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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Manlig omskärelse är vanligt förekommande inom flera religioner och folkslag. 

På grund av invandringen har manlig omskärelse blivit vanligare även i Sverige, vilket har 

medfört att landsting och kommuner numera fått laglig rätt att utföra ingreppet när det finns 

behov eller förfrågningar om det. Medicinska besvär i underlivet kan även leda till att 

ingreppet utförs som behandling.  

Syftet: var att beskriva mäns uppfattningar av att vara omskurna. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie som baserades på sex intervjuer med omskurna män. 

Analysen av materialet följde Graneheim och Lundmans (2004) manifesta innehållsanalys. 

Resultat: Religionen var den främsta orsaken som angavs som skäl till varför manlig 

omskärelse utfördes. Informanterna framförde bättre hygien i underlivet och behagligare 

samlag samt större känsla av samhörighet vilket ledde till välbefinnande oberoende på orsak 

till ingreppet. Uppfattningar om mindre risk för infektioner och könssjukdomar fanns men är 

inte vetenskapligt bevisade. Resultatet visade på uppfattningar om att det är lämpligast att 

utföra ingreppet så tidigt som möjligt, främst under de första månaderna efter ett barns 

födelse.  

Slutsatser: Majoriteten av informanterna hade inga negativa uppfattningar om omskärelse. 

Ingreppet förknippades starkt till minskad risk för infektioner samt god hygien och sexualitet. 

Männens uppfattning var att utföra ingreppet på spädbarn för att undvika minnen av rädsla 

och smärta. 
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INLEDNING 

 
I samband med globaliseringen har världen blivit mindre. Det är av intresse att studera olika 

företeelser som följer med migration därför att de inpräglas i samhället. Ett exempel på det är 

att andelen omskärelse av pojkar i Sverige har blivit en vanligare företeelse på grund av den 

ökade invandringen från muslimska länder. Ingreppet har dock utförts i Sverige sedan lång tid 

inom den judiska religionen.  

 

 

BAKGRUND 

 
Manlig omskärelse förekommer inom olika religioner såsom islam och judendom. Inom islam 

är det en obligatorisk ritual som följer profeten Muhammeds utsagor om att utföra omskärelse 

på pojkar. Det är därför vanligt förekommande bland muslimer runtom i världen. Inom 

judendomen ses omskärelse som sättet för de nyfödda pojkarna att komma in i religionen och 

den judiska gemenskapen (Riksförbundet För Sexuell Upplysning [RFSU], u å.). 

 

Enligt RFSU (u å.) innebär manlig omskärelse att förhuden som vid födelsen kan antingen 

vara stor eller liten tas bort genom att en centimeter eller hela förhuden skärs bort. 

Omskärelse kan förutom religiösa, kulturella eller hygieniska skäl även utföras på grund av 

medicinska problem som till exempel trång förhud (ibid.). Inom Sverige utförs ingreppet av 

hälso- och sjukvårdspersonal (Socialdepartementet, 2000). Till skillnad från direktiv inom 

svensk hälso- och sjukvård finns det inom de olika religionerna inga krav på medicinsk 

kunskap för att utföra ingreppet (ibid.). Inom judendomen måste den som utför ingreppet 

antingen vara pojkens pappa eller en så kallad judisk Mohel medan det inom islam kan utföras 

även av personer som tillhör andra religioner (Socialdepartementet, 2000). För att undvika 

risk för att ingreppet genomförs i osterila miljöer och att komplikationer uppkommer 

bestämde Socialstyrelsen år 2001 att införa en lag som tillåter omskärelse på pojkar under 18 

år i Sverige (RFSU, u å.). I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS (SFS 2001:14, 5 §) 

krävs att steril metod används. Enligt 2 § (ibid.) ska endast den som har de kunskaper och den 

beprövade erfarenhet som hälso- och sjukvården kräver få tillstånd att utföra ingreppet. Därtill 

krävs enligt 3 och 4 § att ingreppet ska utföras under god smärtlindring oavsett ålder (ibid.). 

 

I Sverige finns det idag fyra kliniker där omskärelse på pojkar i olika åldrar utförs av 

legitimerade läkare (Vårdguiden1177, u å.). En av dessa kliniker är Capio Citykliniken dit 

ansökningsblanketter ska skickas för att få ingreppet utfört (Capio Citykliniken, u å.). Därefter 

beräknas väntetiden inför ingreppet variera mellan åtta och nio månader (ibid.). 

 

Tidigare studier 

Idag utförs ingreppet i flera olika delar av världen. Mellan år 2000 och 2010 har cirka 60 % av 

alla nyfödda pojkar blivit omskurna inom sjukvården I USA (Warner et al., 2015). Studien 

pekar på att siffrorna kan vara högre om de privata vårdinsatserna också skulle undersökas 

(ibid.).  

 

Omskärelse av alla män i Sydafrika utförs av andra män och det är inte tillåtet att kvinnor ser, 

rör eller vårdar pojkar som blivit omskurna innan såren är läkta (Mangena, Mulaudzi & Peu, 

2010). Vid komplikationer till följd av dåligt utförda ingrepp är det nödvändigt att uppsöka 

sjukvård, vilket medför problem då det är brist på manliga sjuksköterskor i Sydafrika. 
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Kvinnliga sjuksköterskor får trots tabun vårda pojkarna men situationen medför många 

negativa känslor för sjuksköterskorna. Det som kommer fram från studien är att 

sjuksköterskorna upplever rädsla för sin säkerhet på grund av motsättningar i samhället och 

ilska över att inte kunna utföra sitt yrke på ett etiskt och professionellt sätt blandat med 

hjälplöshet och skuldmedvetenhet (ibid.).  

 

Enligt studien av Mkandawire, Dixon, Luginaah, Armah och Arku (2014) och Brady (2016) 

är HIV-, HPV- och andra sexuellt överförbara infektioner och cervixcancer stora 

hälsoproblem i stora delar av världen. Spridning av information om att omskärelse på män 

skulle kunna förhindra HIV ökar intresset hos män för att genomgå ingreppet (Mkandawire et 

al., 2014). I samma studier rapporteras en lägre förekomst av HPV- och HIV-infektioner samt 

prostata- och cervixcancer i befolkningen som resultat av omskärelse. 

 

Enligt Brady (2016) förekommer vanligtvis komplikationer när ingreppet utförs utanför 

sjukhusmiljö, det vill säga av personer som saknar vårdutbildning. Komplikationer som kan 

förekomma är blödning, urinrörsförträngning, missnöje med utseendet och minskad sexuell 

funktion och känslighet (ibid.). Enligt samma studie har också uppgifter om upplevelser som 

ökad sexuell tillfredsställelse och känslighet rapporterats. Det betonas även att omskärelse 

borde vara ett fritt val för föräldrarna och att sjukvården ska framföra både för- och nackdelar 

med ingreppet för att öka säkerheten runt det (Brady, 2016). 

 

I en studie där 78 män intervjuades sju dagar efter medicinsk eller traditionell omskärelse fick 

endast ett fåtal komplikationer. Komplikationerna som rapporteras i studien är smärta, 

infektion och att för mycket eller för lite av förhuden blir bortskuren. Totalt 89 % av 

deltagarna i studien var nöjda med ingreppet. De flesta genomgick ingreppet av medicinska 

skäl medan endast två personer genomgick ingreppet av religiösa skäl (Peltzer & Kanta, 

2009). 

 

Omskurna män i Mkandawires et al. (2014) studie rapporterar att de jämfört med tidigare 

upplever sig renare i könsorganet även när de svettas. Andra studier visar också att bättre 

hygien och större renlighet upplevs hos omskurna män i jämförelse med icke-omskurna män 

(Bossio, Pukall & Bartley, 2015). Den sexuella tillfredsställelsen är högre hos omskurna män 

jämfört med icke-omskurna män. Estetiskt finns det en större tillfredsställelse med manliga 

könsorgan bland både män och kvinnor jämfört med innan ingreppet genomförts (ibid.). 

