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ABSTRACT 

Background: Female circumcision or female genital mutilation is a 
tradition that is carried out mainly in Africa. The intervention refers 
to that part of- or all of the girl’s external genital organs are 
removed.   
Aim: The study's purpose was to highlight the consequences of 
female circumcision in the encounter with western health care. 
Method: A systematic literature reviews was performed as a 
method. Twelve articles were selected for the study and these were 
sought in Chinal, PubMed and PsycINFO. Analysis and 
interpretation was done according to qualitative content analysis, 
inspired by Lundman and Granheim. Eriksson, Birkler, Dahlberg 
and Segersten’s nursing theory was used as background in the 
discussion.  
Results: The analysis process resulted in six categories: laws and 
guidelines, offence, communication, knowledge, vulnerability and 
nursing. The results showed that offence occur extensively against 
genitally mutilated women and the exposure of these women. The 
results also showed a strong need for knowledge, laws and 
guidelines. 
Conclusions: Health care professionals need to have a basic 
knowledge of female circumcision and clear guidelines to ensure 
good care. The nurse should also keep themselves updated of new 
research and search for knowledge to improve their care. 
. 
 
Keywords: Circumcision, Female; Female genital mutilation; 
Nurse-Patient Relations; Attitude; Experience; Health Personnel; 
Circumcision; Health Knowledge; Attitude of Health Personnel    
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1. INLEDNING 

Immigrationen till Sverige från afrikanska länder har gjort att hälso- och sjukvårdpersonal i allt 

större omfattning kommer i kontakt med kvinnor som har genomgått någon form av 

könsstympning (Essén, 2008). Antalet kvinnor och flickor som genomgått könsstympning 

uppskattas vara 100-140 miljoner globalt (Franck, 2006; World Health Organization [WHO], 

2012a). Varje år utförs könsstympning på omkring 3 miljoner flickor (Franck, 2006). 

Vi har intresse av att i framtiden arbeta med kvinnor i olika sammanhang som till exempel 

inom ungdomsmottagning, mödravård eller förlossningsvård där möten med dessa kvinnor kan 

bli aktuellt. Om vi i framtiden kommer i kontakt med kvinnlig könsstympning (KKS) är det 

viktigt att vi besitter en grundläggande kunskap som kan minska vårdlidandet för drabbade 

kvinnor.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 BEGREPP 

KKS är en tradition som tillämpas främst i Afrika och innebär att delar av eller hela flickans 

yttre könsorgan avlägsnas (Socialstyrelsen, 2002).  

I denna systematiska litteraturstudie har vi valt att använda oss av begreppet kvinnlig 

könsstympning för att beskriva ingreppet som kvinnorna i vår studie genomgått. Kvinnlig 

könsstympning är även det begrepp som Världshälsoorganisationen (WHO) har valt att använda 

sig av (WHO, 2012b).  

Studien är avgränsad till västerländsk vård där västvärlden avser Europa och västra halvklotet 

(Nationalencyklopedin [NE], 2012a).  

Med sjukvårdspersonal menar vi personer som är legitimerade inom vårdyrket samt de som 

biträder den legitimerade personalen vid patientvård (NE, 2012b). 

 

2.2 KÖNSSTYMPNING 

Könsstympning är en smärtsam tradition som innebär att delar av eller hela flickans/kvinnans 

yttre könsorgan avlägsnas med hjälp av olika typer av vassa föremål (Socialstyrelsen, 2002). 

KKS praktiseras och har dokumenterats i 28 afrikanska länder (Talle, 2008; WHO, 2012a). Den 

högsta koncentrationen geografiskt sett av KKS, där minst 90 procent beräknas ha genomgått 
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ingreppet, finns i Nordostafrika: Egypten, Eritrea, Djibouti och Somalia, samt vissa områden i 

Västafrika såsom Mali, Sierra Lione och Senegal (Talle, 2008). Traditionen praktiseras även i 

länder belägna på den arabiska halvön som Yemen, Oman, Förenade arabemiraten och Bahrain. 

KKS förekommer även i asiatiska länder såsom Indonesien, Malaysia och i mindre utsträckning 

i Pakistan, Indien och Filippinerna hos vissa muslimska grupper (Socialstyrelsen, 2002).  

Enligt WHO (2012c) varierar åldern då ingreppet utförs från det att flickan är nyfödd till 15 års 

ålder. Ingreppet kan i vissa fall även utföras på vuxna kvinnor. Franck (2006) har skrivit att det 

aldrig är för sent för en kvinna att könsstympas, det ska dock helst utföras innan kvinnan gifter 

sig eller föder sitt första barn.  

 

 
2.3 KLASSIFIKATION AV KÖNSSTYMPNING 

KKS förekommer i fyra olika typer beroende på utförande (Socialstyrelsen, 2002). 

Klassificeringen innebär inte i praktiken att de olika typerna kan skiljas åt och avgränsas. I 

verkligheten är variationen av könsstympningen stor mellan länder, men också områden inom 

länder och beroende på vem som utfört könsstympningen (Almroth, 2008b). 

 

Typ I: Delvis eller helt borttagande av klitoris och/eller klitorishuvan. Typ I indelas i två 

undergrupper: 

o Ia; avlägsnande av klitoris eller endast klitorishuvan.  

o Ib; avlägsnande av klitoris och klitorishuvan (WHO, 2012b).  

 

Typ II: Delvis eller helt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, med eller utan 

avlägsnande av de yttre blygdläpparna. När det är viktigt att skilja mellan olika variationer av 

typ II som dokumenterats finns följande undergrupperingar: 

o IIa; avlägsnande av endast de inre blygdläpparna.  

o IIb; delvis eller helt avlägsnande av klitoris och de inre blygdläpparna.  

o IIc; delvis eller helt avlägsnande av klitoris, de inre och yttre blygdläpparna (WHO, 

2012b). Denna typ av könsstympning kallas även klitoridektomi eller excision och 

uppges vara den vanligaste formen av könsstympning (Talle, 2008). 

 

Typ III: Kallas även infibulation eller faraonisk omskärelse (Socialstyrelsen, 2002). En 

förträngning av vaginalöppningen skapas genom att kanterna från de bortskurna inre eller yttre 
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blygdläpparna sys ihop, med eller utan avlägsnande av klitoris. Här skiljs på typ III beroende på 

om det är de inre eller yttre blygdläpparna som sys ihop (WHO, 2012b). 

 

Typ IV: Oklassificerat. Alla andra skadliga förfarande på kvinnliga genitalia, till exempel 

prickning, skrapning, skära i, bränna eller pierca. Alla ingrepp som på något sätt skadar klitoris 

eller blygdläppar som inte går under ovanstående klassifikationstyper (WHO, 2012b). 

 

Deinfibulation innebär ett öppnande av vaginalöppningen efter en infibulation, oftast i 

samband med förlossning. 

Reinfibulation innebär att vaginalöppningen sys ihop på kvinnan efter deinfibulering till 

tidigare infibulationsstatus (Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.4 VARFÖR PRAKTISERAS KÖNSSTYMPNING? 

Många förklaringar finns till varför kvinnor könsstympas, beroende på varifrån de kommer 

(Talle, 2008). Det finns många myter beskrivet om vad som händer om kvinnan inte är 

könsstympad (Socialstyrelsen, 2002).  

En ostympad kvinna kan varken bli gift eller få barn. Att vara mamma är en betydelsefull roll 

för kvinnan då det innebär både status och mening (Talle, 2008). I vissa länder har 

könsstympningen stor betydelse vid giftermål, då kvinnans stympningsärr inspekteras av 

brudgummens släkt innan brudpriset betalas ut (Ball, 2008; Socialstyrelsen, 2002).  

En ostympad flicka kan aldrig bli en vuxen kvinna, varken fysiskt eller socialt. 

Könsstympningen är i vissa grupper en invigningsceremoni till vuxenvärlden och ger en 

kvinnlig gemenskap (Talle, 2008). Vid denna tillställning är det bara kvinnor som deltar 

(Franck, 2006). 

Många gånger har könsstympningen en stark förankring i kroppslig estetik, vad som uppfattas 

som vackert eller fult. Ostympade könsorgan anses som fula och smutsiga. Klitoris har en stor 

roll och har denna inte avlägsnats får flickan fula namn uppkallade efter sig som har direkt 

anknytning till klitoris så som ”med klitoris”, ”barnslig” eller ”med liten penis” eftersom det är 

den delen av kvinnans könsorgan som anses som oren. Klitoris anses vara en manlig del som 

tros ska växa och förhindra kvinnan från att bli fertil eller ha samlag. Klitoris sägs även utgöra 

ett hinder vid barnafödande (Talle, 2008). I vissa samhällen tros en orgasm döda spermierna och 

på så sätt minskar kvinnans fertilitet (Socialstyrelsen, 2002). Om klitoris vidrör huvudet på 
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barnet vid förlossning riskerar barnet att bli handikappat (Ball, 2008; Franck, 2006). 

Blygdläpparna sägs kunna växa ner till knäna om de inte avlägsnats (Franck, 2006). 

En kvinnas moral är i de samhällen där infibulation praktiseras kopplat till hur stor öppningen 

efter ingreppet är, ju mindre öppning kvinnan har, desto högre moral har hon (Talle, 2008). 

Under den kulturella förklaringen finns inte helt uttalat att mannen kontrollerar kvinnans 

sexualitet och äktenskapet (Talle, 2008). Kvinnor i en studie gjord på KKS angav tradition och 

sexuell kontroll som de vanligaste motiven till könsstympningen i hemlandet (Litorp, Franck & 

Almroth, 2008).  

De flickor som av någon anledning inte är könsstympade blir inte accepterade av sina vänner. 

Barnsligheten som klitoris medföljer tros ”smitta” vilket också leder till en social press som 

oftast leder till att den ostympade flickan själv ber om att bli könsstympad (Talle, 2008).  

Kvinnorna är de som för denna smärtsamma tradition vidare till yngre generationer trots att det 

tycks vara män som är den största orsaken till könsstympningen. Män tar avstånd från 

traditionen och refererar till den ånger och det svek som upplevdes då deras systrar blev 

könsstympade. Dock kan männen inte tänka sig att gifta sig med en ostympad kvinna (Talle, 

2008).  

