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”Jag vet att Gud har skapat min kropp till fulländning sådan som jag var när jag föddes. 

Därefter plundrade mannen mig på min kraft och gjorde mig till en krympling. Jag blev 

bestulen på min kvinnlighet. Om Gud hade velat att jag inte skulle ha de där kroppdelarna, 

varför skapade han dem då?” (Dirie, 1999). 
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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Kvinnlig omskärelse innebär att delar av könsorganet avlägsnas och utförs 

framförallt av traditionella skäl. Ingreppet förekommer överallt i världen, men främst i Afrika. 

Enligt svensk lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor är kvinnlig 

omskärelse straffbart. Omskärelsen ger kvinnorna fysiska och psykiska hälsokomplikationer.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av omskärelse bland 

afrikanska kvinnor som har flyttat till västvärlden. 

 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserade på fem självbiografier som 

besvarade studiens syfte. Analys gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativ 

innehålls analys, där meningsbärande enheter kondenserades utan att ha förlorat innebörden 

och som i sin tur kom att bilda koder som slutligen bildade åtta kategorier. 

 

Resultat: Kvinnorna upplevde ett outhärdligt lidande orsakat av traditionen i form av fysiska 

komplikationer och psykisk ohälsa. Välbefinnande kunde också upplevas då traditionen är en 

viktig del i deras liv. Kvinnorna ändrade sina åsikter om kvinnlig omskärelse i negativ 

bemärkelse efter att ha flyttat till västvärlden och fått information och reflekterat omkring 

denna tradition. 

 

Slutsats: Kvinnorna hade olika upplevelser före, under och efter omskärelsen. Som 

sjuksköterska bör man veta att kvinnlig omskärelse är en viktig tradition för dessa kvinnor. 

Vikten av att vara medveten om att de upplever ett livslidande. Detta då omskärelsen har 

påverkat deras hälsa och livsvärld. 
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INLEDNING 
 

Kvinnlig omskärelse innebär ett fysiskt och psykiskt lidande för kvinnor som varar livet ut 

och påverkar deras hälsa negativt. Globalisering innebär att traditionen fortsätter att tillämpas 

även i Sverige, där unga flickor drabbas. En ökad kunskap inom detta område är viktigt för 

sjuksköterskor som möter dessa flickor och kvinnor i olika vårdsammanhang. Författarna vill 

med denna studie få en förståelse av kvinnornas upplevelse för att kunna bemöta de med 

kunskap och respekt. Studien beskriver kvinnors upplevelse före, under och efter 

omskärelsen. 

Författarna vill slutligen tacka handledaren Eva Nilsson för stödet och hjälpen under studiens 

gång.  

 

BAKGRUND 

 

Kvinnlig omskärelse är ett ingrepp som tillämpas av en icke medicinsk orsak och som innebär 

att delar av könsorganet avlägsnas (World Health Organization, 2008). Varje år riskerar tre 

miljoner flickor att genomgå omskärelse. Det beräknas att cirka 100-140 miljoner flickor eller 

kvinnor har genomgått någon form av omskärelse (World Health Organization, 2012).   

Ingreppet praktiseras i 28 afrikanska länder (Bikoo, 2007). Khaja, Lay och Boys (2010) 

hänvisar till Khaja (2004) och Touba (1999) som påvisar att nio av tio kvinnor är omskurna i 

länderna Etiopien, Eritrea, Somalia och norra Sudan. Invandringen och flyktingströmmen till 

västvärlden från länder där omskärelse tillämpas har medverkat till att traditionen fortsätter 

och numera praktiseras i Europa. I Sverige bor det ungefär 70 000 person där kvinnlig 

omskärelse är en förekommande tradition. Döttrar till denna grupp anses vara i riskzonen för 

utförandet av kvinnlig omskärelse i Sverige eller i hemlandet (NCK, 2011). 

 

 

Lagstiftning  

WHO (2008) betonar att kvinnlig omskärelse strider mot mänskliga rättigheter. Det har 

medfört att många västländer har lagstiftat mot kvinnlig omskärelse (Amnesty international, 

2009).  

Enligt svensk lag är kvinnlig omskärelse förbjudet och straffbart även om kvinnan har lämnat 

sitt samtycke för att utföra ingreppet se Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av 

kvinnor.  