 

En studie av Introcaso, Xu, Kilmarx, Zaidi och Markowitz (2013) visar att sjuksköterskor i 

stora delar av världen inte känner sig tillräckligt säkra på sina kunskaper om manlig 

omskärelse för att kunna diskutera ämnet med patienterna. Detta har även patienterna framfört 

som menar att det saknas kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen om att vårda män efter 

omskärelse (ibid.). 

 

Svensk sjukvård 

Omskärelse utan medicinska skäl värderas utifrån etiska perspektiv av svenska vårdföreningar 

bryta ett barns egenbestämmande och rätt till integritet. Därför föredras det att ingreppet 

endast utförs när barnet uppnått en ålder då det kan ge sitt samtycke. Dock utförs ingreppet 

tidigt på pojkar vars föräldrar med laglig rätt beslutar om att ingreppet utförs av läkare med 

tillstånd. Sjuksköterskan utgör en viktig roll i processen genom att se till att god hygien och 

smärtlindring tillämpas. När frågan om omskärelse uppstår ska alla vårdprofessioner ha god 
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kunskap för att kunna informera om hur ingreppet går till, vilka komplikationsrisker som 

finns, vem som har tillstånd för att utföra ingreppet och vad lagen säger (Werner, 2014). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Intervjustudien tar sin utgångspunkt i det vårdvetenskapliga synsättet vilket innebär att 

patientperspektivet är i fokus. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ses människan som en 

helhet där livsvärld, levd kropp, hälsa och mening och sammanhang tydligt ska framgå. För 

att sjuksköterskan ska kunna se människan som en helhet krävs det att hon arbetar med 

öppenhet och följsamhet (ibid.). För att kunna tillämpa detta måste sjuksköterskan ha goda 

kunskaper och förståelse för olika fenomen. Omskärelse kan på olika sätt påverka livsvärlden, 

den levda kroppen och hälsan för omskurna män. Den kan även skapa mening och 

sammanhang både för individen och omgivningen. 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärlden en viktig grund i omvårdnadsprocessen 

vilket innebär att patienten är i fokus. Med livsvärlden som grund innebär det att vården styrs 

av patientperspektivet. För att kunna anpassa vården till den enskilda individen ska vårdaren 

utgå från individens egna tankar, föreställningar, erfarenheter, känslor och rumsliga utrymme, 

med andra ord uppfattningar om omvärlden (ibid.). 

 

Den levda kroppen ger vården en utgångspunkt från patientperspektivet. I enlighet med 

Dahlberg och Segesten (2010) definieras levd kropp som en kropp fylld av minnen, 

erfarenheter, tankar, känslor och visdom. Genom att se den levda kroppen ur det perspektivet 

tillämpar sjuksköterskan ett helhetsperspektiv och förstår människans relation till sig själv 

(ibid.). 

 

För att kunna tillämpa patientperspektivet med livsvärlden och den levda kroppen som 

utgångspunkt är det av betydelse att sjuksköterskan har ett öppet och följsamt förhållningssätt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det innebär att sjuksköterskans förförståelse läggs åt sidan och 

patientens erfarenheter styr vårdprocessen (ibid.). Att vårda öppet och följsamt innebär att 

sjuksköterskan möter individen så förutsättningslöst som möjligt och detta skapar förtroende 

hos patienten samt gör hen mer delaktig i vården (ibid.). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Religion, tradition och kultur följer med när människor flyttar till ett annat land. Manlig 

omskärelse är en sådan företeelse som spridit sig över hela världen och blivit allt vanligare i 

Sverige till följd av invandringen. Idag är omskärelse lagligt och genomförs inom svenska 

landsting, vilket gör att förekomsten av män som är omskurna har ökat i det svenska 

samhället. Nyfödda pojkar blir omskurna inom vården och äldre män som flyttat till Sverige 

är sedan tidigare omskurna. Att sjuksköterskan har kunskap om en sådan företeelse som 

omskärelse gör det möjligt för vården att tillämpa patientperspektivet med livsvärlden som 

grund. Män kan även behöva få ingreppet gjort på grund av medicinska skäl. Kroppen består 

inte endast av det yttre skalet utan även det inre vilket uppmärksammar sjuksköterskan om 
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den levda kroppen som är viktig i helhetsperspektivet. Sjuksköterskan bör därför ha god 

förståelse och kunskap om patientens upplevelser, uppfattningar och syn på omskärelse för att 

kunna ge en god vård med ett öppet och följsamt förhållningssätt. 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att beskriva mäns uppfattningar av att vara omskurna. 

 

 

METOD 

 
Metod väljs utifrån syftet med en studie (Carlsson, 2012). Den här studien är en kvalitativ 

intervjustudie eftersom det bedömdes vara relevant för att på bästa sätt besvara syftet. 

Induktiv ansats användes som tillvägagångssätt då studien skulle bygga på personliga 

uppfattningar och erfarenheter (Birkler, 2008). Att arbeta induktivt innebär att individers 

uppfattningar först undersöks och sedan dras slutsatser utifrån den data som samlats in (ibid.). 

 

Datainsamling 

Insamling av data skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer med män som genomgått 

omskärelse. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) belyser kvalitativa intervjuer informanternas 

egenbeskrivna livsvärld ur olika synvinklar och med deras egna uppfattningar och 

erfarenheter. Under intervjuerna beskriver informanterna själva sina uppfattningar och 

erfarenheter men de som intervjuar använder sig av semistrukturerade frågor med både öppna 

och slutna frågor som skapar struktur för att leda till besvarandet av studiens syfte 

(Kristensson, 2014). Följdfrågor ställdes för att uppmuntra informanterna i berättandet, 

förtydliga svaren och se till att inget uteblev (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). För 

att säkerställa att studiens frågeformulär (bilaga 1) var relevant till studiens syfte och för att 

träna upp intervjutekniken genomfördes en pilotintervju. En pilotintervju kan göra så att 

brister i frågeformulär eller intervjumetod upptäcks och forskaren kan därefter göra ändringar 

så att studiens intervjuer får högre kvalitet (Polit & Beck, 2012). Efter pilotintervjun 

justerades enstaka frågor som av informanten upplevdes vara otydliga och fick förtydligas 

genom omformuleringar, därefter intervjuades övriga fem deltagarna. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för urvalet av informanter till studien var män som fyllt 18 år och som 

genomgått omskärelse. Personer som var närstående till intervjuarna exkluderades på grund 

av risk för bias. 

 

Enligt Kristensson (2014) ska det i intervjustudier eftersträvas variation i urvalet för att få ut 

mer omfattande information av uppfattningar och erfarenheter. Till den här studien 

eftersträvades därför att informanterna skulle ha olika ålder samt genomgått ingreppet vid 

olika åldrar. Snöbollsurvalet användes och innebär att en person som är relevant till studiens 

syfte tillfrågas om att delta och denne kan i sin tur rekommendera andra personer som också 

kan vara relevanta för studien (ibid.). Att få tag på personer till studier som rör intima ämnen 

kan vara svårt. Tillgången till informanterna i studien möjliggjordes genom en bekant till 

författaren som rekommenderade relevanta personer som kunde delta. 

 



5 

 

Informanter 

Snöbollsurvalet resulterade i att sex omskurna män deltog i intervjuerna. Åldern på 

informanterna varierade mellan 21 och 57 år. Omskärelse var utförd från en månads ålder tills 

26 år. Alla informanter är födda i andra länder men varit bofasta i Sverige från och med 8 och 

18 års ålder. Alla hade levt i Sverige minst 8 år. För att tillgodose kravet på konfidentialitet 

benämndes männen som ”Informant 1–6” i resultatet. 

 

Intervju 

Intervjuerna genomfördes på platser som informanterna själva valde. Två intervjuer 

genomfördes hemma hos informanterna, en intervju genomfördes på informantens arbetsplats 

och resterande intervjuer genomfördes på stads- eller universitetsbiblioteket. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av tidigare förberedda frågeformulär (bilaga 1) som var 

semistrukturerade med både öppna och slutna frågor. Samtliga informanter önskade att endast 

en författare skulle vara närvarande. För att uppfylla informanternas önskan då studiens ämne 

är intimt var endast en författare närvarande vid intervjuerna. Detta har förhoppningsvis lett 

till att informanterna varit mer bekväma och kunnat berätta mer fritt. Alla intervjuer förutom 

pilotintervjun genomfördes av en och samma författare. 