 

2.5 RELIGION 

Ofta diskuteras religionens roll i förhållande till KKS. Könsstympningen är inte knuten till 

någon religion och det finns inte heller beskrivet eller föreskrivet i varken Bibeln, Koranen eller 

den judiska lagen, Tora (Essén, 2010; Socialstyrelsen, 2002). Traditionen förekommer inom 

såväl kristna, muslimska och judiska grupper (Essén, 2010). Franck (2006) menar att det helt 

klart går att skilja könsstympning från religion. Det finns kvinnor som har uppfattat att 

könsstympning är någonting som islam förespråkar. Detta kan ha sin förklaring i att Koranen 

inte förrän på senare år har översatts till flera språk och att det finns kvinnor som inte är 

läskunniga som har fått en felaktig tolkning.  

 

2.6 KOMPLIKATIONER 

Följderna av KKS beror huvudsakligen på vilken typ av stympning som utförts 

(Socialstyrelsen, 2002). Ingreppet är ett intrång på både psykisk och fysisk integritet och kan 

medföra direkta risker vid utförandet men även leda till framtida komplikationer.  
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De direkta följderna av ingreppet är enorm smärta, svullnad, chock och blödningar (Essén, 

2010). De smärtsamma såren som uppstår efter ingreppet kan leda till avflödeshinder och orsaka 

urinstämma och infektioner (Almroth, 2008a). 

Könsstympning är ett ingrepp utan medicinska grunder och utförs ofta av outbildade personer 

(Essén, 2010). Operationen utförs ofta med osterila verktyg vilket kan leda till svåra infektioner 

som kan utvecklas till livshotande tillstånd som sepsis och stelkramp (Mwangi & Smith-Stoner, 

2002). Infektionen kan även spridas till livmoder och äggledare vilket kan orsaka infertilitet 

(Almroth, 2008a).  

Långsiktiga komplikationer är inte tillräckligt studerat utan baseras på fallrapporter och 

teoretiska antaganden. Det behövs evidensbaserad forskning för att kunna ge rätt stöd och 

behandling (Almroth, 2008a).  

Smärtan efter könsstympningen kan följa med hela livet (Socialstyrelsen, 2002). Vissa flickor 

sys ihop och bara ett litet hål lämnas för menstruation. Detta kan orsaka avflödeshinder, 

upprepade urinvägsinfektioner och menstruationssmärtor (Almroth, 2008a).  Vissa kvinnor 

upplever svårigheter och smärta vid samlag (Mwangi & Smith-Stoner 2002). Könsstympning 

behöver dock inte innebära utesluten sexuell njutning och klimax, men kan försvåras (Essén & 

Johnsdotter, 2004).  

Könsstympade kvinnor löper större risk för att få förlossningskomplikationer som bristningar, 

blödningar och dödfödda barn. Däremot går det inte påvisa att det beror på könsstympningen 

(Almroth, 2008a). 

 

2.7. SJUKVÅRDSPERSONALENS MÖTE MED KVINNOR SOM 

GENOMGÅTT KÖNSSTYMPNING 
 

I västvärlden var Sverige det första landet där det stiftades en specifik lag mot KKS. Detta 

skedde 1982. Bakgrunden till den nya lagstiftningen var att en gynekolog i Sverige utfört 

könsstympning efter önskemål vilket ledde till en het debatt i ämnet (Essén, 2008). Andra länder 

i västvärlden som har lagstiftning som förbjuder könsstympning är Storbritannien, Norge och 

Frankrike. Andra länder tillämpar den allmänna strafflagstiftningen vid könsstympning 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Om misstanke finns att ett barn utsatts för könsstympning har vi som sjukvårdspersonal 

skyldighet att anmäla detta enligt 1 kap. 14 § socialtjänstlagen till sociala myndigheter, detta 

kan liknas vid handläggning av misstanke om barnmisshandel (Socialstyrelsen, 2005). Vanligen 
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är det specialister som utför en undersökning för att bedöma trauma på genitalia, dock saknar 

både barnmorskor och andra sjuksköterskor utbildning i vävnadslära (Essén, 2008).  

Sjukvårdspersonal kommer dagligen i kontakt med människor som har varit med om 

traumatiserande upplevelser trots detta väcker mötet med könsstympade kvinnor starka känslor 

hos sjukvårdspersonalen (Essén, 2008). Eftersom KKS är ett känsligt samtalsämne för många är 

det bra om sjukvårdspersonalen vid samtal med kvinnorna skapar en positiv kontakt utan att 

vara fördömande. Det är viktigt att visa respekt för kvinnans egen kultur (Socialstyrelsen, 2005). 

 

3. VÅRDVETENSKAPLIG REFERENSRAM 

Begrepp som är relevanta och som denna studie bygger sin ansats på är lidande och livsvärld. 

Lidandet beskrivs av Katie Eriksson (1994) som motsatsen till lust. En huvuddimension för 

begreppet lida beskrivs också som någonting som människan lever med och utsätts för. Eriksson 

(1994) lyfter fram olika former av lidanden som vi möter i vården, sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Alla dessa lidanden kan kopplas samman till kvinnor som 

genomgått könsstympning, 

Sjukdomslidande är det lidande som orsakas av sjukdom eller behandling och delas upp i 

kroppslig smärta och själsligt/andligt lidande (Eriksson, 1994).  

Kroppslig smärta innefattar ett lidande som ansätter människan i helhet. Då människan 

upplever ett stark fysiskt lidande övertar detta en stor del av hennes uppmärksamhet (Eriksson, 

1994).  KKS genererar vid utförandet en direkt fysisk smärta och eventuellt komplikationer som 

dessa kvinnor bär med sig hela livet (Socialstyrelsen, 2002).  

Själsligt och andligt lidande förorsakas av känsla av förnedrig, skam och skuld relaterat till 

sjukdom eller behandlig (Eriksson, 1994). I länder där könsstympning är en norm kan kvinnor 

som inte genomgått ingreppet uppleva själsligt och andligt lidande. Detta lidande kan grundas i 

en känsla av att vara annorlunda (Talle, 2008).  

Vårdlidande är det lidandet som upplevs av patienten i en vårdsituation (Eriksson, 1994). Vår 

förförståelse bygger på att det finns okunskap och brister hos vårdpersonalen som kan leda till 

vårdlidande hos kvinnor som genomgått könsstympning. Ett vårdlidande riskerar skapas vid 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård 

(Eriksson, 1994). Sjuksköterskans människosyn är grundläggande för hennes 

professionsutövande i vården. Därför är det viktigt att vara medveten om vilken människosyn 

som styr handlingarna. Att se människan som ett lidande subjekt hör till den humanistiska 
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människosynen som till skillnad från dess ytterlighet, den naturalistiska människosynen, ser 

människan som ett objekt. Inom den humanistiska människosynen talas det om holism vilket 

innebär att människan ses som en helhet (Birkler, 2007). Ett gott bemötande i vården kan 

minska ytterligare lidande. 

Livslidande är det lidande som upplevs av människan i hennes unika liv (Eriksson, 1994). 

Utifrån vår förförståelse antar vi att ingreppet medför ett livslidande som bör vara verklig i 

patientens livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärld som världen så den 

erfars. Det är i livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom erfars av den 

individuella patienten. Med livsvärlden som stöd för vårdandet bejakas patientens hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna ge kvinnor som genomgått könsstympning bästa 

möjliga vård och erfarenhet av vård bör vi alltid ha patientens livsvärld i fokus.  

För att sjuksköterskan ska kunna visa omsorg bör hon utgå från patientens situation och där 

igenom få en förståelse för patientens livsvärld. Detta behövs för att kunna uppnå en ökad 

förståelse för hur den enskilde patienten upplever sin subjektiva värld (Birkler, 2007).  

 

4. PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som genomgått könsstympning uppskattas vara 100-140 miljoner globalt (Franck, 

2006). Immigrationen till västvärlden har ökat och flyktingar kommer bland annat från länder 

där könsstympning praktiseras (Essén, 2008). Detta innebär att sjukvården i allt större 

omfattning kommer i kontakt med KKS. Kvinnor som utsatts för könsstympning har beskrivit 

sina första möten med sjukvården som stigmatiserande och konfliktfyllda (Essén, 2008). Möten 

som dessa genererar ett vårdlidande för de drabbade kvinnorna, som redan lider av såväl fysiska 

och psykiska sviter av ingreppet. Upplevelsen av lidandet är unikt i kvinnornas livsvärld. 

Eriksson (1994) menar att vårdens uppgift är att minska lidande. Genom att bemöta patienter 

på ett sätt som bevarar deras integritet samt strävar efter deras välbefinnande minskar risken för 

ytterligare lidande. Utifrån beskriven stigmatisering samt beskrivna känslomässiga reaktioner 

hos vårdpersonal framkommer frågan hur könsstympningen påverkar mötet mellan drabbade 

kvinnor och vårdpersonal? 

 

5. SYFTE 
Studiens syfte är att belysa konsekvenser av kvinnlig könsstympning i mötet med västerländsk 

sjukvård. 
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6. METOD 

Systematisk litteraturstudie användes som metod. Studien utgörs av en metodisk genomgång 

av litteratur inom valt område. Litteraturstudien behandlar en klinisk fråga som besvaras genom 

att metodiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur (Willman, Stolts & Bahtsevani, 

2011).  

 

6.1 DATAINSAMLING 

Sökning av artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Databaserna 

innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och psykologi vilket ansågs som 

relevant för studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2008).  

Sökningen av artiklar utfördes 2012-10-16. Ytterligare sökningar genomfördes, dock utan 

resultat då många artiklar var dubbelpublicerade och återkommande.  

 

6.2 INKLUSIONS‐ OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer reviewed samt skrivna på engelska eller 

svenska. Artiklarna skulle enbart behandla kvinnor som genomgått könsstympning samt 

sjukvårdspersonal som kommit i kontakt med dessa kvinnor.   

 

Vi hade inga exklusionskriterier för att begränsa sökningen däremot i urvalsförfarandet 

exkluderades artiklar med låg kvalitet i kvalitetsgranskningen samt litteraturstudier. Även 

artiklar som publicerats tidigare än år 2000 exkluderades för att få ett aktuellt resultat. Den 

geografiska spridningen begränsades till västvärlden dock gjordes ingen begränsning gällande 

informanternas ålder. 