 

Sjuksköterskor träffar och bemöter dessa kvinnor i olika vårdsammanhang. Tamaddon, 

Johnsdotter, Liljestrand och Essén (2005) visar i sin studie att 60 procent av vårdpersonalen i 

Sverige har under sitt yrkesliv träffat en omskuren kvinna. Däremot är kunskapen hos 

vårdpersonal och allmänheten i västvärlden begränsad. Enligt en studie utav Leye, et al 

(2008) hade belgisk vårdpersonal under utbildning fått begränsad eller ingen information alls 

om kvinnlig omskärelse. De var även ovetande om lagstiftningar om kvinnlig omskärelse 

eller dess klassifikationer. Litteratur och artiklar om kvinnors upplevelser av omskärelse är 

begränsad vilket leder till okunskap hos sjukvårdpersonal beträffande drabbade kvinnors 

upplevelser. Därmed är det viktigt att vårdpersonal i västländerna får en ökad kunskap om 

kvinnlig omskärelse för en bättre vård och bemötande av dessa kvinnor, samt ökad förståelse 

för deras livsvärld och upplevelser.  

 

Immigration 

Immigration innebär en person som själv väljer att flytta eller som under tvång flyttar till ett 

annat land. Immigration till ett annat land är en stressfylld upplevelse för en person. Personen 
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upplever därmed förlust av sin egen kultur, hemland och familj vilket har en negativ påverkan 

på livvärlden och hälsan (Hannes, 2005). Dessa människor har olika livserfarenheter, 

kulturella bakgrunder samt olika föreställningar om hälsa och sjukdom. Som sjuksköterska är 

det viktigt att bemöta dessa på ett respektfullt sätt och skaffa sig kunskap om deras kulturella 

bakgrund.  Den senaste statistiken från Migrationsverket (2011) visar att cirka 11 839 

personer från Afrika fått någon form av uppehållstilstånd i Sverige under år 2011.   

 

Olika typer av kvinnlig omskärelse 

World Health Organization (2008) klassificerar kvinnlig omskärelse i fyra olika kategorier. 

Typ I innebär borttagning av delar eller hela klitoris (klitoridektomi). Typ II menas med 

borttagning av klitoris där även de inre blygdläpparna och/eller yttre blygdläpparna kan 

involveras i ingreppet. Typ III betyder reducering av vaginalöppningen genom att skära av de 

inre blygdläpparna och/eller yttre blygdläpparna som sedan läks ihop i mitten; detta med eller 

utan borttagning av klitoris. Detta kallas infibulation. Typ IV klassificeras som skadliga 

ingrepp på kvinnans eller flickans könsorgan som till exempel prickning eller skrapning av 

clitoris. 

 

Vanligtvis sker ingreppet på småflickor från fyra års ålder upp tills flickan fyller tio år (Bikoo, 

2007).  Det finns däremot särskilda folkgrupper i världen som tillämpar omskärelsen några 

dagar efter födelsen eller före kvinnans giftermål (Toubia, 2000).   

 

Troliga förklaringar till sedvänjan 

Det finns olika anledningar till varför omskärelse tillämpas på flickor. Ingreppet kan utföras 

på flickor för att markera deras övergång från barn till kvinna. Kvinnlig omskärelse utförs för 

att kontrollera kvinnornas sexualitet (Leval, Widmark, Tishelman & Ahlberg, 2004). 

Ingreppet kan därmed kontrollera och säkerställa kvinnans oskuldhet fram till äktenskapet 

(Bikoo, 2007). En icke omskuren kvinna kan förbli ogift (Rahman & Toubia, 2000). 

Ingreppet tillämpas även för att hedra familjen och klanen (Bikoo, 2007). Estetiska skäl kan 

vara andra orsaker till varför kvinnlig omskärelse tillämpas då ett icke omskuret könsorgan 

betraktas som fult och orent. Förespråkare för kvinnlig omskärelse jämför detta med 

västvärldens kroppsideal om näs- och bröst operationer, som tillämpas på grund av estetiska 

skäl (Abusharaf, 2006; Bikoo, 2007).  

 

Hälsoeffekter  

Akuta komplikationer i samband med ingreppet kan vara blödningar, stelkramp, akut 

urinretentioner samt infektioner som kan leda till blodförgiftning och död (Brady & Files, 

2007). Långsiktiga komplikationer är återkommande urinvägsinfektioner, kroniska 

höftbensinfektioner, posttraumatisk stress och sexuella dysfunktioner (Ibid.). Omskärelsen 

kan även ge kronisk värk samt problem under graviditet och förlossning (Leye, et al., 2008). 