 

Alla informanter godkände att intervjuerna spelades in. Inspelningarna gjordes med hjälp av 

författarens mobiltelefon. Utöver inspelningen antecknades det under intervjuerna så att 

författaren efteråt kunde ställa följdfrågor om saker som informanten tagit upp. Detta gjorde 

att informanterna inte blev avbrutna medan de berättade. 

 

Frågeformulären testades innan intervjuerna startade med hjälp av en pilotintervju för att 

undersöka om frågorna kunde ge ett rikt material med hög kvalitet som bäst kunde besvara 

studiens syfte. Pilotintervjun fungerade även som träning i intervjuteknik. Intervjun visade sig 

vara användbar i studien och användes sedan till resultatet eftersom den svarade mot syftet 

och gav rikligt med information. 

 

Analys 

Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa manifest innehållsanalys som innebär att 

likheter och skillnader tas fram följdes. Första steget till analysen var att varje intervju 

transkriberades ordagrant med alla pauser och mellanord av den författare som genomfört 

intervjun (Back & Berterö, 2015). Därefter lästes det transkriberade intervjumaterialet flera 

gånger av båda författarna för sig vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) görs för att få 

större inblick i helheten som varje intervju presenterar. Varje författare markerade enskilt alla 

meningsbärande enheter i intervjuerna som stämde överens med syftet. De meningsbärande 

enheterna var ord eller meningar som svarade mot studiens syfte. Därefter arbetade författarna 

tillsammans under de resterande stegen i analysen. Där intervjuarna inte hade markerat 

samma meningsbärande enheter diskuterades det om dessa antingen skulle exkluderas eller 

inkluderas. De meningsbärande enheterna kondenserades vilket innebar att texten förkortades 

för att bli mer lätthanterlig samtidigt som kärnan bevarades. De kondenserade 

meningsbärande enheterna kodades för att sedan bilda underkategorier och huvudkategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004) (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”// känner mig renare, 

det är mer 

hygieniskt.” 

(Informant 4) 

Fördelar Hygien 

 

Upplevelsen av hälsa 

”Aldrig känt mig 

annorlunda //” 

(Informant 3) 

Omgivning Accepterad tradition 

 

Omgivningens 

uppfattning 

 

Förförståelse 

Objektivitet är svårt att hålla i förhållande till världen då förförståelse alltid finns med. 

Förförståelse fungerar som en inre guide vilken antingen kan leda rätt eller fel (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det bedömdes riskera att resultatet kunde påverkas då ämnet förekommer i 

författarnas kultur om förförståelsen inte hade uppmärksammats. Därför var det viktigt att det 

gjordes stora ansträngningar på att lägga förförståelsen åt sidan genom att hålla ett öppet 

förhållningssätt, låta informanterna prata fritt och undvika egna värderingar.  

  

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning genomfördes (bilaga 2) och en ansökan för rådgivande etisk 

granskning (bilaga 3) skickades till Etikkommittén Sydost (2016) innan studien påbörjades. 

Informationskravet i Helsingforsdeklarationen (2016) uppfylldes genom att ett missivbrev 

(bilaga 4) skickades till informanterna innan intervjuerna genomfördes. 

 

Samtyckeskravet, som innebär att deltagandet är frivilligt och att deltagarnas medverkan kan 

avbrytas när de vill, uppfylldes via informationsbrevet (bilaga 4) och blankett för 

samtyckeskravet som informanterna skrev under innan intervjuerna (bilaga 5). 

Konfidentialitetskravet följdes när det gäller anonymitet vilket innebar att allt material som 

bearbetades från intervjuerna endast var tillgängliga för författarna till studien och det 

avidentifierades i studien. Inspelningarna från författarens mobil förvarades i personlig dator 

med lösenord för att säkerställa att ingen annan skulle komma åt dem. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom information i missivbrevet (bilaga 4) om att det material som samlats in 

endast kom att användas i studien samt genom att inspelningar och anteckningar förstördes 

efter att resultatet skrivits (ibid.). 

 

 

RESULTAT 

 
Under analysen urskildes tio underkategorier och fyra huvudkategorier som presenteras i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av underkategorier och kategorier 

Underkategorier Huvudkategorier 

Hygien 

Sjukdomar och infektioner 

 Upplevelsen av hälsa 

 

Nöjd med ingreppet 

Sexuell tillfredställelse 

Minskade problem i underlivet 

Välbefinnande 

Ökad förekomst av omskärelse 

Accepterad tradition 

Religiösa och traditionella skäl 

 Omgivningens uppfattning 

Tidig omskärelse 

Minnen av smärtupplevelsen 

Kroppsliga reaktioner 

 

Upplevelsen av hälsa 

Informanterna framförde ofta uppfattningar om att omskärelsen inte orsakar några hälsorisker 

i deras liv. Samtliga visade positiva uppfattningar om ingreppet. Ett fåtal informanter skulle 

dock inte rekommendera det till sina söner.  

 

Hygien 

Omskärelse ledde till en förbättrad hygien och det framkom som en av de främsta orsakerna 

till varför ingreppet utfördes. Informanterna framhöll att hygienen var lättare och smidigare 

att sköta som omskurna eftersom smuts och urin kan fastna under förhuden. En av 

informanterna beskrev att han kände sig ren även när han svettades.  

 

”Det är mycket renare och bättre hygien …. Det känns mycket fräschare …” (Informant 4) 

 

En informant uppgav att hygienen var lätt att sköta även innan ingreppet. Han höll med om att 

det efter omskärelsen gick snabbare att tvätta rent, men att det inte var stor skillnad mot 

tidigare. 

 

Sjukdomar och infektioner 

Könssjukdomar var ett ämne som återkom under samtliga intervjuer. Flera informanter 

uppgav att de aldrig hade drabbats av infektioner, vilket gett dem uppfattning att ingreppet 

minskar risken att drabbas av infektioner och könssjukdomar. Att slippa konsekvenser som 

trång förhud var en annan anledning till varför ingreppet utfördes så tidigt som möjligt på 

spädbarn. Hälften av informanterna uttryckte också att ingreppet minskade risken för att 

bakterier samlades under förhuden och att omskurna män sällan drabbades av könssjukdomar. 

Några av männen antog att sjukdomar i underlivet i större omsträckning drabbade män som 

inte är omskurna. 
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I intervjuerna togs det upp att omskärelse inte hade någon negativ påverkan på fertilitet. En 

informant tog sig själv som exempel genom att berätta om att han fått flera barn efter 

ingreppet. Han ansåg att omskärelse inte minskade chanserna för att få barn. 

 

”Omskärelse påverkar inte att ha barn. Beviset för det är att jag fick mitt sista barn när jag 

var 57 år.” (Informant 6)  

 

Välbefinnande 

Resultatet i studien visade att informanterna var nöjda med ingreppet. Efter att ha genomgått 

ingreppet upplevdes ett större välbefinnande hos informanterna. Uppfattningarna var entydiga 

och uttrycktes för det mesta i positiva ordalag. 

 

Nöjd med ingreppet 

Alla informanter i studien var nöjda med ingreppet. Att tro på att risken för könsinfektioner 

och könssjukdomar blir mindre om man är omskuren gav för majoriteten av informanterna en 

trygghet. Fyra informanter menade att de kommer att låta sina söner omskäras då de tror på de 

fördelar som det för med sig. Övriga informanter var mer skeptiska till att införa omskärelse 

för alla pojkar. Anledningarna till varför de själva genomgått ingreppet var av medicinska 

skäl och om det inte hade varit nödvändigt skulle de inte ha valt att få ingreppet utfört. 

Informanterna var däremot nöjda med ingreppet och över att det var möjligt att genomföras då 

det behövdes.  

 

”Asså jag är glad att jag är omskuren, när man läser om omskärelse ser man att de som inte 

är omskärda har mer infektioner och det är inte lika hygieniskt.” (Informant 1) 

 

Informanter, som genomgått ingreppet på grund av medicinska skäl, upplevde att deras 

livskvalitet förbättrades. De tidigare upplevda medicinska komplikationerna försvann och 

inga andra besvär upplevdes därefter. Dessa informanter ansåg inte att omskärelse skyddar 

mot könssjukdomar i lika stor utsträckning som övriga informanter. Istället betonade de att 

förhuden inte ökade risken för sjukdomar om den personliga hygienen sköttes på ett bra sätt. 