 

6.3 SÖKSTRATEGI 

Innan studien påbörjades gjordes en fritextsökning inom valt område för att få en översikt över 

befintlig forskning.  

Sökningen forsatte därefter med att hitta relevanta sökord i svensk MeSH. För att kontrollera 

att sökorden stämde överens med de olika databaserna jämfördes dem i Cinahls suggest subject 

heading list och PsycINFOs thesaurus (Willman et al.  2011). Sökordet Circumcision gav främst 
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resultat på manlig omskärelse därför valdes slutligen Circumcision, Female för att begränsa och 

matcha sökningen till syftet.  

För att kunna belysa könsstympningens konsekvenser i mötet med västerländsk sjukvård var vi 

tvungna att granska de utsatta kvinnornas och sjukvårdspersonalens upplevelser i mötet. Vi 

identifierade svårigheter att hitta ämnesord som beskriver patienters och sjukvårdspersonalens 

upplevelse då det inte finns någon direkt översättning. De sökord som slutligen valdes till 

Cinahls databas var MeSH termerna Nurs-Patient Relations, Attitude och fritextsökning på 

Experience då Experience inte var någon MeSH-term. Genom att använda olika sökord för 

samma ändamål utvidgades resultatet. På detta sätt fick vi tillgång till artiklar som inte skulle ha 

hittats genom ett sökord för upplevelse. 

Varje ämnesord söktes var och en för sig, därefter kombinerades orden enligt boolesk 

söklogik. Genom att använda operatorn AND mellan termerna söker databasen på dokument 

som behandlar alla sökorden vilket gav mer inriktat resultat (Östlund, 2012). Circumcision, 

Female användes som major concept i Cinahls databas och kombinerades med Nurs-Patient 

Relations, Attitude och Experience i skilda sökningar. De tre olika sökningarna resulterade i fyra 

utvalda artiklar. Vi gjorde även en sökning på Circumcision, Female utan major concept 

kombinerat med fritextsökning på Experience, vilket gav gott resultat och tre artiklar valdes ut 

till granskning.  

I databasen PubMed kombinerades MeSH termerna Circumcision, Female med Attitude of 

Health Personnel vilket gav 41 träffar. Av dessa artiklar matchade sju titlar vårt syfte och 

abstrakten lästes noggrant och tre artiklar valdes ut för granskning.  

Cinahl och PubMed använder sig av MeSH termer i ämnesordlistan och dessa överstämde inte 

helt med PsycINFOs thesaurus. Circumcision, Female ersattes med Circumcision, som sedan 

kombinerades med thesaurus termerna Health Personnel och Health Knowledge. Sökningen gav 

fyra träffar vilka alla behandlade kvinnlig könsstympning. Därför ansågs en fritextsökning på 

MeSH termen Circumcision, Female inte nödvändig. Tre abstrakt lästes noggrant och två 

artiklar valdes ut för granskning.  

Vi gjorde även boolesk sökning med AND på Circumcision och Attitude*. Trunkeringen 

möjliggör dokument som innehåller sökordets olika böjningsformer (Östlund, 2012). Vi ansåg 

inte att ordets grammatiska form hade någon betydelse för sökningens resultat. För att begränsa 

innehållet i dokumenten till kvinnor användes operatorn NOT för att utesluta sökordet male 

(Östlund, 2012). Först gjordes en avgränsning till kvinnor i Population Group men fick ändå 

resultat som berörde män, därför användes operatorn NOT. Sökningen gav 18 träffar där alla 
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titlar lästes samt fyra abstrakt. Endast en artikel ansågs som relevant för studien.  

 

I databasen PubMed finns ingen avgränsning till granskade artiklar. Därför kontrollerades 

artiklarnas identifikationsnummer i databasen Ulrichs web för att säkerställa att artiklarna var 

peer reviewed.  

Manuell sökning genomfördes ej då vi ansåg att vår tidigare sökning givit tillfredsställande 

data. Att söka manuellt innebär att på egen hand söka relevant information med hjälp av till 

exempel en litteraturöversikts referenslista (Östlundh, 2012).    

 

6.4 KVALITETSGRANSKNING 

Litteratursökningen gav 13 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna (Bilaga 1). Dessa lästes 

i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt en modifierad version av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ respektive kvantitativ 

metod (Bilaga 2 och 3).  

Varje artikel granskades initialt enskilt av båda författarna. Vi utgick från granskningsmallarna 

för att bedöma hur många av kvalitetskriterierna som uppfylldes. Istället för poängsystem 

värderade vi vissa kriterier högre som etiskt resonemang, metodens utförande vid urval och 

datainsamling samt ett tydligt beskrivet resultat. Därefter följdes en diskussion där artikelns 

slutliga bedömning formulerades. Artiklarna graderades efter hög, medel och låg kvalitet. Under 

kvalitetsgranskningen identifierade vi tre artiklar där etiskt övervägande inte framgick. Två av 

dessa artiklar valdes ändå att inkluderas i studien då vi slutligen kunde säkerställa att de har 

etiskt övervägande. En artikel exkluderades från studien, då vi ansåg att den hade låg kvalitet 

(Khaja, Lay, & Boys, 2010). Tio artiklar bedömdes ha hög kvalitet och två ha medel. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tolv artiklar som inkluderades i studien (Bilaga 4). Elva 

artiklar var kvalitativa och en byggde på kvantitativ ansats. 

 

6.5 ANALYSPROCESS 

För att bearbeta och granska insamlad data användes en modifierad version av Lundman och 

Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.  

Analysprocessen inleddes med att resultaten från de utvalda artiklarna lästes grundligt. 

Därefter valdes meningsenheter ut som ansågs vara relevanta och meningsfulla för studiens 

syfte. Detta gjordes genom att bryta ner artiklarnas resultat till meningsbärande delar som 
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beskrev vilka följder könsstympning hade i mötet med sjukvården. Meningsenheterna 

kondenserades sedan för att texten skulle bli mer lätthanterligt samtidigt som det väsentliga 

bevarades (Lundman & Graneheim, 2008). De kondenserade meningsenheterna abstraherades 

till koder som kortfattat beskrev innehållet.  Koderna jämfördes sedan med varandra och 

kategoriserades efter liknande drag till underkategorier. 

Slutligen sammanfördes underkategorierna till sex övergripande kategorier (Bilaga 5).  

Den kvantitativa artikeln analyserades på samma sätt som de kvalitativa artiklarna. 

Kategorierna kontrollerades mot de ursprungliga meningsenheterna för att garantera att 

meningens innebörd inte förvrängts (Lundman & Graneheim, 2008).  

 

6.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna systematiska litteraturstudie har inte något godkännande från etisk kommitté, däremot 

är det viktigt att välja studier som granskats och fått etisk godkännande. Vi har redovisat alla 

inkluderade artiklar och presenterat resultaten från dessa, även om de inte stödjer vår egen 

hypotes. Det är oetiskt att endast redovisa resultat som stödjer vår egen åsikt. Fusk och 

ohederlighet har ej förekommit under arbetets gång, vilket avser förvrängning av processen, 

stöld eller plagiat av data (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

7. RESULTAT 

Analysen  resulterade  i  sex  kategorier  vilka  i  följande  resultatpresentation  tjänar  som 

rubriker. De sex kategorierna var Lagar och riktlinjer, Kränkning, Kommunikation, Kunskap, 

Sårbarhet och Omvårdnad.  

 

7.1 LAGAR OCH RIKTLINJER 

Barnmorskor uppgav att de inte hade några riktlinjer för hur de skulle behandla och vårda 

könsstympade kvinnor. När frågan om reinfibulation kom upp så hänvisade barnmorskorna till 

lagstiftningen som förbjuder ingreppet (Widmark, Tishelman & Ahlberg, 2002; Lundberg & 

Gerezgiher, 2008). En somalisk kvinna uppgav att hon av sjukhuset blivit nekad deinfibulation 

under sin graviditet (Vangen, Johansen, Sundby, Traeen & Stray- Pedersen, 2004).  

 



 

 12

Sjukvårdspersonal har själva uttryckt att de behöver fler riktlinjer och mer utbildning för att 

handskas med frågor gällande KKS. Medverkande i studien gav föreläsningar och 

sammanträden under en speciell dag ägnad KKS som eget förslag till mer kunskap (Tamaddon, 

Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006).  

 

Undersökningar visar att sjukvårdspersonal är i behov av att Europeiska unionen (EU) håller 

en diskussion gällande etik som hjälp för personal vid svåra val där lagen är oklar. 

Sjukvårdspersonal uttrycker att det finns en oklarhet gällande vad som är olagligt och inte. 

Denna brist på klara riktlinjer och lagar inom sjukvården gällande KKS har lett till att 

sjukvårdspersonal känner sig ensamma att stå inför etiska problem (Leye, Powell, Nienhuis, 

Claeys & Temmerman, 2006).   

 

7.2 KRÄNKNING 

De flesta kvinnorna (87,5 %) uppgav att de hade blivit utsatta för kränkande kommentarer från 

sina vårdgivare. Dessa inkluderar både verbala uttryck av förvåning och icke verbala uttryck när 

ansiktsuttrycken visade tydlig avsky gentemot kvinnorna (Chalmers & Omer-Hashi, 2000).   

 

Kvinnor uppgav att de hade blivit tagna i på ett hårdhänt sätt antingen under förlossning eller 

vid undersökning (Chalmers & Omer- Hashi, 2000). Flera situationer återgavs då kvinnorna inte 

kände sig respekterade av sjukvårdspersonalen (Berggren, Bergström & Edberg, 2006).   

 

En kvinna berättade om en undersökning då läkaren reagerade med både förvåning och ilska 

riktad mot kvinnans religion och kultur. En annan kvinna ansågs inte vara en hel människa på 

grund av könsstympningen. Personalen hade uttryckt att kvinnan inte hörde hemma på ett 

modernt sjukhus (Chalmers & Omer-Hashi, 2002).   

 

Många somaliska kvinnor hade erfarenhet av ignoranta vårdare och hade fått kränkande 

kommentarer av dessa (Vangen et al. 2004). ”Oh Lord: what the hell is this? Why didn’t you 

run away? What a stupid religion or fucking culture.” (Chalmers & Omer-Hashi, 2002, s.273).  