En studie av Adam et al. (2010) visar att mångföderskor som genomgått omskärelse har högre 

risk att drabbas av komplikationer och dödsfall under förlossningen. 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar bland annat kvinnornas egna förklaringar till varför kvinnlig 

omskärelsen tillämpas. I en studie av Johnsdotter (2002) förklarar kvinnorna att traditionen 

och religionen är orsaker till att ingreppet utförs på flickor. En studie av Johnsdotter, Moussa, 

Carlbom, Aregai och Essén (2009) visar även afrikanska kvinnors upplevelser av deras 

hälsokomplikationer relaterade till kvinnlig omskärelse, som att t.ex. den sexuella lusten 

minskas. Det hittades mer forskning om kvantitativa data dvs. statistisk information om 

länder där kvinnlig omskärelse utförs i samt antalet omskurna kvinnor som finns i dessa 
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länder (Bikoo, 2007; Khaja, 2004; Touba, 1999; Talle, 2008; Toubia, 2000; Brady & Files, 

2007; Leye, et al., 2008 & Adam et al.2010). Det framkommer information om att enstaka 

länder i Asien som Malaysia och Indonesien utför kvinnlig omskärelse (Talle, 2008). Khaja, 

Lay & Boys(2010) hänvisar till Khaja(2004) och Touba (1999) statatisik som visar att 9 av 10 

kvinnor är omskurna i länderna Etiopien, Eritrea, Somalien och norra Sudan.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna kvalitativa studie utgår från ett livsvärldsperspektiv där afrikanska kvinnors 

upplevelser av omskärelse beskrivs. Antropologi står för människan och kulturens vetenskap 

där syftet är att lära sig av andra kulturer och traditioner än dem vi lever i (Sohlberg P & 

Sohlberg B-M, 2009). Läsningen av kvinnornas upplevelse med en annan traditionell och 

kulturell bakgrund kommer att öka författarnas förståelse och kunskap om omskärelse. 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att människan är 

odelbar och att kroppen och psyket utgörs av en helhet. Kvinnlig omskärelse är ett ingrepp 

som påverkar både kvinnans fysiska och psykiska hälsa. Relevanta vårdvetenskapliga begrepp 

som ingår i denna studie förklaras nedan. 

 

Subjektiv kropp innebär att kroppen är levande och ger människan sin identitet genom att 

använda sina sinnen. Det innebär att det som kroppen hör, ser och känner ger människan sin 

identitet i världen den lever i. Om kroppen förändras, påverkar detta även människans 

identitet och sin tillgång till världen (Dahlberg, 1997). Det är framför allt kvinnornas 

subjektiva kropp som påverkas av ingreppet då deras kropp oundvikligt förändras både fysiskt 

och psykiskt och därmed deras tillgång till världen. 

 

Livsvärld handlar om människors erfarenheter och om den levda världen (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Kvinnors livsvärld kommer att påverkas av 

omskärelsen med både negativa och positiva livserfarenheter. 

 

Hälsa och välbefinnande är subjektiva känslor som varierar från person till person. De kan 

påverkas av miljö och kultur, vilket inte kan mätas objektivt (Wiklund Gustin, 2003). 

Omskärelsen påverkar kvinnans fysiska och psykiska hälsa vilket har en inverkan på 

kvinnornas upplevelser av hälsa, välbefinnande och lidande. 

 

Lidande beskriver Wiklund Gustin (2003) som en negativ känsla orsakad av fysiska och 

psykiska skador. Lidande innebär att personen förlorar sig själv och berör hela människan. 

Lidande förekommer hos många omskurna kvinnor som utsätts för olika konsekvenser bl.a. i 

form av hälsokomplikationer.  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Omskärelse är en tradition som utförs på flickor och kvinnor framförallt i de afrikanska 

länderna utan en medicinsk orsak. Sverige tar varje år emot invandrare och flyktingar från 

hela världen (Migrationsverket, 2011). Dessa människor har med sig en bakgrund som består 

av olika kulturer och traditioner. 