 

Flera informanter tyckte att könsorganet såg finare ut efter omskärelse. Den enda skillnaden 

mellan omskuret och icke-omskuret manligt könsorgan som informanterna uppgav var att den 

överblivna förhuden inte finns kvar efter ingreppet. Några av informanterna tog upp att deras 

kvinnliga partners också uppskattade utseendet på ett omskuret manligt könsorgan. 

 

”När jag tänker på hur det såg ut innan så tycker jag att det ser mer finare ut nu när jag är 

omskärd.” (Informant 5) 

 

Sexuell tillfredsställelse 

Informanterna upplevde att omskärelse leder till att samlaget upplevs mer njutbart. De 

beskrev det som att ollonet på könsorganet blev känsligare än vad den var när förhuden inte 

fanns för att skydda den. Därför upplevde informanterna mer njutning under samlaget. En av 

informanterna höll också med men pekade på att han inte hade något att jämföra med på 

grund av tidigt utfört ingrepp utan att detta var en personlig uppfattning. 

 

Informanterna som genomgått omskärelse i vuxen ålder kunde jämföra sina upplevelser med 

hur det hade varit innan ingreppet. Samlaget upplevdes vara behagligare och skönare efter 
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ingreppet. De menade att upplevelse av högre känslighet finns jämfört med innan. Det fanns 

även andra upplevelser om den sexuella njutningen som att inga skillnader upplevdes efter 

ingreppet. En annan fördel som ingreppet fört med sig var att tidigare besvär som försvårade 

samlaget hade försvunnit. 

 

”Under samlaget så är det skönare och ha sex kan man säga för att jag slipper ha smärta …. 

Jag behöver inte tänka på alla de besvären sen dess.” (Informant 6) 

 

Minskade problem i underlivet 

Majoriteten av informanterna beskrev att de aldrig drabbats av besvär i underlivet och att de 

därmed inte varit i behov av att söka vård.  

 

”Jag har aldrig drabbats av infektioner …. Jag har aldrig behövt söka vård.” (Informant 2) 

 

Medicinska besvär var anledningen till varför några informanter genomgått ingreppet. De 

berättade att de varit i kontakt med vården under lång tid men att vårdkontakten minskade 

efter att ingreppet utförts. 

 

Omgivningens uppfattning 

Resultatet visade att det fanns skillnader i hur informanternas livsvärld påverkats psykiskt av 

omgivningen när det gäller omskärelse. Hur mycket informanterna i den här studien påverkats 

berodde på vilka kulturer de eller deras bekanta och anhöriga växt upp med. Det som 

framkommit från intervjumaterialet var att tillhörighet till den egna gruppen var viktigt. Där 

ingår bland annat den manliga omskärelsen. 

 

Ökad förekomst av omskärelse 

Det fanns en uppfattning om att förekomsten av omskärelse har ökat i omfattning. 

Utbredningen av omskärelse över världen blev ett argument till fördelarna med ingreppet. Det 

ansågs att ingreppet blivit populärt där det inte förekommit tidigare sedan de positiva 

fördelarna tagits fram. 

 

”Men sista tiden det har blivit populärt i Europa …. hos många inte muslimer och judar, 

människor som är antingen kristna eller att de inte har någon religion överhuvudtaget, de 

tror att det är positivt för deras barn.” (Informant 1) 

 

Accepterad tradition 

Att leva i det svenska samhället och vara annorlunda från majoriteten kunde kännas jobbigt. 

Det finns ändå bra förståelse bland allmänheten vilket underlättar att inte känna sig utanför 

enligt en av informanterna. Informanterna berättade att de aldrig känt sig annorlunda på något 

sätt eller att de mått dåligt på grund av att de är omskurna. En berättade att han aldrig upplevt 

sig särbehandlad i skolan av de andra klasskompisarna, som exempel på en sådan möjlig 

situation angav han duschen efter idrotten. 

 

Informanterna som genomgått ingreppet på grund av medicinska skäl tillhörde inte en kultur 

där omskärelse vanligtvis förekommer. Däremot påverkades de inte av att vara omskuren då 

det fanns gott om förståelse i omgivningen ändå. Omskärelse är inte ett sådant stort ingrepp 

som påverkar personen på något djupare plan menade informanterna. De kände sig inte 

annorlunda jämfört med övriga män i omgivningen. 
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”I mitt hemland både gör man omskärelse och inte. Muslimer gör det men inte vi kristna … 

alla vet om det…” (Informant 5) 

 

Religiösa och traditionella skäl 

Religionen var den främsta anledningen till varför omskärelse utförs. Alla informanter i 

studien hade följt religiösa anvisningar när det gällde omskärelse. En informant menade att 

nästan alla muslimer är omskurna. De som gått igenom ingreppet på grund av medicinska skäl 

ansåg att omskärelse inte var nödvändigt då det inte förekom i deras religioner. 

 

Familjen visade sig ha stor betydelse för om ingreppet blir gjort eftersom det är föräldrarna 

som bestämmer om det ska utföras eller inte under barnaåren. De flesta informanterna ville att 

ingreppet ska utföras på deras söner.  

 

För att inte känna sig utanför var det viktigt att bli omskuren för att känna samhörighet i den 

egna gruppen. En informant blev omskuren i 15 års ålder och berättade att han påverkats 

psykiskt av att inte ha genomgått ingreppet under barnaår. Han berättade att det kändes 

jobbigt eftersom han befann sig i en omgivning där omskärelse på pojkar genomförs tidigt på 

grund av religiösa skäl. Han skämdes och mådde dåligt över att inte vara som alla andra vilket 

ledde till att han själv bestämde sig för att gå igenom ingreppet. När ingreppet var genomfört 

kändes det som en lättnad och det ökade hans positiva självbild. 

 

”Jag skämdes när jag inte var omskärd, förstår du? Det kändes konstigt.” (Informant 4) 

 

Kroppsliga reaktioner 

I intervjuerna framkom att ingreppet var förbundet med smärta. Informanternas uppfattningar 

var att tidig omskärelse var bättre då ett spädbarn eller litet barn inte upplevde smärtan lika 

starkt som de som gjort det i vuxen ålder. 

 

Tidig omskärelse 

Omskärelse utförs i olika åldrar men informanterna hade uppfattningar om vilka åldrar som är 

att föredra. Alla informanter var eniga om att ingreppet borde utföras så tidigt som möjligt för 

att undvika minnen av rädsla och smärta. Flera av informanterna menade att det var 

anledningen till varför ingreppet utfördes på spädbarn. En informant reflekterade kring detta 

och påstod att ett spädbarn inte känner någon smärta samt att såret läker fortare. Han kopplade 

det samman med sina egna minnen och berättade att han inte kom ihåg någonting av 

ingreppet. Enligt egna uppfattningar verkade det vara svårare att gå igenom ingreppet i högre 

ålder då det tar längre tid för såret att läka och smärtupplevelsen blev större. 

 

”Ja men det gör ont. Det gör mer ont när man skär som vuxen. Bebis känner ingenting och 

såret läker enklare.” (Informant 1) 

 

Minnen av smärtupplevelsen 

Under intervjuerna reflekterade informanterna kring vilka känslor som de upplevt vid 

omskärelsen. Några hade genomgått ingreppet tidigt och hade inga minnen från den tiden. 

Andra informanter som gått igenom ingreppet i högre åldrar hade klara minnen av hela 

ingreppet och kunde beskriva vilka känslor som de hade upplevt. En av erfarenheterna var 

stor rädsla inför ingreppet. Ingen bedövning hade använts och smärta upplevdes under och 

efter hela ingreppet. Informanten berättade att det vid första ingreppet skars bort för lite 
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förhud och vid andra ingreppet behövdes en bit till skäras bort vilket skapade mycket smärta 

och ångest. Därefter fick han ha på sig vida byxor för att undvika att kläderna skavde på såret. 