Kvinnorna beskrev att de undvikit att komma på perinatala återbesök under sin graviditet på 

grund av attityderna hos vårdgivarna. För att undvika förolämpningar stannade kvinnorna 

hemma trots att de visste att de hade hälsoproblem (Berggren et al. 2006). 
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Personalens ansiktsuttryck speglade känslor av förvåning och avsky under undersökning enligt 

kvinnorna (Berggren et al. 2006; Vangen et al. 2004). Många kvinnor mindes även läkarens 

reaktion av både chock och förvåning när han fick se kvinnans underliv (Thierfelder, Tanner & 

Bodiang, 2005). Barnmorskorna var väl medvetna om att deras känslor var synliga via deras 

kroppsspråk (Widmark et al. 2002).   

 

En kvinna berättade att sjukvårdspersonalen sa negativa kommentarer och förolämpade hennes 

familj och kultur hela tiden utan anledning. Allt kvinnan ville ha var respekt och god omvårdnad 

(Chalmers & Omer-Hashi, 2002).   

 

7.3 KOMMUNIKATION 

Kvinnorna berättade att de hade problem att uttrycka sig på grund av språksvårigheter men 

hade även svårt att prata om KKS eftersom att det ansågs som ett känsligt ämne (Berggren et al. 

2006). Generellt kände sig kvinnorna mer säkra när de togs omhand av en barnmorska än en 

läkare. Kvinnorna ville helst att vårdgivarna skulle vara kvinnor eftersom att diskutera KKS 

med en man sades vara extremt svårt (Thierfelder et al. 2005).  

 

Barnmorskorna kände sig osäkra på hur de skulle kommunicera med kvinnorna om 

könsstympningen (Widmark et al. 2002). Vårdpersonalen efterlyser kommunikationsträning 

eftersom de upplevde svårigheter att prata om KKS med patienterna (Vangen et al. 2004). En 

kvinna berättade att vårdpersonalen tittade på henne med avsky men ingen vågade fråga 

(Berggren et al. 2006). 

 

Vissa kvinnor var lättade över att könsstympningen inte diskuterades eftersom de inte ville bli 

frågade om det. Majoriteten av kvinnorna som deltog i studien förklarade att könsstympning 

inte kom på tal och gynekologer bekräftade att de inte tog upp ämnet när de vårdade kvinnor 

från länder där KKS praktiseras (Thierfelder et al. 2005). Somaliska kvinnor förväntade sig att 

vårdpersonalen skulle prata om könsstympningen under vårdmötet. Få kvinnor tog initiativ att 

prata om sina problem på grund av blyghet, språkproblem, smärta samt rädsla för stigmatisering 

(Tamaddon et al. 2006). Barnmorskor berättade att de inte ville prata med kvinnorna angående 

könsstympning eftersom de ville behandla alla på samma sätt och förhindra att kvinnorna skulle 

känna sig utpekade (Widmark et al. 2002). Sjukvårdsgivarna och kvinnorna var överens om att 
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den största orsaken till att ämnet KKS undvikits berodde på språk- och kulturella skillnader 

samt könsrelaterade och sociala orsaker (Thierfelder et al. 2005). 

 

Vissa kvinnor berättade att de kände sig nöjda att möta vårdpersonal som kunde informera och 

hjälpa dem i deras specifika situation (Lundberg & Gerezgiher, 2008). 

 

7.4 KUNSKAP 

Några kvinnor upplevde en känsla av osäkerhet i möten med barnmorskor och doktorer som 

inte hade någon kunskap om KKS. Sjukvårdspersonalen hade bristande förmåga att hantera 

könsstympade kvinnor vilket skapade oro och rädsla hos kvinnorna (Lundberg & Gerezgiher, 

2008). En kvinna berättade att det var väldigt frustrerande att vara i en situation där de 

professionella inte upplevdes ha någon kontroll (Ahlberg, Krantz, Lindmark & Warsame, 2004). 

 

En barnmorska förklarade att hennes okunskap om KKS har lett till ett förakt mot utförandet 

(Leval, Widmark, Tishelman & Ahlberg, 2004). Barnmorskorna hade starka känslor av hat mot 

traditionen och religionen men även männen (Widmark et al. 2002). Det fanns även en 

begränsad förståelse för kvinnornas sexualitet hos barnmorskorna. De menade att utan en intakt 

klitoris så existerade inte sexuell njutning (Leval et al. 2004). Barnmorskorna tyckte synd om 

kvinnorna och den situation de var satta i (Widmark et al. 2002). 

Några kvinnor uttryckte att de önskade att barnmorskor i framtiden ska få en ökad kunskap om 

KKS för att kunna stödja könsstympade kvinnor (Lundberg & Gerezgiher, 2008). 

 

Kvinnorna berättade att vårdpersonalen hade dålig erfarenhet gällande deinfibulation vilket 

skapade oro hos kvinnorna och de var rädda att de inte skulle öppnas tillräckligt (Vangen et al. 

2004). En kvinna berättade att under hennes förlossning fick hon be barnmorskan att öppna 

henne och barnmorskan fick tillkalla läkare för att få instruktion om hur hon skulle skära 

(Ahlberg et al. 2004). Ingen av vårdpersonalen hade fått teoretisk information eller praktisk 

träning i sin utbildning om förlösandet av kvinnor som genomgått deinfibulation (Vangen et al. 

2004). Svenska barnmorskor hade svårigheter att öppna kvinnorna under förlossningen och 

kvinnorna fick själva instruera barnmorskorna hur deinfibulationen skulle utföras (Ahlberg et al. 

2004). 
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Många barnmorskor och läkare i Storbritannien har inte fått någon utbildning gällande KKS 

och känner att detta kräver mer insatser. Många förlossningar rapporterades vara väldigt 

traumatiska för somaliska kvinnor (Straus, McEwen & Hussein, 2009). Kritiska kvinnor 

rapporterade att de inte fått adekvat vård under förlossningen (Vangen et al. 2004). Vården var 

inte anpassad för kvinnornas upplevelse av KKS (Chalmers & Omer-Hashi, 2002). Många 

kvinnor uppgav att barnmorskorna och doktorerna hade svårigheter att utföra vaginal 

undersökning vilket gjorde kontrollerna långvariga och smärtsamma (Thierfelder et al. 2005).  

 

Doktorer och barnmorskor med kunskap om KKS medförde att kvinnorna kände sig säkra i 

situationen. En kvinna berättade att hon kände sig lyckligt lottad när hon träffade en barnmorska 

i Sverige som hade kunskap om KKS. Detta var till stor hjälp och hon kände sig säker under sin 

första graviditet även att hon befann sig långt borta från sin familj (Lundberg & Gerezgiher, 

2008). 

 

7.5 SÅRBARHET 

Kvinnor som varit infibulerade berättade att de känt sig stirrade på av doktorer, barnmorskor 

och sjuksköterskor på samma gång utan att ha blivit tillfrågade först. Kvinnorna upplevde sig 

vara ett undersökningsobjekt som var till för nyfiken personal (Berggren et al. 2006). Andra 

kvinnor hade blivit tillfrågade om studenter kunde vara med och observera under en 

undersökning då deras underliv ansågs vara av medicinskt intresse. På universitetssjukhus 

uppgav kvinnorna att det fanns en ”publik” av läkare som var angelägna om att se kvinnornas 

specifika anatomi. Detta fick flera av kvinnorna att önska en mer privat undersökning 

(Thierfelder et al. 2005). En kvinna berättade att hennes underliv hade visats på display under 

ett ultraljud tidigt i graviditeten som flera i personalen tittade på samtidigt som de skrattade. 

Personalen pratade med varandra med avsky. Kvinnan som var med om detta kände sig både 

rädd och förnedrad där hon låg i det mörka rummet med en massa människor omkring sig 

(Chalmers & Omer- Hashi, 2002).   

Barnmorskor upplevde att flera av kvinnorna med kroppsspråk visade oro och förlägenhet 

under undersökningar. Kvinnorna höll ihop benen och hade väldigt svårt att slappna av 

(Widmark et al. 2002). När kvinnorna i sin tur beskrev sina möten med barnmorskorna på 

hälsomottagningarna var känslor av skam och underlägsenhet i fokus (Berggren et al. 2006). 
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Hela 74,7 % av kvinnorna i den aktuella undersökningen uppgav att de var rädda för att söka 

mödravård under sin senaste graviditet (Chalmers & Omer- Hashi, 2000).   

Flera kvinnor kände sig oroliga över vårdgivarnas brist på känslighet när det gäller 

könsstympningen (Chalmers & Omer- Hashi, 2000).   

 

7.6 OMVÅRDNAD 

Kvinnorna uttryckte att mötena på sjukhus och mödravårdsmottagningar  i Sverige gjorde 

att  de  känt  sig  säkra  vilket  berodde  på  försiktighet  vid  undersökningarna  (Lundberg  & 

Gerezgiher, 2008). Kvinnorna önskade även bättre  förberedelser  för  vård  efter  förlossning 

men även en mer  intensiv omvårdnad  för dessa kvinnor  som har  större behov  skulle vara 

grundläggande för att motverka deras svårigheter. Mer än hälften av kvinnorna hade behov 

av mer omvårdnad och mer stöttande personal (Chalmers & Omer‐ Hashi, 2002). Kvinnorna 

ville ha mer empatisk vård (Thierfelder et al. 2005).   

 
Barnmorskor berättade att de kände stark empati och en vilja att skydda och behandla dessa 

kvinnor med extra omvårdnad. Ett starkt behov av att få mer förståelse för kvinnorna uttrycktes 

även hos barnmorskorna (Widmark et al. 2002). 

 

8. METODDISKUSSION 

Systematisk litteraturstudie användes som metod vilket innebär att litteratur och befintlig 

forskning inom valt område studeras. Detta utgörs genom att metodiskt söka, kritisk granska 

och slutligen sammanställa data för att besvara studiens syfte. För att säkerställa att sökningen 

skulle bli korrekt använde vi oss av Fribergs (2012) beskrivning av hur en systematisk 

litteraturstudie kan genomföras.  