Kvinnor som flyttar till västvärlden och har genomgått omskärelsen i hemlandet har ofta 

fysiska och psykiska besvär av sitt ingrepp. De får dessutom fortsatta fysiska och psykiska 

hälsokomplikationer. Sjukvårdspersonalens brist på kunskap och förståelse om deras 

upplevelser och minnen av omskärelse kan förvärra kvinnornas psykiska ohälsa vid kontakter 

med hälso- och sjukvården (Clayes et al., 2008). Därför är det viktigt att som sjuksköterska i 
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västvärlden ha en god insikt i kvinnornas livsvärld för att kunna ge ett professionellt vårdande 

och bemötande då dessa kvinnor kommer att synas i olika vårdsammanhang.  

Vid sökning av information till denna studie hittades ett fåtal kvalitativa studier om kvinnors 

upplevelser. Informationen som hittades var orsaker till omskärelsen samt männen och 

kvinnornas åsikter och tankar om kvinnlig omskärelse efter att ha flyttat till Sverige 

(Johnsdotter, 2002; Johndotter, Moussa, Carlbom, Aregai och Essén, 2009).  

Det fanns däremot flera studier som innehöll statistisk information om kvinnlig omskärelse. 

Vilket handlade mer om antalet omskurna kvinnor och vilka länder som tillämpar ingreppet 

(Bikoo, 2007; Khaja, 2004; Touba, 1999; Talle, 2008; Toubia, 2000; Brady & Files, 2007; 

Leye, et al., 2008 & Adam et al.2010). Författarna anser därmed att informationen om 

kvinnornas upplevelser av omskärelse är begränsad vilket har motiverat till valet av ämnet. 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av omskärelse bland afrikanska 

kvinnor som har flyttat till västvärlden. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
  

-Vilka upplevelser har afrikanska kvinnor av omskärelse? 

 -Vilka minnen har dessa kvinnor kring ingreppet? 

 

METOD 
 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för att beskriva afrikanska kvinnors 

upplevelser av kvinnlig omskärelse. Genom att få en helhetsbild av människans unika och 

subjektiva upplevelser kunde författarna tolka, beskriva och förstå kvinnornas egna 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2003).  Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativ 

innehållsanalys användes för att analysera självbiografierna. 
 

 

Datainsamling 

Sökning av relevanta självbiografier som kunde besvara syftet med denna studie gjordes med 

hjälp av bibliotekarier vid Linneuniversitetsbiblioteket i Växjö, Växjö stadsbibliotek och 

Malmö stadsbibliotek. Med hjälp av bibliotekarierna hittades fyra av fem självbiografier som 

utgör denna litteraturstudie. Resultaten av sökningarna som författarna fick hjälp med av 

bibliotekarierna var begränsad. Därefter användes LIBRIS som är en nationell 

bibliotekskatalog. Sökord som användes var kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, 

female genital mutilation, female genital mutilation experience och female genital cuting samt 

tillägget Lz för att begränsa urvalet till endast självbiografier. Via LIBRIS sökning hittades 

ytterligare tre självbiografier med kvinnlig könsstympning som nyckelord.  

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för självbiografierna var att dessa skulle ha kvinnlig omskärelse som ett 

huvudämne samt att kvinnorna som skrev självbiografierna hade genomgått någon form av 

kvinnlig omskärelse. För att kunna besvara syftet med denna studie var det relevant att dessa 

kvinnor skulle ha flyttat till Västvärlden efter ingreppet. Ett annat inklusionskriterie var att 

dessa självbiografier skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Avgränsning av år 



 5 

bedömdes inte vara nödvändigt eftersom studiens syfte handlar om upplevelser och kan därför 

inte bli inaktuella.  

Exklusionskriterier var skönlitteratur samt självbiografier som var skrivna på ett annat språk 

än engelska och svenska. 

Två självbiografier valdes bort då en av dem hade kvinnlig omskärelse som ett centralt ämne 

men kvinnan hade själv inte genomgått ingreppet. Den andra valdes bort då kvinnlig 

omskärelse var ett nyckelord men centralämnet bedömdes som människohandel.  

 

De fem valda självbiografier för denna studie är: 

En blomma i Afrikas öken (Dirie, 1999). Vid fem års ålder blev kvinnan omskuren och vid 12 

års ålder bortlovad till en äldre man. Hon lyckades rymma före äktenskapet. Kvinnan flyttade 

sedan till England där hon arbetade som fotomodell.  

 

Ökenblomman återvänder (Dirie, 2004). En uppföljare av boken en blomma i Afrikas öken, 

där hon åker tillbaka till Afrika för att träffa sin familj samt för att förstå varför denna 

tradition tillämpades. 