 

”Han mannen skärde bort först en bit men det var för lite så han fick klippa bort resten med 

en sax, då gjorde det jävligt ont och då skrek jag.” (Informant 3) 

 

Andra informanter som gått igenom ingreppet i högre ålder menade att smärta bara upplevdes 

efter att bedövningen släppt. Smärtan höll i några dagar tills såret läkte. Under den tiden 

berättade informanterna om att de också fick ha på sig lite vidare kläder för att undvika känsla 

av skav och för att såret inte skulle irriteras. En annan informant berättade om att flera 

bekanta som gått igenom ingreppet i högre ålder hade upplevt smärta under själva ingreppet 

och i dagar efter. 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med den här studien var att beskriva mäns uppfattningar av att vara omskuren. Studien 

visar på att omskurna män är allmänt positivt inställda till omskärelse och talar fritt om alla de 

fördelar som de själva upplever. Resultatet visar att den personliga hygienen upplevs generellt 

vara bättre efter omskärelse. Det finns utseendemässigt tillfredsställelse hos omskurna män, 

mer behagligare samlag, olika påverkan psykosocialt och att smärta uppfattas olika beroende 

på den egna erfarenheten. 

 

Metoddiskussion 

Den här studien hade istället kunnat genomföras som en litteraturstudie med vetenskapliga 

artiklar eller med självbiografier. Tidigare gjord litteraturöversikt visade dock på en 

otillräcklig mängd artiklar som skulle kunna besvara studiens syfte. Intervjuer är dessutom en 

lämplig metod att använda när individuella uppfattningar efterfrågas (Kvale & Brinkmann, 

2014). Metoden ger intervjuaren möjligheter att få lära känna informantens livsvärld genom 

att få kunskaper om dennes erfarenheter, känslor och attityder. Intervjuer är lämpliga då 

intervjuaren också får ta del av det som informanten berättar med kroppsspråket som säger 

mycket om hur en person känner sig (Kvale & Brinkmann, 2014). Materialet som samlas in är 

förstahandskälla vilket ökar tillförlitligheten i studien. Om litteraturstudier hade använts är det 

alltid andra- eller till och med tredjehandskällor vilket innebär att flera andra personers 

tolkningar och värderingar redan omarbetat materialet minst en gång. Därför kan 

intervjustudier bli mer tillförlitliga än litteraturstudier (Polit & Beck, 2012). Ett annat val av 

metod hade kunnat leda till ett annat resultat. 

 

Studien baserades på snöbollsurval vilket gjorde det möjligt att få kontakt med informanter till 

studien. Urvalsmetoden används vanligtvis i studier med små urval (Dalen, 2015) vilket 

stämmer med den här studien. Bekvämlighetsurvalet hade kunnat användas och det hade 

förmodligen lett till större variation av informanter (Kristensson, 2014) vilket då hade stärkt 

resultatet än mer. Då ett stort urval inte var aktuellt på grund av begränsad tid att genomföra 

studien valdes bekvämlighetsurvalet bort. Ett litet urval av omskurna män försvagar 

överförbarheten till en större grupp (Dalen, 2015) men studien syftar till individuella 

uppfattningar som inte behöver generaliseras till en större grupp. 

 

Majoriteten av informanterna hade liknande ursprung och resultatet blev enhetligt vilket är 

både en svaghet och en styrka. Det är en styrka därför att det visar att resultatet är 
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samstämmigt bland de flesta av informanterna i studien. Svagheten med det är att resultatet 

inte blir lika varierat som det hade kunnat bli om informanterna hade haft olika ursprung. De 

få informanter som hade andra ursprung gjorde resultatet mer variationsrikt. 

 

Alla intervjuer förutom pilotintervjun genomfördes av en och samma författare. Orsaken till 

detta var att samtliga informanter önskade att endast en person skulle närvara för att kunna 

berätta mer fritt då ämnet är intimt. Pilotintervjun gjordes för att testa om frågeformulären gav 

relevanta svar som motsvarade syftet. Den första intervjun användes även till att öva upp 

intervjutekniken. Båda författarna deltog i pilotintervjun vilket är en styrka därför att båda två 

fick ge synpunkter i hur väl frågeformulären passade syftet. Några av frågorna i 

frågeformulären förtydligades efter pilotintervjun då de ansågs vara lätta att missförstå. 

Övriga intervjuer gjordes av en författare då det bedömdes ge bättre resultat när samma 

person fick möjlighet att öva sin intervjuteknik och med tanke på att urvalet var litet. Då 

endast en författare är tillgänglig vid intervjun kan det ses som en svaghet då det kan bli 

lättare att missa viktig information och möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan påverka 

resultatet negativt (Trost, 2010). Ur författares synvinkel är det önskvärt att ha med sig en 

kollega under intervjun. Det som övervägde valet var att informanterna skulle känna sig 

bekväma med att berätta om sina uppfattningar kring omskärelse. Det var ett bra val att låta 

informanterna bestämma hur många som skulle delta i intervjun då det ansågs leda till att 

informanterna kände sig trygga med att öppna sig och berätta mer fritt. Informanterna har 

därmed inte känt sig underlägsna i antal vilket enligt Trost (2010) kan hända om det är två 

intervjuare mot en informant. 

 

Semistrukturerade intervjuer gav informanterna möjlighet till att berätta fritt och gå in på 

djupet av sina erfarenheter och uppfattningar vilket eftersträvades. Om intervjuerna hade varit 

öppna hade informanterna fått berätta ännu mer fritt än vad de gjort med semistrukturerade 

intervjuer. I öppna intervjuer ställs en större fråga och sedan får informanten berätta fritt 

(Forsberg & Wengström, 2016). Öppna intervjuer hade kunnat användas men det hade blivit 

problematiskt då författarna inte hade erfarenhet av att intervjua. Semistrukturerade intervjuer 

är enligt Kristensson (2014) att föredra om den som ska intervjua inte har tillräckligt med 

erfarenhet av intervjuer. Både öppna och slutna frågor som tidigare förberetts underlättade för 

författaren som därigenom hade en struktur att följa och samtidigt kunna hänga med i 

informantens berättelse. 

 

För att göra informanterna trygga och bekväma med att delta i studien tilläts de bestämma 

plats för intervjun men det fanns även förslag från författarna så att informanterna inte skulle 

få allt ansvar själva. Trost (2010) skriver att en lugn och ostörd miljö behövs för att skapa god 

kontakt mellan intervjuare och informant. Alla platser har för- och nackdelar men de platser 

som valdes ansågs uppfylla kraven för en lugn och ostörd miljö där varken informant eller 

författare blev störda. 

 

Resultatets tillförlitlighet ökar om analysprocessen genomförs noggrant. Transkriberingen av 

intervjuerna underlättar analysprocessen och åtkomsten till alla viktiga delar i materialet. I 

transkriberingarna hittade författarna meningsbärande enheter först enskilt och därefter 

arbetade de gemensamt vilket ökar analysens tillförlitlighet. När två olika personer analyserar 

materialen minskar risken för att viktiga fynd missas samtidigt som den genomarbetas av två 

par kritiska ögon. I intervjumaterialet fann författarna liknande meningsbärande enheter vilket 

stärker trovärdigheten till resultatet då två olika personer bedömt vilka meningsbärande 

enheter som svarade mot syftet för studien. Kondenseringarna av de meningsbärande 

enheterna, bildandet av koderna, underkategorierna och huvudkategorierna genomfördes av 
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båda författarna. För att öka trovärdigheten i analysen ges det exempel på innehållsanalysen 

och citat från intervjuerna i resultatdelen. Enligt Lundman och Graneheim (2012) får läsaren 

då möjlighet att själv bedöma resultatets giltighet samtidigt som överförbarheten ökar om citat 

anges i resultatet. 

 

Det fanns en medvetenhet om att författarna hade förförståelse kring ämnet sedan tidigare. 

Under alla delar av studien försökte författarna att inte lägga in egna värderingar och ha ett 

öppet och följsamt förhållningssätt. Förförståelsen kan fortfarande ha smugit sig in i studien 

eftersom en del av den finns närvarande på ett omedvetet plan som människan inte kan 

påverka. 

