme-
tiska ingrepp bör samarbeta för att 
finansiera kvalitetsinformation till 
användarna. De bör även utveckla en 
kod för god praxis för hur man till-
handahåller kosmetiska behandling-
ar. 
 

- Professionsföreningar och utövare 
bör tillsammans arbeta för att säker-
ställa att alla kirurger som utför 
kosmetisk kirurgi är certifierade.  

 
- Folkhälsomyndigheten bör initiera 

en kampanj riktad till potentiella an-
vändare av kosmetiska ingrepp med 
syfte att uppmärksamma dem på om 
vikten av att inte anlita professionella 
utövare som inte är kvalitetssäkrade. 
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- Hälsodepartementet och läkeme-
delsmyndigheten bör kräva robusta 
bevis för både säkerhet och effektivi-
tet vad gäller produkter som används 
för kosmetiska ändamål (som fillers 
och implantat) innan de används på 
marknaden. 

 
- Hälsodepartementet bör föreslå lag-

stiftning så att fillers blir receptbe-
lagda.  

 
- Barn och ungdomar under 18 år bör 

inte kunna få tillgång till invasiva 
kosmetiska ingrepp, annat än i sam-
band med medicinsk vård. 

Svenskt perspektiv

 
Kosmetiska ingrepp i Sverige 
Det finns inga exakta siffror på hur många 
ingrepp som utförs årligen. Det finns inget 
samlat register över utförare av kosmetiska 
behandlingar och endast ett nationellt kvali-
tetsregister, bröstimplantatregistret.2  
 
Flera kosmetiska ingrepp är förenade med 
allvarliga hälsorisker.  
 
Dagens regelverk ger patienterna/användarna 
ett dåligt skydd vid kosmetiska ingrepp.  Det 
saknas till exempel krav på medicinsk utbild-
ning för dem som utför vissa invasiva be-
handlingar.  
 
Frågan om en bättre reglering av denna 
bransch har utretts både av Socialstyrelsen 
och av en särskild utredare på regeringens 
uppdrag.3 Inget av förslagen har gett upphov 
till ny reglering. Nyligen gav regeringen i 
uppdrag till Socialstyrelsen att på nytt utreda 

                                                 
2 SOU 2015:100 
3 SOU 2015:100; Socialstyrelsen 20121. 

hur skyddet för enskilda kan stärkas vid in-
grepp kosmetiska behandlingar som kräver 
medicinsk kompetens och som kan innebära 
betydande hälsorisker. 

Smers kommentarer  

Övergripande kommentarer 
NCB:s rapport ger en övergripande och för-
djupad bild kring etiska problem förknip-
pade med kosmetiska ingrepp Dessa problem 
är även relevanta utifrån ett svenskt perspek-
tiv. Smer delar NCB:s analys av de etiska 
problem som väcks vad gäller estetiska be-
handlingar. 
 
NCB lyfter särskilt fram att man inte till-
räckligt undersökt orsakerna till den snabbt 
ökande användningen av kosmetiska ingrepp 
och att man inte problematiserat olika for-
mer av marknadsföring i Storbritannien. 
Smer anser att denna brist även finns i de 
tidigare svenska utredningarna. Det är viktigt 
att regeringen i den fortsatta beredningen av 
dessa frågor inte enbart fokuserar på att öka 
patientsäkerheten utan även uppmärksam-
mar de bakomliggande faktorerna kring den 
ökande användningen, skönhetsbranschens 
roll samt sociala och andra mediers roll i att 
påverka rådande skönhetsideal.  
 
NCB ger en rad förslag på hur de etiska pro-
blem som är förknippade med kosmetiska 
ingrepp bör hanteras av olika myndigheter 
och organisationer i Storbritannien. Flera av 
deras förslag kan vara värda att överväga uti-
från ett svenskt perspektiv av såväl regering-
en som relevanta myndigheter, såsom Social-
styrelsen, Statens medieråd och Konsument-
verket.  
 

Smers bedömning 
Smer menar att det är viktigt att Sverige 
snabbt får tillstånd en reglering som ger in-
dividen ett ökat skydd vid kosmetiska in-
grepp. Smer anser i likhet med NCB att det 
bör införas en åldersgräns på minst 18 år vid 
invasiva kosmetiska behandlingar där det 
saknas medicinska skäl.  
 

Kosmetiska behandlingar – behov av regle-
ring och ökad säkerhet 
Det saknas en enhetlig reglering vad gäller 
kosmetiska behandlingar i Sverige. Det 
föreligger oklarheter och även luckor i de 
regler som finns vilket innebär risker för de 
som genomgår olika kosmetiska ingrepp.  
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Smer anser vidare att invasiva behandlingar 
endast ska tillåtas utföras av legitimerad 
sjukvårdspersonal inom respektive kom-
petensområde. 
 
Myndigheter och professionsorganisationer 
bör enligt Smer samarbeta för att kartlägga 
och registrera antalet invasiva kosmetiska 
behandlingar i Sverige. Kunskapen kring 
förekomsten av komplikationer behöver bli 
bättre. Den som överväger att genomgå ett 
kosmetiskt ingrepp måste informeras om 
eventuella risker. 
 
De potentiella etiska problem som olika ut-
seendeideal kan medföra för den enskilde 
och samhället behöver också uppmärksam-
mas mer. Insatser för att stödja forskning 
kring utseendeideal, kroppsmissnöje, psykisk 
ohälsa och diskriminering kopplat till kos-
metiska ingrepp bör vidtas. 
 
Den roll som skönhetsbranschens mark-
nadsföringsinsatser, sociala medier och andra 
medier spelar vad gäller efterfrågan av kos-
metiska ingrepp bör granskas. Lämpliga åt-
gärder bör övervägas för att stödja en etiskt 
godtagbar användning av dessa metoder.  
 
Utvecklare för appar för egenmätningar och 
spel riktade till ungdomar som appellerar till 
utseendeideal har ett stort ansvar och bör 
avstå från att utveckla denna typ av produk-
ter. Smer menar i likhet med NCB att app-
butikerna bör uppmanas att sluta sälja sådana 
spel och appar. 

Referenser 
Socialstyrelsen. (2012). Estetiska behandling-
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Länkar 
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Statens medicinsk-etiska råd, Smer, är ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som 
har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. 
Beslut om kommentaren har fattats vid rådets sammanträde den 27 oktober 2017. 
 
Smer, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm 
Tel: 08-405 10 00, e-post: smer@regeringskansliet.se, webbplats: www.smer.se  
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