 

Skändad- En överlevares berättelse (Khady & Cuny, 2007). En kvinna från Senegal som vid 

sju års ålder blev omskuren. Kvinnan blev bortgift med en äldre man och flyttade med honom 

till Frankrike där tre av hennes barn fick genomgå omskärelse.  

 

Aman (Barnes & Boddy, 2006). En kvinna som vid nio års ålder blev omskuren. Boken 

skildrar hennes liv då hon berättar om sina arrangerade äktenskap samt om omskärelsens 

konsekvenser. 

 

Born in the big rains (Korn & Eichhorst, 2006): Handlar om en somalisk flicka som blev 

omskuren vid sju års ålder vilket gav henne permanenta hälsokomplikationer. Kvinnan 

flyttade till Tyskland för att få behandling.  

 

Dataanalysen 

Analysen av självbiografierna gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Detta gick ut på att hitta meningsbärande enheter med hjälp av syftet för att sedan 

kondensera texten utan att förlora kärnan av innebörden. Därefter bildas olika koder. Koderna 

som kan förstås som etiketer där de kondenserande texterna sammanfördes med gemensamma 

innebörder. Koderna delades därefter in i olika kategorier. 

Författarna av denna studie läste de fem självbiografierna var för sig. Under läsprocessen 

antecknade författarna relevanta meningsbärande enheter som passade studiens syfte på ett enskilt 

papper. Dessa meningsbärande enheter diskuterades och jämfördes av författarna.  De 

meningsbärande enheterna förkortades (kondenserades) utan att ha förlorat kärnan i innehållet och 

därefter bildades koderna. Författarna valde sedan att skriva ner de meningsbärande enheterna, 

kondenseringen och koderna i ett Word dokument.  Författarna av denna studie och med hjälp av 

handledare jämfört koderna tillsammans. Koderna sammanfördes efter de likheter och skillnader 

som fanns till olika kategorier. Denna analysprocess kom att bilda åtta kategorier som utgör 

resultatet för denna litteraturstudie.  

 

Exempel på innehållsanalys redovisas nedan i tabell 1. Tabellen visar vilka steg som användes i 

analysprocessen och ger även exempel på meningsbärande enheter, kondensering och koder, 

vilket ledde till uppkomsten av studiens åtta kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys med meningsbärande enheter, kondensering, koder och 

kategorier. 
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Meningsenheter Kondensering  Koder Kategori 

”Jag var rädd, för hon som 

hade försökt kissa först hade 

inte lyckats och jag hade 

hört hennes fasanfulla 

skrik…” 

Rädsla för att kissa efter 

att hört andra flickors 

skrik 

Skräck Lidande under omskärelsen 

”Men jag såg att den 

naggade rakbladskanten var 

täckt av intorkat blod. Hon 

spottade på rakbladet och 

torkade av det mot 

klänningstyget…” 

Ett gammalt och 

smutsigt rakblad 

Instrument Lidandets verktyg 

 

Etiska övervägande 

Litteraturstudien utgår från självbiografier vilka är skrivna utifrån kvinnors egna upplevelser 

av omskärelse. Respekten för människor är viktigt inom forskning, detta kan uppnås genom 

att forskaren värnar om informationsgivarens integritet och anonymitet (Holme & Solvang, 

1997). Materialet är publicerat därför bedömdes att inget etiskt dilemma kan förekomma runt 

informanterna då kvinnorna själva har valt att berätta om sina erfarenheter.  

 

RESULTAT 
 

I självbiografierna framkom kvinnornas fysiska och psykiska lidande som komplikationer av 

omskärelsen. Resultatet visar att välbefinnande kunde upplevas av kvinnorna samt att de 

ändrade sina åsikter om omskärelse efter att ha flyttat till västvärlden i negativ betydelse. 

Studiens tema presenteras i form av åtta kategorier: Upplevelse av den traditionella kulturens 

krav, Upplevelser av välbefinnande, Upplevelse före omskärelsen, Lidandets verktyg, 

Upplevelse av lidande under omskärelsen, Upplevelse av lidande efter omskärelsen, 

Upplevelse av förändrad kropp och Upplevelser av livslidande efter omskärelsen 

 

Upplevelser av den traditionella kulturens krav 

Kvinnorna beskrev att tradition, kultur, religion och estetik var huvudorsaker till att utföra 

omskärelse på kvinnor.  