 

För att försäkra sig om att studien skulle motsvara den etiska koden gjordes en etisk 

egengranskning som gav klartecken på att studien kunde genomföras. Även om den etiska 

egengranskningen inte visade på några hinder skickades det en ansökan för rådgivande etisk 

granskning till Etikkommittén Sydost. Etikkommittén bedömde att det fanns etiska risker med 

den här studien och att intervjuer är för avancerat på kandidatnivå. Det gavs förslag på att 

istället för kvalitativ intervjustudie genomföra en litteraturöversikt eller undersöka ämnet ur 

professionellas perspektiv. Trots detta valdes det att inte ta hänsyn till etikkommitténs beslut 

då informanterna i den här studien inte var beroende av vård. De erbjöd sig frivilligt att delta i 

studien. Dessutom fick varje informant själv bestämma om deltagande i studien eller inte. 

Därför bedömdes det att den här studien kunde genomföras enligt Helsingforsdeklarationens 

etiska krav (Helsingforsdeklarationen, 2016). Utöver det togs det hänsyn till de fyra etiska 

kraven. För att fullfölja de etiska kraven fick informanterna både muntlig och skriftlig 

information innan intervjuerna ägde rum samt att de fick skriva under ett skriftligt samtycke. 

Informanterna blev även blivit informerade om att de hade rätt till att dra tillbaka 

deltagandemedgivandet innan, under och efter intervjun. Detta säkerställer informanternas 

egenbestämmande om deltagande i den här studien. På grund av tidsbrist påbörjades 

intervjuerna innan svaret från Etikkommittén Sydost kom. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att flertalet av informanterna hade en uppfattning om att god hygien minskar 

risken för att bli drabbad av könssjukdomar. De uttryckte att ingen smuts eller bakterier 

samlas under förhuden efter ingreppet och därför blir det mer hälsosamt. Anledningen till de 

här uppfattningarna var att ingen av dem hade problem med infektioner. Majoriteten av 

informanterna i studien uppgav att det blir smidigare att sköta den personliga hygienen då det 

går fortare när ingen förhud behöver dras bakåt. I resultatet framkom det också att hygien inte 

behöver försvåras på grund av förhuden om den ändå sköts noggrant. Hygienen sköts på olika 

sätt beroende på hur personen själv uppfattar sin hygien.  

 

I likhet med resultatet kopplar andra studier god hygien till mindre risk för olika 

könssjukdomar. Limburgh et al. (2013) tar upp hygien som främsta faktor till varför 

omskärelse utförs. Enligt Limburgh et al. (2013) är minskad risk för infektioner en effekt av 

omskärelse vilket bekräftar informanternas uppfattningar som framkom i resultatet. Deltagare 

i en studie av Li, Hawley och Xiaoming (2014) menar att omskärelse inte hjälper till att hålla 

sig ren, det kan hjälpa till att ha bättre hygien men om den dagliga hygienen sköts väl kommer 

den att vara god trots att förhuden finns kvar. Li, Hawley och Xiaoming (2014) och Milford, 

Smit, Beksinska och Ramkissoon (2012) tar upp att omskärelse inte minskar risken för 

könsinfektioner vilket motsäger uppfattningarna som framkom i resultatet. Li, Hawley och 

Xiaoming (2014) skriver om att människor i Kina anser att utbildning om kondomanvändning 
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ger kunskap som skyddar mot sjukdomar och infektioner. Milford et al. (2012) lägger fram att 

förekomsten av HIV-infektioner bland omskurna män är hög och att omskärelse därför inte 

kan betraktas som ett bra skydd mot infektionen. Personliga uppfattningar ingår i en individs 

livsvärld, hur världen uppfattas och framstår för individen är individuellt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (ibid.) betonar vikten av att vården ser orsakerna till 

de unika uppfattningarna hos patienterna som att varför ingreppet utförs och vilka fördelar 

den för med sig. För att det ska vara möjligt är ett öppet och följsamt förhållningssätt 

nödvändigt (ibid.). 

 

Uppfattningarna i resultatet om att omskärelse skyddar mot könssjukdomar kan ses som en 

falsk trygghet hos informanterna då andra studier med fler informanter motsäger resultatet. 

Studier bekräftar resultatet om att hygienen blir bättre efter ingreppet och det ökar förtroendet. 

Hygienen är en viktig aspekt att ta hänsyn till och det ska finnas förståelse för att ingreppet 

ökar känslan av renhet. För att kunna förstå en person behöver det tas del av livsvärlden och 

det görs främst genom att ta del av uppfattningarna den personen har. Det är viktigt att ha 

uppfattningarna från resultatet i åtanke och att visa respekt för dessa personers åsikter för att 

kunna bevara det etiska förhållningssättet i sjukvården. 

 

Resultatet visade att det finns olika upplevelser när det gäller påverkan på det sexuella livet. 

Informanterna upplevde mer njutbart samlag och ansåg att detta var en effekt av ingreppet. De 

beskrev att de upplevde mer känslighet i könsorganet vilket ledde till behagligare samlag. 

Liknande beskrivningar stödjs av Westercamp, Agot, Ndinya & Baileys (2012) studie där 

män anser att samlaget blir skönare och mer behagligt om man är omskuren eftersom ollonet 

blir känsligare. I en annan studie av Castro, Jones, Lopez, Barradas och Weiss (2010) 

framförs att det finns motstridiga upplevelser av omskärelse vad det gäller påverkan på det 

sexuella livet. Studien framför allt från att omskärelse inte påverkar männens njutning under 

samlag till att njutningen antingen ökar eller minskar efter omskärelse (ibid.). Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) ingår känslor, erfarenheter och uppfattningar i en helhet som resulterar i 

den levda kroppen. För att förstå individens relation till sig själv ska vården utgå från 

helhetsperspektivet med hjälp av öppenhet och följsamhet (ibid.) vilket är viktigt när det 

gäller uppfattningar om omskärelse då den främst påverkar individens tillgång till sin kropp. 

Individuella upplevelser är alltid subjektiva då varje individ erfar dem själva (Birkler, 2007).  

 

Utifrån resultatet och tidigare studier går det att förstå att det kan finnas olika uppfattningar 

om en och samma företeelse. Njutningen under samlaget upplevs olika från en individ till en 

annan och sådana upplevelser går inte att ifrågasättas. Därför går det inte att generalisera till 

hur omskärelse påverkar det sexuella livet. För att ge information till patienterna är det viktigt 

för sjuksköterskan att ha kunskap om att omskärelse leder till olika effekter i det sexuella 

livet. 

 

Religionen styrde i många fall valet av omskärelse och medförde en känsla av gemenskap för 

de män som gått igenom det. Informanterna kände samhörighet och bekräftelse av den egna 

omgivningen när ingreppet utfördes. Att leva med en omgivning där ingreppet omskärelse är 

vanligt förekommande ledde till att det blev enklare att vara positivt inställd till ingreppet. Det 

blev en naturlig del i livet. Där omskärelse inte förekom normalt i ens omgivning kunde det 

bli svårare att acceptera. Det visade sig i resultatet att oavsett religion fanns det förståelse när 

ingreppet utfördes av medicinska skäl. Resultatet visade att förståelsen i allmänheten gjorde 

det lättare att inte känna sig annorlunda. I flera studier framgår det att religion är det främsta 

skälet till omskärelse och påverkar individens uppfattningar av ingreppet (Li, Hawley & 

Xiaoming, 2014; Limburgh et al., 2013; Milford et al., 2012; Westercamp et al., 2012). Att gå 
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igenom ingreppet får männen att känna sig mer manliga, att de tillhör deras omgivning och att 

de blir bekräftade av de äldre i omgivningen (Limburgh et al., 2013). Westercamp et al. 

(2012) tar fram att en enda orsak till varför män inte accepterar att gå igenom ingreppet är att 

det inte ingår i den kultur och religion de tillhör. Att känna samhörighet ökar välbefinnandet 

och självkänslan samtidigt som det ingår i frågor som inte går att undvika när det gäller hälsan 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att vara en del av samhället och sin omgivning påverkar 

människans identitet ihop med sin levda kropp (ibid.).  