Sökningen av artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO vilket vi ansåg 

som relevant då de omfattar medicin, omvårdnad och psykologi (Forsberg & Wengström, 

2008). Vi uteslöt andra databaser som eventuellt kunde ha givit relevant information till studien.  

Detta på grund av att artiklar i databaser såsom ELIN@Kalmar och SweMed+ är vanligen 

dubbelpublicerade och finns troligen redan i valda databaser.  

Artikelsökningen genomfördes gemensamt av författarna och inför varje intressant artikel 

fördes en diskussion om den skulle inkluderas i studien. På detta sätt garanterades att ingen 

väsentlig information förlorades.  
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Artiklar och studier med publicerings år innan 2000 exkluderades i urvalsförfarandet vilket 

kan ses som en styrka i studien. Vi anser att allmänheten och sjukvården är mer bekanta med 

KKSs innebörd på grund av att det nu är mer förekommande i västvärlden. Ett för stort spann 

mellan publiceringsåren skulle kunna ge missvisande resultat då vår förförståelse säger oss att 

KKS inte behandlades med lika stor förståelse under tidigare år. I urvalsförfarandet 

inkluderades endast artiklar som behandlade västvärlden. Västvärldens länder kan skiljas åt i 

handhavandet av könsstympade kvinnor och vården kan skilja markant beroende på var 

kvinnorna söker. Detta kan ses som en svaghet i studien och eventuellt påverka resultatet 

beroende på överrepresentation av artiklar från vissa länder.  

Det gjordes ingen begränsning gällande informanternas ålder, eftersom vi anser att alla 

åldersgrupper är av intresse för studien. Det gjordes ingen exkludering angående etnicitet men i 

och med att studien skulle behandla könsstympade kvinnor blev det en delvis etnisk 

begränsning till somaliska kvinnor som i detta fall var överrepresenterade i artiklarna, dock 

gjordes detta inte medvetet. 

Sökning av artiklar inleddes med att hitta relevanta sökord som matchade vårt syfte. Vi 

identifierade tidigt svårigheter att hitta ämnesord för att beskriva patienters och 

sjukvårdspersonalens upplevelser i mötet. Vi använde oss av termer som vi anser har betydelse 

för upplevelse av vård som Nurse-Patient Relations, Health Personnel och Health Knowledge. 

Därför använde vi oss av flera olika sökord som beskrev samma ändamål för att vidga resultatet. 

Anpassning av sökord och kombinationer i de olika databaserna kan ses som en styrka då vi inte 

låstes vid speciella kombinationer. Vi uppmärksammade att flertalet artiklar var återkommande i 

samtliga databaser, vilket styrker valet av sökord.  

Innan artiklarna inkluderades i studien granskades dessa. En styrka i studien är att båda 

författarna enskilt har granskat artiklarna och fört en diskussion om hurvida kvalitén är 

tillfredsställande eller ej.  

Vi har valt att på ett övergripande sätt granska artiklarna för inkludering till studien med 

granskningsmallarna som stöd. Kvalitetsindikatorer som i våra ögon var mer värda än andra var 

att etiskt resonemang fanns beskrivet, att metoden för urval och datainsamling var utförligt 

beskriven samt att resultatet var tydligt. Att ha en granskningsmall utan poängsättning ser vi 

som en styrka i studien. Anledningen till att vi valt att inte poängsätta granskningens olika delar 

är att en artikel med hög kvalitet kunde exkluderas om en oväsentlig del i artikeln sänkte 

poängen så pass att poängen inte räckte för att kvalificeras till studien, detta trots hög 

trovärdighet och kvalitet i övrigt.  
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Artikelsökningen resulterade i 13 artiklar som alla var peer reviewed men vi valde ändå att 

granska dessa för att övertyga om deras validitet samt försäkra oss om att de håller god kvalitet. 

Granskningen resulterade i att tio artiklar bedömdes ha hög kvalitet och två artiklar som medel 

då etiskt resonemang inte var beskrivet. Dessa två artiklar valdes ändå att inkluderas i studien 

efter att vi kontrollgranskat och fått bekräftat att de har etiskt resonemang.  Etiskt resonemang 

ansågs vara en viktig del som inte kunde förbises. Därför exkluderades en artikel då vi inte 

kunde garantera dess trovärdighet.  

När vi granskade artikel nummer sju framgick inte att de haft något etiskt övervägande. Vi har 

därför granskat denna artikel extra noga för att kunna inkludera denna i litteraturstudien. I 

artikeln där samtliga författare är svenska står att studien finansierats av bland annat 

Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet. Vetenskapsrådet finansierar forskning efter det att 

ansökningarna om medel bedömts efter vetenskaplig kvalitet och kompetensen hos de sökande. 

Forskningarna kvalitetsgranskas av experter inom området för tillfredsställande kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2012a). Denna artikel accepterades förste mars 2004 vilket innebär att den 

också har genomgått en etikprövning. Etikprövning blev lag förste januari 2004 vid forskning på 

människor (Vetenskapsrådet, 2012b).  

Vid granskaning av artikel nummer ett framgick inte att studien haft etisk övervägande. I 

artikeln framgick dock att Europeiska Kommissionen har finansierat en del av forskningen. För 

att ta reda på om denna forskning var etiskt granskad tog vi kontakt med Europeiska 

Kommissionen där vi fick bekräftat via chatt med en agent att alla projekt som finansieras av 

EU måste följa obligatoriska riktlinjer för etik (Agent 178, personlig kommunikation, 7 

november, 2012, kl. 09:44). 

Med denna kunskap väljer vi att inkludera dessa artiklar i vår systematiska litteraturstudie utan 

att sänka kvaliteten eftersom vi anser att varken kvaliteten eller trovärdigheten på studierna 

minskat. 

 

De 12 artiklarna som slutligen valdes att inkluderas i studien analyserades men hjälp av en 

modifierad version av Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. Denna 

analysmetod ansågs vara lämplig då stora mängder material skulle analyseras. Processen 

utfördes genom att välja ut meningsenheter som beskrev vilka följder könsstympning hade i 

mötet med sjukvården. Meningsenheterna som valdes ut kunde lätt identifieras i varje enskilt 

resultat. Dessa olika meningsenheter fogades samman och bildade en ny helhet som slutligen 

bildade kategorier. Denna flerstegsprocess är riskabel i avseende att de väsentliga i 
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meningsenheterna kan förvrängas då de tas ur sitt sammanhang. Denna process har genomförts 

av båda författarna i samråd där vi kontrollerat att de slutgiltiga kategorierna återspeglar 

innehållet i samtliga meningsenheter för att stärka validiteten. Meningsenheterna var 

ursprungligen skrivna på engelska och vi valde att översätta dessa till svenska för att underlätta 

analysprocessen. Översättning kan medföra en risk att innebörden förvanskas och misstolkas. Vi 

anser dock att översättningen utfördes korrekt och att det väsentliga bevarades.    

Vid analyserande av texter är det oerhört viktigt att titta på texten med en öppenhet för att inte 

texten ska förlora sin mening. En del av öppenheten begränsas i läsarens förförståelse 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Förförståelse är det som forskaren i förväg tror sig finna i 

undersökningen (Forssén & Carlstedt, 2008). Dahlborg-Lyckahge (2012) menar att öppenheten 

aldrig kan vara total. Förförståelsen kan utgöra ett hinder under analysprocessen. Vi har använt 

den metod som Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver för att kontrollera förförståelsen vilket är 

regelbunden reflektion som ska synliggöra förförståelserna för att kunna sätta dem åt sidan. 

Det är viktigt att göra en ingående metoddiskussion där styrkor och svagheter i studien 

betonas. Dock är det svårt att ställa sig utanför och se objektivt på en sanning som vi själva har 

skapat (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

 

9. RESULTATDISKUSSION 

Syftet  med  denna  systematiska  litteraturstudie  var  att  belysa  konsekvenser  av  kvinnlig 

könsstympning  i  mötet  med  västerländsk  sjukvård.  Vi  är  medvetna  om  att  resultatet 

övervägande  behandlar  könsstympade  kvinnors  upplevelse mer  än  sjukvårdspersonalens. 

Dock anser vi att vad sjukvårdspersonalen upplever och har för förförståelse speglas i hur de 

agerar i mötet med dessa kvinnor. Detta har i sin tur har en stark inverkan på vad kvinnorna 

får för upplevelse av vården.  

 Vår förförståelse sade oss redan innan arbetet påbörjats att könsstympade kvinnor inte hade så 

god upplevelse av västerländsk vård, en förförståelse som tyvärr bekräftats under arbetets gång. 

Den negativa upplevelsen av den västerländska vården grundades främst av 

sjukvårdspersonalens okunskap och oförmåga att förstå dessa kvinnor.  

 

Efter genomförs analys av de utvalda artiklarna identifierades sex olika kategorier som 

tillsammans påvisar konsekvenser av KKS i mötet med västerländsk sjukvård. Kategorierna 
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som identifierades var Lagar och riktlinjer, Kränkning, Kommunikation, Kunskap, Sårbarhet 

och Omvårdnad.   

 

Eriksson (1994) beskriver lidande ur olika dimensioner där vårdlidande är det som är mest 

framträdande i vårat resultat. Kan vi med vår vård skydda patienten från onödigt lidande? Vi 

anser att mycket av vårdlidandet går att förhindra med god vård och ett gott bemötande som 

utgår ifrån etiska värden och bevarar kvinnans integritet och värdighet. Här är det dock viktigt 

att ta hänsyn till den subjektiva livsvärlden som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver som 

den världen där bland annat lidandet erfars av den individuella människan. Det går alltså inte 

utgå från att alla människor vill bli bemötta på samma sätt eller upplever vården enhetligt. 

Resultatet speglar det som framgått ur de artiklar som vi inkluderat i studien, dock kan vi inte 

generalisera detta till alla könsstympade kvinnor som fått vård i västvärlden. Det finns lika 

många upplevelser av vården som medverkande i studierna. Hur kan vi då använda oss av 

resultatet i den kliniska verksamheten?   

 

Kunskap var en av de sex kategorier som identifierades i resultatet. Kunskapskategorin 

grundar sig på barnmorskors generella okunskap om KKS och om deinfibulation i 

förlossningssituationen men också om den kunskap som ger trygghet. Okunskap om KKS leder 

till sämre vård av de drabbade kvinnorna samt framkallar en känsla av maktlöshet i de 

situationer där kvinnorna var beroende av någon med lite kunskap.   