Kvinnorna beskrev att kvinnlig omskärelse betraktades som en tradition för att säkerställa att 

kvinnan var oskuld fram tills äktenskap. De beskrev att männen och deras familj krävde 

omskurna kvinnor för att arrangera ett äktenskap. En icke omskuren kvinna betraktades som 

olämplig för äktenskap och en skam för familjens heder.  

 

”Min far började bli bekymrad eftersom M snart var giftasvuxen, men någon 

giftermål kunde det inte bli förrän hon hade blivit ordentlig ”fixad”…” (Dirie, 

1999, s 51). 

 

Kvinnorna beskrev att omskärelsen var ett tabubelagt ämne. Ingen pratade om orsaken eller 

om smärtan som förekom under och efter ingreppet. Kvinnorna förklarade att flickornas 

omskärelse var en ritual där endast kvinnliga familjemedlemar fick vara delaktiga. Männen 

fick ingen information om ingreppet och deltog inte. 

 



 7 

En kvinna berättade att omskärelsen även utfördes av estetiska skäl. Intakta kvinnliga 

könsorgan ansågs vara fula och ohygieniska. Hon beskrev att männen i hennes kultur tyckte 

att ett omskuret underliv såg vackrare ut jämfört med ett icke omskuret underliv (Barnes & 

Boddy, 2006). 

 

Kvinnorna förklarade att de trodde att kvinnlig omskärelse föreskrevs i Koranen och därför 

viktigt att genomföra. En kvinna berättade att hon fick höra att omskärelsen var ett tvång för 

att kunna tillåtas att be till Gud (Dirie, 1999). 

 

 

Samtliga kvinnor förklarade att de trodde att denna tradition utfördes i världen. Upptäckten att 

vara annorlunda kom när kvinnorna flyttade till västvärlden och fick kontakt med icke 

omskurna kvinnor och med hälso- och sjukvården p.g.a. sina hälsoproblem efter omskärelsen. 

 

Upplevelse av välbefinnande 

Kvinnorna upplevde stunder av välbefinnande även under perioder som andra skulle ha 

upplevt som outhärdliga.  

Omskärelsen beskrevs som en viktig händelse i kvinnornas liv då de unga flickorna övergick 

från att vara barn till kvinna. Ceremonin tillät enligt tradition att endast kvinnor var 

närvarande vid festen och ingreppet. De berättade att de längtade efter sin omskärelse och att 

de upplevde avundsjuka på sina äldre systrar som efter omskärelsen behandlades som vuxna.  

En kvinna förklarade att hon tiggde om att bli omskuren då hennes mamma vägrade att 

omskära henne på grund av pengabrist. 

 

“Jag tiggde faktiskt min mor om att låta omskära mig eftersom jag hade hört att 

det skulle göra mig ren“ (Dirie, 2004, s 19). 

 

Samtliga kvinnor upplevde stolthet över att bli omskurna. En kvinna förklarade att hon 

upplevde sig särskilt stolt när hon var bland de icke omskurna kvinnorna. 

 

“A spontaneous feeling of superiority came over me- just a hint at first, then my 

pride grew. […] I was clean in a country of the unclean. A child chosen by 

God“ (Korn & Einchhorst, 2006, s 121). 

 

Hur de firade sin omskärelse varierade på grund av vilka traditioner samt vilken ekonomisk 

situation som familjen befann sig i. Samtliga kvinnor beskrev att kvinnorna i familjen 

anordnade en stor fest för flickorna dagen innan. Gästerna hade med sig presenter som kunde 

innefatta allt från guld till sandaler. De upplevde att de blev extra ompysslade inför ceremonin 

av sina mödrar. En av kvinnorna förklarade att de inte hade råd att fira med en ceremoni men 

tröstades av sin mamma genom att hon fick ligga i mammas famn vilket medförde att kvinnan 

kände sig viktig jämfört med sina systrar (Dirie, 1999). 

En annan kvinna beskrev att hon upplevde stolthet då brodern hade kommit hem till dem 

endast för att besöka henne inför hennes omskärelse (Korn & Einchhorst, 2006). 

Efter omskärelsen fick kvinnorna förflyttas till en hydda där de befann sig tills de hade 

återhämtat sina krafter. Välbefinnandet ökades då de fick besök av kvinnliga 

familjemedlemmar. 