 

Tidigare studier och resultatet stämmer överens om att ingreppet kan vara svårt att acceptera 

om det inte ingår i den egna kulturen eller religionen. Å andra sidan visar resultatet att 

religion och kultur inte förhindrade att ingreppet utfördes om det ansågs nödvändigt. Det är 

hälsan som går före och annat bör inte påverka möjligheterna till hälsofrämjande åtgärder. 

Om att välbefinnande och självkänsla ökar när individen blir bekräftad av omgivningen stöds 

även av andra studier. Företeelser som omskärelse är sedan länge inpräglad i flera olika 

omgivningar och är svår att avbryta. Därför bör det vara ett individuellt val så länge ingreppet 

utförs på ett lagligt sätt. Sjuksköterskan ska vara medveten om att religion och omgivning 

påverkar en persons val och livsföring för att kunna respektera patientens självbestämmande 

och tillämpa en god vård. 

 

Smärta är en upplevelse som uppfattas olika av olika individer. Resultatet visade detta genom 

att alla informanter hade varierande beskrivningar av smärtan de upplevt under och efter 

ingreppet. Om barnet är yngre när ingreppet utförs desto bättre upplevelser har personen 

enligt resultatet. Resultatet framförde att informanterna i studien föredrog att ingreppet utförs 

på spädbarn för att undvika minnen av smärta och rädsla i vuxen ålder. En annan uppfattning 

var att såret läker fortare på spädbarn än vuxna. Det fanns uppfattningar om att vuxna män 

upplever mer smärta och såret läker inte lika fort som på ett barn. Peltzer och Kanta (2009) 

visar i sin studie att olika komplikationer såsom smärta och infektioner uppstod när ingreppet 

utfördes i högre ålder vilket bekräftar informanternas uppfattningar. Studien av Milford et al. 

(2012) stöder detta och framför att en lämplig ålder för omskärelse är under ett barns första 

levnadsår. Det framgår att pediatrikerna anser att det är säkrare att utföra ingreppet under tidig 

ålder eftersom det läker bättre i jämförelse med högre åldrar (ibid.). Kroppen är det yttre 

skalet som bär på den levda kroppen vilken är full av minnen och känslor av det som sker 

med det yttre skalet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Smärta är ett sådant minne som kroppen bär med sig och påverkar individens erfarenheter på 

ett negativt sätt beroende på hur det har upplevts. Ett spädbarn känner smärta lika väl som en 

vuxen och därför är det viktigt att i vården ge god smärtlindring oavsett ålder (L. Gollaher, 

2000). Det är lämpligare att utföra ingreppet på spädbarn för att undvika större 

komplikationer och få en snabb läkningsprocess. Sjukvården ska upplysa alla om att spädbarn 

känner lika stor smärta som vuxna och att god smärtlindring måste ges oavsett i vilken ålder 

ingreppet utförs. Tydlig information var ingreppet kan genomföras ska all sjukvårdspersonal 

kunna ge. 

 

Framtida forskning 

Mer forskning i ämnet behövs för att kunna få mer kunskap om manlig omskärelse och varför 

den utförs. Vilka för- och nackdelar det finns med den och vilka uppfattningar män som går 

igenom ingreppet har. Förslag för framtida forskning är att genomföra studier med större 

urval av män som gått igenom ingreppet i vuxen ålder. En sådan studie kan få fram ett mer 
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tillförlitligt resultat som speglar mäns upplevelse mer och inte bara uppfattningar om manlig 

omskärelse. 

 

Slutsatser 

Omskurna mäns uppfattningar angående omskärelse har mycket gemensamt. Bättre hygien 

efter omskärelse är alla informanter överens om. Det uppfattas att det blir smidigare att sköta 

hygienen samtidigt som det ger ökad känsla av renlighet. God hygien för med sig minskad 

risk för infektioner. Informanterna anser att omskärelse är anledningen till varför de slipper 

infektioner och andra könssjukdomar. Den uppfattningen delas inte av författarna och är inte 

klarlagd genom vetenskapliga studier utan anses därför ge männen en falsk trygghet. En 

företeelse som omskärelse är svår att avbryta bland de folkgrupper där det förekommit länge. 

Trots integreringen i det svenska samhället lever omskärelse kvar som tradition även bland 

yngre generationer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Frågeformulär 

 Har din hälsa påverkats av att du är omskuren? 

1. I vilken ålder genomfördes ingreppet? 

2. Av vilka skäl genomfördes ingreppet? 

3. Hur upplever du din fysiska hälsa efter omskärelse? 

4. Hur upplever du din psykiska hälsa efter omskärelse? 

5. Har du varit i kontakt med vården? 

6. Vilka upplevelser har du av vården? 

7. Vilka svårigheter upplever du med att sköta hygienen i underlivet? 

8. Jämför dina upplevelser av hygienen innan och efter ingreppet. 

9. Vilka upplevelser har du själv av omskärelse? 

10. Hur upplever du att ditt liv har förändrats efter ingreppet? 

11. Hur gammal är du? 

12. Är det något du vill ta upp eller lägga till innan vi avslutar? 

 

Ex. Följdfrågor 

- Kan du förklara? 

- Hur tänker du då? 

- Hur menar du? 

- Kan du utveckla ditt svar lite mer? 

- Kan du ge något exempel? 
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Bilaga 2 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 

X   
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Bilaga 3 

1/5 

Ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning 

Följande uppgifter fylls i av sökande och godkännas av handledare. Ansökan ska vara 

skriven digitalt. Handskriven ansökan godtas inte. Fälten expanderar allteftersom Du 

skriver. 

Allmänna uppgifter 

1. Projektets titel 

 Upplevelser av manlig omskärelse     

2. Namn på personen/personerna som kommer att genomföra projektet, 

utbildningsprogram samt e-postadress. 

 Herolinda Osaj  ho222ec@student.lnu.se. Sjuksköterskeprogrammet 

 Ayaa Sulaiman   ad222gp@student.lnu.se. Sjuksköterskeprogrammet    

3. Projektet genomförs vid: 

☐ Blekinge Tekniska Högskola 

☒ Linnéuniversitetet 

☐ Landstinget Blekinge 

☐ Landstinget i Kalmar län 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

☒ Kandidatuppsats 

☐ Magisteruppsats/Masteruppsats 

☐ Verksamhetsutveckling 

☐ Forskarutbildning 

☐ Specialistläkarutbildning (ST-utbildning) 

☐ Annat, ange vad: 

      

5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress. 

 Eva Nilsson, Linnéuniversitetet Växjö, eva.nilsson@lnu.se     

Beskrivning av projektet 
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6. Projektets övergripande syfte och sammanhang. 

Studien syftar att undersöka skillnaderna i fysisk och psykisk hälsa mellan män 

omskurna tidigt eller senare i livet. Studien är en kvalitativ intervjustudie där omskurna 

män i samhället ska intervjuas.    

 

7. Bakgrund till projektet (argumentation för varför det bör göras, dess vetenskapliga 

sammanhang och vilken nytta projektet leder till). 

  I samband med globaliseringen så har världen blivit mindre. Idag finns det i det 

svenska samhället folk med ursprung från alla delar av världen. Religion, tradition och 

kultur följer med när människor flyttar till ett annat land. Omskärelse är ett sådant 

traditionellt eller religiöst ingrepp som på det viset spridit sig över hela världen. Idag är 

det till och med lagligt och genomförs på de svenska landstingen. Med tanke på det är 

det oundvikligt för hälso- och sjukvårdspersonal att inte möta på manliga patienter som 

gått igenom det ingreppet. Därför är det av vikt att ha kunskaper om vad det innebär och 

vilken påverkan det har. Med den här studien avses att allmänsjuksköterskan får mer 

förståelse för vad omskärelse innebär för de männen och kan då vårda än mer 

öppet.     

 

8. Syfte och frågeställningar. 

 Att undersöka hälsa hos män omskurna tidigt eller senare i livet.     

 

9. Plats där datainsamlingen i projektet skall genomföras (Avdelning, klinik, skola, 

organisation etc.) 

 Informanterna bestämmer själva om i vilken plats och tid intervjuerna ska 

genomföras.     