 

Vad vi kan lära oss av detta resultat är att kunskap till stor del ligger till grund för att kunna ge 

god vård. Resultatet kan vi applicera till den kliniska verksamheten genom att hela tiden hålla 

oss uppdaterade om sådan kunskap som kan komma att behövas även i vår västerländska vård. 

Könsstympning må vara välkänt i de länder där det praktiseras, eftersom immigrationen från 

dessa länder ökat under senare år bör vi vara väl förberedda på att möta dessa problem. Eriksson 

(1994) menar att människans lidande hör samman med vår kunskapssyn. Den humanistiska 

vetenskapen bör hela tiden utveckla ny kunskap för att förbättra vården. Här har varje enskild 

individ inom den vårdande professionen ett eget ansvar. Lundbergs & Gerezgihers (2008) studie 

visar att kunskap ger trygghet och är till stor hjälp för könsstympade kvinnor.   

 

Ett stort behov av lagar och riktlinjer identifierades samt att sjukvårdspersonalen i viss mån 

kunde stödja sig mot en lagstiftning. Detta resultat kan tolkas som att det finns en osäkerhet i 
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hur vi som sjukvårdspersonal bör möta en könsstympad kvinna i frågor som framförallt gäller 

deinfibulation och reinfibulation. En sådan osäkerhet kan påverka personalens förhållningssätt 

gentemot könsstympade kvinnor och i en förlängning även skapa ett vårdlidande där de 

drabbade kvinnorna inte längre vet varför sjukvårdspersonalen agerar på ett visst sätt.  

En av de former av vårdlidande som Eriksson (1994) beskriver är fördömelse och straff. 

Fördömelsen har då sin grund i att vårdaren bedömer vad som är bäst för patienten, vad som är 

rätt eller fel. En av kvinnorna i en studie blev nekad deinfibulation under sin graviditet utan 

någon förklaring (Vangen et al. 2004). Detta kan ha uppfattats av kvinnan som att någon tog 

hennes egen rätt att bestämma över sin egen kropp.  

När tydliga lagar och riktlinjer finns att hänvisa till behöver sjukvårdspersonalen inte känna sig 

ensamma inför dessa etiska problem. Detta tror vi många gånger underlättar i mötet med de 

kvinnor och män som tar upp frågan om ingreppen att förhålla sig till de nekande som frågan får 

med stöd av lagstiftning.   

 

I resultatet framkom det att vissa kvinnor kände sig kränkta i mötet med vårdpersonal. 

Kränkningarna kunde te sig i verbala och icke verbala förolämpningar och utanförskap 

(Chalmers & Omer-Hashi, 2000). Eriksson (1994) menar att den vanligaste formen av 

vårdlidande är kränkning av patienten värdighet och värde som människa. Att kränka patientens 

värdighet resulterar i att hon fråntas möjligheten att helt och fullt vara människa.   

 

Kvinnornas upplevelse av vården är subjektiv och livsvärlden är unik för var och en (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Det är viktigt inom vården att inte objektifiera patienten och tillskriva denne 

en sjukdom eller tillstånd utan försöka inta ett patientfokus och sträva efter att se till dennes 

livsvärld. Att inte försöka möta patientens livsvärld är för oss inget verkligt vårdande.   

Resultatet påvisar att kränkningar i vården kan ge upphov till stort lidande för kvinnorna och 

deras upplevelse av vården är grundläggande för hur den framtida vårdrelationen kommer se ut 

för dessa kvinnor. Berggren et al. (2006) påvisade att vårdpersonalens attityd medförde att 

kvinnorna undvek att söka vård trots hälsoproblem. Det är oacceptabelt att det förekommer 

kränkning i organisationer vars syfte är att hjälpa och stötta människor i behov.  

 

En sårbarhet hos kvinnorna urskiljdes i mötena med västerländsk vård. Sårbarheten kom 

utifrån känslan av att vara uttittad av personalen och att vara blottad i mötet. Detta kan stärkas i 

flera studier där kvinnan kände sig som ett utbildningsobjekt då hennes underliv ansågs ha 
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medicinskt intresse (Berggren et al. 2006; Thierfelder et al. 2005). Resultatet och det som 

framkommit i studierna visar tydligt objektifierande av kvinnorna, där fokus endast ligger på 

könsstympningen och inte hela människan. Denna människosyn kan sammankopplas med en 

ytterlighet inom människosyner, det vill säga den naturalistiska människosynen där människan 

ses som objekt. Människan ses som teknik eller mekanik och inte som en helhet men även som 

funktion och inte värdig i sig (Birkler, 2007).  

 

Det framkom av studiens resultat att kommunikation var ett stort problem i interaktionen 

mellan könsstympade kvinnor och sjukvårdspersonalen. Vårdpersonalen efterlyste 

kommunikationsträning eftersom de upplevde svårigheter att prata om KKS med patienterna 

(Vangen et al. 2004). Birkler (2007) menar att det är viktigt att utforska vilka 

kommunikationsformer och psykologiska redskap som är mest effektiva och givande i mötet 

med patienter. Det är viktigt att informationen som ges till patienter är strukturerad och 

individanpassad.   

 

I resultatet framkom det även att det fanns en ovilja att prata om könsstympning både från 

kvinnorna och vårdpersonalens sida. Vissa kvinnor var lättade över att ämnet inte diskuterats då 

de inte vill prata om det (Thierfelder et al. 2005). Det fanns även en osäkerhet hos 

vårdpersonalen att prata om det känsliga ämnet som KKS utgör (Widmark et al. 2002).  

 

God kommunikation är en av grundvalarna till god omvårdnad. Vårdandet skall ske i 

samförstånd mellan patient och vårdgivare. Att ämnet skulle utgöra en barriär är för oss helt 

oförståeligt. KKS må vara ett känsligt ämne men om inte ens vi som sjuksköterskor klarar av att 

behandla ämnet, hur kan vi då begära att kvinnorna ska ta upp samtalsämnet? Viktigt inom 

kommunikation anser vi är att våga fråga. Många av de ämnen som sjukvården behandlar är 

känsliga såväl för patienter som för personal, dock får det inte hindra oss från att prata om det 

eller behandla dessa ämnen på ett bra sätt.    

Kommunikationssvårigheter inom sjukvården hindrar även oss som sjukvårdspersonal att få en 

grundlig anamnes, vilket är en förutsättning för att kunna ge adekvat vård.  

 

Omvårdnad är den slutliga kategorin som behandlar vad som identifieras som positiva 

respektive negativa erfarenheter av omvårdnaden samt vad i det västerländska vårdandet som 
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ger en känsla av trygghet. I denna kategori ingår även det som är i behov av förbättring och 

kvinnornas önskemål vilka kan ge en inblick i vad bra omvårdnad skulle vara för dem.   

 

Kvinnorna som vårdats i västvärlden önskade mer stöttning från personalen men även bättre 

förberedelser för vård av könsstympade kvinnor (Chalmers & Omer-Hashi, 2002).. Resultatet i 

Lundbergs & Gerezgihers (2008) studie belyser vikten av ett gott bemötande. Ett bra första möte 

med sjukvården kan komma att lägga grunden för hur kvinnorna upplever vården. Det framkom 

även att kvinnorna har bra erfarenhet av vården de fått (Lundberg & Gerezgiher, 2008). Om 

vården är bra, behöver detta då nödvändigtvis betyda att omvårdnaden var bra? Går det skilja på 

vård och omvårdnad? Vi tolkar det som att kvinnorna är nöjda med den kliniska vården, alltså 

behandlingen. Omvårdnaden däremot är ett helt annat kapitel, det vill säga hur kvinnorna blivit 

omhändertagna och bemötta.  

 

10. SLUTSATS 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa konsekvenser av kvinnlig 

könsstympning i mötet med västerländsk sjukvård. 

Detta med hjälp av information från könsstympade kvinnor samt sjukvårdspersonal. Det 

sammanfattade resultatet stödjer tyvärr vår förförståelse då kvinnornas generella upplevelse av 

vården var negativ. Resultaten var såväl förutsedda som oförutsedda. Bland de oförutsedda 

resultaten var bland annat det avsevärt stora uppgifterna om kränkning som förekommer i stor 

omfattning gentemot könsstympade kvinnor samt blottandet av dessa kvinnor då deras 

könsorgan ses som ett medicinskt intresse. Detta kan tolkas som att KKS fortfarande, trots ett 

multikulturellt samhälle, är väldigt tabu och stigmatiserade. Bland de förutsedda resultaten var 

bland annat behovet av kunskap och lagar och riktlinjer.  

Trots att det är främst inom gynekologi, mödravård och förlossningsvård som vi kommer i 

kontakt med könsstympade kvinnor så är det av stor vikt att även allmänsjuksköterskan har 

grundläggande kunskap om KKS. Dessa kvinnor kan komma att söka vård även inom andra 

vårdkontexter, exempelvis på hälsomottagningar, där kvinnorna söker vård för såväl psykiska 

som fysiska komplikationer efter en könsstympning. 

 Vi hoppas att denna systematiska litteraturstudie kan bidra till en ökad förståelse för 

könsstympade kvinnor. Men även bidra till att sjukvårdspersonalen blir bättre på att bemöta och 

omhänderta dessa kvinnor så upplevelsen av västerländsk vård blir så bra som möjligt. 
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11. FRAMTIDA FORSKNINGSBEHOV OCH 

FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER I VÅRDEN 
 

I studiens resultat fann vi att sjukvårdspersonal som vårdar kvinnor som genomgått 

könsstympning brister i stöttning och informationsgivning. Därför anser vi att mer forskning 

behövs för att utforska hur könsstympade kvinnor upplever stödet från sjukvårdspersonalen.  