 

10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, 

intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som 

används ska bifogas ansökan. 

 Datainsamlingen kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer.    
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11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek. 

 Urvalet av informanter görs med hjälp av inklusionskriterier (18 års åldersgräns, män 

som genomgått omskärelse, män som genomgått omskärelse tidigt och senare i livet) 

och exklusionskriterien som är tidigare relation till informanterna.  

Urvalet görs med hjälp av snöbollsurvalet som innebär att en person som är relevant till 

studiens syfte frågas om deltagande och denne har sedan rekomenderat andra personer 

som också kan vara relevanta.  

Enligt universitetets studieanvisning ska minst fem intervjuer genomföras. Till den här 

studien är det planerat att sex intervjuer ska genomföras, sammanlagt med en 

pilotstudie blir det sju intervjuer.  

 

12. Beskriv hur data skall analyseras. 

 Data ska analyseras genom att intervjuerna kommer att transkriberas och sedan 

analyseras genom en manifest innehållsanalys där meningar kommer att kondenseras, 

kodas och delas in i subkategorier och huvudkategorier.     

 

Etiska frågor 

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka som har tillgång till den. 

 Intervjuerna kommer att spelas in som ljudfiler på mobiltelefon om informanten så 

tillåter annars ska de antecknas under intervjun. Dessa kommer sedan att transkriberas. 

Endast forskarna till studien (2 personer) kommer att ha tillgång till dessa ljudfiler och 

anteckningar. Utöver det som ska användas till studiens resultat kommer allt annat att 

förstöras.     

 

14. Beskriv tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande i studien. Beskriv när, hur och 

av vem som undersökningspersonen tillfrågas och hur det informerade samtycket 

dokumenteras.  

Bifoga informationsbrev och skriftlig information som skall lämnas till deltagare. 

 

4/5 

 Urvalet görs med hjälp av snöbollsurvalet som innebär att en relevant person 

rekommenderar andra personer som kan vara relevanta. Den här personen får med sig 
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skriftlig och muntlig information om studien som hen delar ut till de rekommenderade 

personerna. De personerna får sedan ta kontakt med forskarna själva om de godkänner 

att  vara med i studien. Då får de mer detaljerad information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och rättigheter samt skriver på ett papper om samtycke.  

 

15. Beskriv vilken relation Du har till personerna i undersökningen. Reflektera även kort 

över eventuell inverkan som relationen kan ha på studien. 

 Forskarna har ingen relation till informanterna. Detta kommer förhoppningsvis att 

göra att informanterna inte blir påverkade och kan tala fritt oberende av vem som sitter 

mittemot. Detta minskar kanske även risken att informanterna utelämnar viktig 

information.   

 

16. Beskriv hur resultaten kommer att redovisas för att säkerställa 

undersökningspersonernas integritet och konfidentialitet.  

 All data kommer att avidentifieras. För att underlätta resultatredovinsingen kommer 

numerisk metod att anvämndas för att särskilja på de olika intervjumaterialen.     

 

17. Beskriv de etiska överväganden som gjorts samt beskriv avvägningen mellan projektets 

risker och nytta.  

 Studien kommer att ta hänsyn till Helsingforsdeklarationens fyra etiska aspekter om 

nyttjande, samtycke, konfidentialitet och information. Studien har även genomgått en 

etisk egengranskning där inga varningssignaler uppstått. Informanterna ingår inte heller 

i någon utsatt grupp som barn, patienter, psykiskt sjuka osv. Intima frågor som sexualliv 

kommer också att undvikas. Med de överväganden som gjorts anser vi inte att studien 

medför någon risk för informanterna. Vi anser den här studien vara nyttig för 

allmänsjuksköterskans roll i mötet med ett samhälle fullt av olika ursprung och kulturer.  

    

 

18. Beskriv övriga åtgärder som vidtagits för att förebygga risker, ex. vilken beredskap 

som finns för att förebygga eller hantera de risker som kan uppkomma. 

 

5/5 

 Det är planerat att intervjuerna kommer att vara ca 60 min långa men det är ingen 

spikad tid utan intervjuerna kan både bli kortare eller längre beroende på hur mycket 
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informanterna vill reflektera och prata om. För att möjliggöra detta kommer forskarna  

att undvika att planera in något under minst 1 timme efter intervjuerna.     

 

Genom undertecknande garanterar sökande att ansökan och etisk egengranskning tagits 

fram i samråd med handledare.  

Genom undertecknande garanterar handledare att denne läst igenom och granskat 

ansökan och etisk egengranskning och att studien anses kunna genomföras så som den 

är beskriven. 

 

Ort och datum   Ort och datum 
 

-------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Underskrift från sökande  Underskrift från handledare 
 

----------------------------------------  -------------------------------------------- 

 

---------------------------------------- 

Bilagor som skall bifogas ansökan 

☒ Etisk egengranskning (obligatorisk) 

☐ Tillstånd från verksamhetschef (i förekommande fall) 

☐ Förfrågan till verksamhetschef (i förekommande fall) 

☒ Skriftlig information till dem som tillfrågas (obligatoriskt) 

☒ Blankett för skriftligt samtycke (i förekommande fall) 

           ☒ Frågeformulär, intervjuguide eller liknande (obligatoriskt) 
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Bilaga4 

Informationsbrev till informanter 

Missivbrev 

 

Information om deltagande i studie om upplevelser av manlig omskärelse 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som har till syfte att undersöka hälsa hos män 

omskurna tidigt eller senare i livet.  

I samband med globaliseringen så har världen blivit mindre. Idag finns det i det svenska 

samhället folk med ursprung från alla delar av världen. Omskärelse är ett sådant traditionellt 

eller religiöst ingrepp som spridit sig över hela världen. I Sverige är det lagligt och genomförs 

på de svenska landstingen. Med tanke på det är det oundvikligt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att inte möta på manliga patienter som genomgått det ingreppet. Därför är 

det av vikt för allmänsjuksköterskan att ha kunskaper om vad det innebär och vilken påverkan 

det har.  

Vi kommer att intervjua sex män och varje intervju ska pågå i ca 60 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in till ljudfiler i en mobiltelefon för att forskarna inte ska riskera att missa 

viktig information samt för att underlätta analyseringen i efterhand. De inspelade ljudfilerna 

kommer att raderas efter att de har skrivits ned. 

Studien utlovar konfidentialitet genom att allt material från intervjuerna kommer att vara 

anonymt, inga namn eller andra igenkänningsuppgifter kommer att nämnas. Dina svar 

kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Du som deltagare deltar frivilligt i studien och du kan avbryta deltagande när som helst; 

innan, under eller efter intervjun utan att behöva förklara anledningen. 

Vid intervjutillfället kommer du att få skriva under ett samtycke där du medger att du tagit del 

av ovanstående information samt godkännner deltagande i intervjustudien innan intervjun. 

Med vänliga hälsningar, 

Herolinda Osaj och Ayaa Sulaiman 

Kontakta oss gärna vid frågor både innan och efter intervjun. 

ho222ec@student.lnu.se eller ad222gp@student.lnu.se  

Handledare till studien: Eva Nilsson, eva.nilsson@lnu.se 

mailto:ho222ec@student.lnu.se
mailto:ad222gp@student.lnu.se
mailto:eva.nilsson@lnu.se
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Bilaga 5 

BLANKETT FÖR SKRIFTLIGT SAMTYCKE 

Medgivande att delta i studie om upplevelser av manlig omskärelse tidigt eller senare i livet. 

Jag bekräftar att jag erhållit information om: 

- Studiens syfte och genomförande. 

- Att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagande i 

studien. 

- Att intervjumaterialet kommer att avidentifieras, förvaras på en säker plats under 

studiens gång, förstöras när studien avslutas och endast användas till denna studie. 

- Att intervjun kommer att spelas in. 

- Att möjlighet till frågor finns och att svar på eventuella frågor ska fås innan intervjun 

äger rum. 

Jag ger mitt godkännande till deltagande i den här studien och för medverkan under intervjun. 

Informant 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort och datum:  

 

__________________________________________________________________________ 

Signatur:  

 

__________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

 