  Det framkom i studiens resultat att mycket av den negativa upplevelsen som könsstympade 

kvinnor hade berodde på vårdpersonalens oförmåga att förstå kvinnorna samt bristen på 

kunskap. Därför anser vi att vårdpersonal som kan komma i kontakt med dessa kvinnor 

behöver ha en grundläggande kunskap om könsstympning. Det behövs även klara riktlinjer 

som kan guida vårdpersonalen i frågor gällande deinfibulation och reinfibulation. Det är 

viktigt att sjuksköterskan själv tar ansvar för att hålla sig uppdaterad inom ny forskning och 

själv söker kunskap för att förbättra sitt vårdande.  
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BILAGA 1: SÖKSCHEMA 
 
Sökord  
Cinahl 

Antal 
träffar 

Antal  
lästa  
titlar 

Antal  
lästa  
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Utvalda artiklar 
till litteraturstudien 

Circumcision, Female (MeSH) 
(major concept) 

253 0 0 0 0 
 

Nurse-Patient Relations (MeSH) 13895 0 0 0 0 
 

Attitude (MeSH) 
(explode) 

158297 0 0 0 0 

Experience 
 

83054 0 0 0 0 

Circumcision, Female (MeSH) 
(major concept) 
AND 
Nurse-Patient Relations (MeSH) 

5 5 5 1  1 
Nr: 4 
 

Circumcision, Female (MeSH) 
(major concept) 
AND 
Attitude (MeSH) (explode) 

71 71 10 2  2 
Nr: 2 & 3 

Circumcision, Female (MeSH) 
(major concept) 
AND 
Experience 

9 9 6 1  1 
Nr: 6 

Circumcision, Female (MeSH) 
AND 
Experience 

12 12 8 3  3 
Nr: 8, 9 & 10  



 

 

 
Sökord  
Psyckinfo 

Antal 
träffar 

Antal  
lästa  
titlar 

Antal  
lästa  
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Utvalda artiklar 
till litteraturstudien 

Circumcision (Thesaurus) 
 

286 0 0 0 0 
 

Health Personnel (Thesaurus) 52410 0 0 0 0 
 

Health Knowledge (Thesaurus) 
 

7568 0 0 0 0 

Attitude*  
 

351992 0 0 0 0 

Circumcision (Thesaurus) 
(Major Topic) 
AND 
Health Personnel (Thesaurus) 
AND 
Health Knowledge (Thesaurus) 

4 4 3 2  2  
Nr: 12 & 1 

Circumcision (Thesaurus) AB 
AND 
Attitude* 
NOT 
Male 

18 18 4 1  
(Nr. 13) 

0 

 



 

 

 
Sökord  
Pubmed 

Antal 
träffar 

Antal  
lästa  
titlar 

Antal  
lästa  
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Utvalda artiklar 
till litteraturstudien 

Circumcision, Female (MeSH) 676 0 0 0 0 
 

Experience 
 
 

83054 0 0 0 0 

Attitude of Health Personnel (MeSH) 
 
 

110785 0 0 0 0 

Circumcision, Female (MeSH) 
AND 
Attitude of Health Personnel (MeSH) 

41 41 7 3  3  
Nr: 5,7&11 

 



 

 

 

BILAGA 2: KVALITATIV GRANSKNINGSMALL 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
Modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

 

Beskrivning av studien___________________________________________________ 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Framgår ej 

Patientkarakteristiska  

Antal_____________________ 

Ålder_____________________ 

Man/Kvinna________________ 

 

Är kontexten presenterad?   Ja  Nej  Framgår ej 

 Finns etiskt resonemang?   Ja Nej Framgår ej 

 

Urval 

- Relevant?   Ja Nej Framgår ej 

- Strategiskt?   Ja Nej Framgår ej 

 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja  Nej  Framgår ej 

- datainsamlingen tydligt beskriven? Ja  Nej  Framgår ej 

- analys tydligt beskriven? Ja  Nej  Framgår ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Råder datamättnad?   Ja  Nej  Framgår ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Framgår ej 

 

 

 

 



 

 

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Framgår ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till   

   en teoretisk referensram? Ja  Nej  Framgår ej 

- Skapas ny teori?   Ja  Nej  Framgår ej 

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög  Medel Låg 

Kommentar______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Granskare (sign) ___________________ 



 

 

BILAGA 3: KVANTITATIV GRANSKNINGSMALL 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  
Modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

 

Beskrivning av studien__________________________________________________ 

 

Forskningsmetod  

RCT  CCT (ej randomiserad)  

multicenter, antal center____________________________ 

Kontrollgrupp/er__________________________________ 

 

Patientkarakteristiska  

Antal________________________  

Ålder________________________ 

Man/Kvinna__________________ 

 

Kriterier för exkludering  

Adekvata exklusioner   Ja  Nej 

Intervention_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej 

- Representativturval?  Ja Nej 

- Randomiseringsförfarande 

beskrivet?  Ja Nej Framgår ej 

- Likvärdiga grupper från start?   Ja  Nej  Framgår ej 

- Analyserade i den grupp som de  

randomiserades till?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Blindning av patienter?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Blindning av vårdare?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Blindning av forskare?  Ja  Nej  Framgår ej 

 

Bortfall  

- Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Adekvat statistisk metod?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Framgår ej 

- Hur tillförlitligt är resultatet? Ja  Nej  Framgår ej 

- Är instrumenten valida?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej  Framgår ej 

- Är resultatet generaliserbart? Ja  Nej  Framgår ej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power- beräkning) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög  Medel  Låg 

 

Kommentar______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Granskare (sign):____________________



 

 

 

BILAGA 4: ARTIKELMATRIS 
 
Nr 
 
 

Författare, 
årtal och land 

Titel och tidskrift 
 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 
 
 
 
 
 

Leye, E 
Powell, R 
Nienhuis, G 
Claeys, P 
Temmerman, 
M 
 
2006 
 
Belgium 
 
 

Health Care in 
Europe for Women 
with Genital 
Mutilation 
 
Health Care For 
Women International 

Syftet är att 
belysa några etiska 
problem europeisk 
vårdpersonal kan möta, 
identifiera luckor som 
finns i vården för KKS, 
samt föreslå möjliga 
lösningar. 
 

Kvalitativ. Data 
kommer från ett 
forskningsprojekt 
som genomförs av 
International Centre 
for Reproductive 
Health. Även 
frågeformulär med 
semistrukturerade 
frågor skickades ut. 

Alla organ som arbetar med kvinnlig 
könsstympning bör 
arbeta tillsammans på nationell nivå, 
där människor från de drabbade 
samhällena bör ingå. På europeisk 
nivå bör 
en samordnad strategi mellan alla 
organ utvecklas. 
 

Medel 

2 Berggren, V 
Bergström, S 
Edberg, A 
 
2006 
 
Sweden 
 
 

Being different and 
vulnerable: 
experiences of 
immigrant African 
women who have 
been circumcised 
and sought maternity 
care in Sweden. 
 
Journal Of 
Transcultural 
Nursing 

Syftet med studien var 
att undersöka möten 
mellan hälso- och 
sjukvården i Sverige 
och kvinnor från 
Somalia, Eritrea och 
Sudan som har 
genomgått KKS. 
 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 22 
kvinnor 
ursprungligen från 
Somalia, Sudan och 
Eritrea som bodde i 
Sverige. 
 

Kvinnorna upplevde sig vara 
annorlunda och sårbara. Led från 
känslan av övergivelse och 
stympningen. De kände sig utsatta i 
mötet med den svenska hälso- och 
sjukvårdspersonal och försökte 
anpassa sig till en ny kulturell 
kontext.  

Hög 

 



 

 

 
Nr 
 
 

Författare, 
årtal och land 

Titel och tidskrift 
 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Widmark, C 
Tishelman, C 
Ahlberg, B 
 
2002 
 
Sweden 
 
 

A study of Swedish 
midwives’ encounters 
with infibulated 
African women in 
Sweden 
 
Midwifery 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
barnmorskors 
uppfattningar och 
attityder till KKS och 
deras upplevelser av att 
ge dem vård. 

Kvalitativ.  
26 barnmorskor 
delades upp och 
medverkade i 
fokusgrupp-
diskussioner 
och tre individuella 
intervjuer. 
 

Tre huvudteman identifierades. 
Känslor och kommunikativa 
utmaningar. Kunskap- och 
teknikbrister för vård. 
Få eller inga riktlinjer för hur man kan 
ge god vård till könsstympade kvinnor. 
 

Hög 

4 Ahlberg, B 
Krantz, I 
Lindmark, G 
Warsame, M 
 
2004 
 
Sweden 
 

`It´s only a tradition´: 
making sense of 
eradication 
interventions and the 
persistence of female 
´circumcision´ within 
a Swedish context 
 
Critical Social Policy 

Syftet är att undersöka 
varför KKS fortfarande 
kvarstår trots försök att 
utplåna traditionen och 
trots migrationen av 
människor till icke- 
praktiserande länder. 
Diskutera om KKS med 
somaliska invandrare. 
 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer och 
fokusgrupp- 
diskussioner. 
Tematisk analys. 

Rädslan att uppfostra en oomskuren 
dotter i den liberala sexualmoral 
Sverige nämndes som ett dilemma. 
Omskurna kvinnor sade att den vård de 
fått under graviditet och förlossning var 
dålig, medan lagen inte beaktat det 
somaliska folkets erfarenheter. 

Hög 

 



 

 

 
Nr Författare, 

årtal och land 
Titel och tidskrift Syfte  Metod Resultat Kvalitet 

5 Lundberg, P 
Gerezgiher, A 
 
2008 
 
Sweden 

Experiences from 
pregnancy and 
childbirth related to 
female genital 
mutilation among 
Eritrean immigrant 
women in Sweden 
 
Midwifery 

Syftet är att utforska 
eritrianska 
invandrarkvinnors 
upplevelse av KKS 
under graviditet, 
förlossning och tiden 
efter förlossning. 

Kvalitativ.  
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Sex teman identifierades; Rädsla och 
ångest, hälso- och sjukvårdspersonals 
kunskap om könsstympning och hälso- 
och sjukvårdssystemet, stöd från familj, 
släktingar och vänner, de-infibulation 
samt beslut om KKS av döttrar. 

Hög 

6 Chalmers, B 
Omer-Hashi, K 
 
2000 
 
Canada 
 

432 Somli Women´s 
Birth Experiences in 
Canada after Earlier 
Female Genital 
Mutilation 
 
Birth: Issues In 
Perinatal Care 

Syftet med studien var 
att få information om 
könsstympade kvinnors 
uppfattning om given 
vård vid graviditet och 
förlossning men även 
upplevelsen av KKS.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer och 
fokusgrupp- 
diskussioner.  

Resultaten tyder på att kvinnors behov 
inte alltid är tillräckligt tillmötesgående 
under graviditet och förlossning. 
Kvinnor rapporterade missnöje med 
både klinisk kunskap och kvalitet i 
vården. 

Hög 

7 Leval, A 
Widmark, C 
Tishelman, C 
Ahlberg, B 
 
2004 
 
Sweden 
 

The encounters that 
rupture the myth: 
contradictions in 
midwifes’ descriptions 
and explanations of 
circumcised women 
immigrants’ sexuality 
 
Health Care For 
Women International 

Syftet med studien var 
att analysera hur svenska 
barnmorskor talar om 
sexualitet hos 
könsstympade afrikanska 
kvinnliga patienter.  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer och 
fokusgrupp- 
diskussioner. 

Fyra teman identifierades för det sätt 
barnmorskorna diskuterade sexualitet 
och relationer relaterat till 
könsstympade kvinnors vård. 
 

Medel 



 

 

 
Nr Författare, 

årtal och land 
Titel och tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

8 Straus, L 
McEwen, A 
Hussein, F 
 
2009 
 
United Kingdom 

Somali women's 
experience of 
childbirth in the UK: 
perspectives from 
Somali health workers 
 
Midwifery 

Syftet är att genomföra 
en kvalitativ studie om 
erfarenheter från 
förlossning från somalisk 
vårdpersonal i 
Storbritannien. 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer med 
åtta somaliska kvinnor 
som varit 
vårdpersonal i 
Somalia och/eller 
praktiserade i 
Storbritannien. 

Misskött vård av könsstympade kvinnor 
under graviditeten och leder till problem 
vid förlossning. Somaliska kvinnor 
ansåg att barnmorskorna hade 
stereotypa och negativa attityder 
gentemot dem.  

Hög 

9 Chalmers, B 
Omer-Hashi, K 
 
2002 
 
Canada 

What Somali women 
say about giving birth 
in 
Canada 
 
Journal of 
Reproductive and 
Infant Psychology 

Syftet är att få 
information om dessa 
kvinnors upplevelse om 
deras vård under 
graviditet och förlossning 
samt deras tidigare 
könsstympning 
erfarenhet. 

Kvalitativ.  
Intervjuer.  

Resultat visar att kvinnor 
behandlas ofta på ett sätt som uppfattas 
som svår och även kränkande för 
kulturell 
värden. Kvinnor uppskattar dock den 
vård de får. Det finns ett behov att öka 
kunskap om KKS. Det behövs en ökad 
känslighet för tvärkulturella metoder 
tillsammans med mer respektfull 
behandling.  

Hög 

 



 

 

 
Nr Författare, 

årtal och land 
Titel och tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10 Thierfelder, C 
Tanner, M 
Bodiang, CMK 
 
2005 
 
Switzerland 
 
 
 
 
 
 
 

Female genital 
mutilation in the 
context of 
migration: 
experience of 
African women with 
the Swiss health 
care system 
 
European Journal 
of Public Health 

Syftet för denna studie 
var att analysera hur  
könsstympade kvinnor 
upplever vården idet 
schweiziska 
sjukvårdssystemet och 
undersöka hur läkare 
och 
barnmorskor behandlar 
och ger advekata råd 
relaterat till 
komplikationer.  

Kvalitativ. Fokusgrupp 
diskussioner och 
telefonintervjuer.  

Hälso- och sjukvårdspersonal möter 
sällan patienter som genomgått KKS. 
Frånvaron av professionella riktlinjer 
ger upphov tillmissförstånd. Rådgivning 
till kvinnorna är ofta otillräcklig, och 
det finns en slående brist på 
kommunikation om kvinnlig 
könsstympning mellan vårdgivare och 
patienter. En överraskande upptäckt är 
att reinfibulation genomförs i Schweiz 
på begäran av patienten. 

Hög 

11 Vangen, S 
Johansen B, E 
Sundby, J 
Traeen, B 
Stray-Pedersen, 
B 
 
2004 
 
Norway 
 

Qualitative study of 
perinatal care 
experiences among 
Somali women and 
local health care 
professionals in 
Norway 
 
European Journal 
of Obstetrics 
Gynecology and 
Reproductive 
Biology 

Att undersöka hur den 
perinatala praktiska 
vården kan påverka 
förlossningens resultat 
bland könsstympade 
kvinnor. 
 

Kvalitativ. 
Djupgående intervjuer. 

Könsstympning erkändes inte vara ett 
problem bland norsk vårdpersonal och 
ämnet togs inte upp innan förlossning. 
Kvinnorna oroade sig över brist på 
erfarenhet och optimal behandling vid 
förlossning. Hälso- och 
sjukvårdspersonal kände sig osäkra på 
att förlösa infibulerade kvinnor och 
iblandutfördes kejsarsnitt i stället för 
defibulation. 

Hög 



 

 

 
Nr Författare, 

årtal och land 
Titel och tidskrift Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

12 Tamaddon, L 
Johnsdotter S 
Liljestrand, J 
Essén, B 
 
2006 
 
Sweden 
 

Swedish health 
care providers' 
experience and 
knowledge of 
female genital 
cutting 
 
Health Care For 
Women 
International 
 

Syftet är att försöka 
utvärdera 
erfarenheter och 
kunskap om 
vårdgivare i Sverige 
när det gäller KKS 
som hälsofråga. 
 

Kvantitativ. 
Strukturerade 
frågeformulär skickades 
till målgrupper i fyra 
större städer i Sverige 
och utvärderas med 
hjälp av beskrivande 
statistik.  

Resultaten stödjer hypotesen att 
denna praxis inte är lika aktiv bland 
afrikanska invandrare i Sverige som 
i ursprungsländer. Om prevalensen 
var densamma som i de afrikanska 
länderna, skulle fler barnläkare 
förväntas möta KKS.  

Hög 



 

 

 

BILAGA 5: EXEMPEL ANALYSPROCESS 
 
Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

När de skulle 
förlösas i Sverige 
så informerade 
barnmorskan om 
svensk lagstiftning 
som förbjuder 
reinfibulation.  

Information om 
lag som förbjuder 
reinfibulation i 
Sverige. 

Reinfibulation 
förbjuden i 
Sverige. 

Stöd av lag Lagar och 
riktlinjer 

Trots att 
sjukvårdspersonal 
i Europa blir allt 
mera medvetna 
om den korrekta 
hanteringen av 
KKS gör bristen 
på klara riktlinjer 
och lagar att de 
lämnas ensamma 
att stå inför dessa 
etiska problem.  

Vårdare ensamma 
inför etiska 
problem när lagar 
och riktlinjer 
saknas. 

Känna sig ensam 
inför beslut. 

Behov av 
riktlinjer 

Kvinnor berättar 
om överraskande 
uttryck och avsky 
i barnmorskornas 
ansikten under 
undersökningar.  

Barnmorskorna 
visade avsky och 
förvåning i 
ansiktsuttrycken. 

Ansiktsuttryck av 
avsky och 
förvåning. 

Förolämpningar i 
kroppsspråk 

Kränkning 

Många somaliska 
kvinnor hade 
erfarenhet av 
ignorant vårdare 
och fått kränkande 
kommentarer av 
dessa.  

Många kvinnor 
hade erfarenhet av 
kränkande 
kommentarer och 
ignoranta vårdare. 

Kränkande 
kommentarer. 

Verbala 
förolämpningar 

 
 
 



 

 

Barnmorskorna 
kände sig osäkra 
på hur de skulle 
kommunicera med 
kvinnorna om 
könsstympning.  

Barnmorskorna 
var osäkra på 
kommunikationen 
med kvinnorna.  

Personalen osäker 
vid 
kommunikation. 

Osäkerhet hos 
personalen 

Kommunikation 

Vissa kvinnor var 
lättade över att 
könsstympningen 
inte togs upp 
eftersom de inte 
ville bli frågade 
om det.  

Vissa kvinnor var 
lättade när 
könsstympningen 
inte togs upp. 

Ovilja att prata om 
könsstympningen. 

Undvikande av 
samtal om KKS 

Många uppgav 
svårigheterna som 
doktorerna och 
barnmorskorna 
hade vid vaginal 
undersökning 
vilket gjorde 
undersökningen 
långvarig och 
smärtsam. 

Svårigheterna vid 
vaginal 
undersökning 
förlängde 
undersökningarna 
och gjorde de 
smärtsamma. 

Långa och 
smärtsamma 
undersökningar. 

Okunskap leder 
till sämre vård 

Kunskap 

Att möta 
barnmorskor eller 
doktorer med 
kunskap om KKS 
gjorde att de 
kände sig säkra. 

Doktorer och 
barnmorskor med 
kunskap ingav 
känsla av 
säkerhet.  

Känna sig trygg Kunskap ger 
trygghet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kvinnor som varit 
infibulerade 
berättade om 
upplevelser då de 
kände sig stirrade 
på vilket 
upplevdes som att 
de var 
undersökningsobj
ekt för nyfiken 
personal. 

Stirrandet gjorde 
att de kände sig 
som 
undersöknings-
objekt för nyfiken 
personal. 

Känsla av att vara 
ett undersöknings-
objekt.  

Att vara blottad Sårbarhet 

Kvinnorna 
uppvisade oro och 
förlägenhet under 
undersökningar. De 
höll ihop benen och 
hade väldigt svårt 
att slappna av.  

Kvinnorna visade 
tydlig förlägenhet 
genom 
kroppsspråket vid 
undersökning. 

Förlägenhet vid 
undersökning. 

Utsatthet 

Mer än hälften av 
kvinnorna 
uttryckte ett 
behov av mer 
omvårdnad och 
mer stöttande 
personal.  

Hälften av 
kvinnorna 
behövde mer 
omvårdnad och 
mer stöttning. 

Behov av mer 
stöttning. 

Kvinnornas 
önskemål 

Omvårdnad 

Barnmorskor 
berättar att de 
känner stark 
empati, 
skyddande och en 
vilja att behandla 
dessa kvinnor 
med extra 
omvårdnad.  

Barnmorskorna 
kände empati och 
ville ge extra 
omvårdnad. 

Vilja att ge extra 
omvårdnad. 

Empati 

 