I hyddan fick de smärtlindring genom att mödrarna uppmuntrade flickorna att dricka kallt 

vatten för att bedöva smärtan. Kvinnorna vårdades av sina mödrar som hjälpte dem med 

förflyttningar och lägesändringar. Mödrarna hjälpte även till med omläggningar.   
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“While I was unconscious, she had sat watching over me for seven days and 

nights. Drop by drop she had given me water, had placed cool cloths on my 

forhead and fanned the fresh air around me. She had prayed“ (Korn & 

Einchhorst, 2006, s 43). 

 

Kontakten med familjen samt lindring av smärta bidrog till ökat välbefinnande och upplevelse 

av hälsa.  

 

 

Upplevelser före omskärelsen 

Kvinnorna beskrev upplevelsen av rädsla, nervositet, oro och ovisshet inför ingreppet på 

grund av bristande information om hur ingreppet skulle utföras. En kvinna berättade om sina 

upplevelser i väntan på att bli omskuren om skräcken som hon och de andra flickorna kände 

medan de hörde andra flickors skrik.  

”Jag kommer inte längre ihåg vem som blev uppropad först, så rädd var jag[…] 

Jag satt som fyra eller femma i kön med utsträckta ben på trappan och skakade 

till vid varje skrik, hela min kropp knöt sig…” (Khady & Cuny, 2007, s 20). 

 

Kvinnan förklarade att flickorna var skräckslagna men att ingen försökte fly, då ingen skulle 

kunna ha hjälpt dem (Ibid.). 

 

Lidandets verktyg 

I biografierna framkom det att omskärerskorna inte hade en relevant utbildning. 

Omskärerskan använde icke sterilt material vid ingreppet. Efter ingreppet var alternativa 

behandlingsmetoder vanligt förekommande.  

 

I biografierna förklarades att de som utförde ingreppet på flickorna alltid var kvinnor utan en 

formell vårdutbildning. Omskärerskan förlitade sig på sina egna erfarenheter. Valet av 

material för ingreppet bestämdes av omskärerskan. En av kvinnorna berättade att 

omskärerskan beordrade hennes anhöriga att köpa en rakhyvel inför ingreppet (Khady & 

Cuny, 2007). De resterande kvinnorna beskrev att omskärerskan använde sig av begagnade 

och smutsiga instrument. 

 

“The old woman began to empty a pouch and spread out her utensils: a little 

sack of ash, a rod a small metal container with herbal paste, thorns from a bush 

and elephant hair. She broke a razor blade into two halves…” (Korn & 

Einchhorst, 2006, s 37). 

 

Dessa begagnade och smutsiga instrument som beskrevs av kvinnorna ovan var icke sterila 

rakblad eller knivar. Valet av materialet samt att de var smutsiga väckte skräckkänslor hos 

samtliga kvinnorna.  

Kvinnorna beskrev att efter borttagningen av de oönskade delarna av underlivet använde 

omskärerskan taggar eller törnen som nålar för att sticka igenom skinn och sy ihop flickornas 

underliv.  

Efter ingreppet använde omskärerskan olika behandlingsmetoder för att undvika 

komplikationer som exempelvis infektioner. Detta kunde vara olika salvor och örter som 

ansågs ha en lindrande verkan. Salvan hejdade blodflödet samt underlättade läkningen. En 

annan behandlingsmetod var att omskärerskan och anhöriga bad böner för en god läkning.  

 



 9 

”Litanian blandad med böner skulle besvärja det onda och hjälpa oss att läka. 

Och det var något man trodde på, även om man inte förstod. Den där kvinnan 

hjärntvättade mig med sina ramsor som endast hon kunde förstå, och på så vis 

skulle blodet sluta rinna, och jag skulle klara mig undan det onda ögat” (Khady 

& Cuny, 2007, s 26). 

 

Samtliga kvinnor förklarade att bönen och örterna var overksamma för smärtan som uppkom i 

samband med ingreppet.  

Kvinnorna blev även tillsagda av mammorna att ligga på ryggen som på grund av sina egna 

erfarenheter visste att det var smärtlindrande. Vilket bekräftades av kvinnorna då en lättnad 

upplevdes när de låg på ryggen. 

 

Upplevelser av lidande under omskärelsen 

Kvinnorna upplevde psykiskt och fysiskt lidande under omskärelsen som kom att påverka 

dem livet ut.  

Kvinnorna berättade om upplevelse av vanmakt under ingreppet. En kvinna beskrev 

tvångskänslor av att vara tvingad att genomgå omskärelsen. Ett rymningsförsök skulle fläcka 

ner familjens heder (Khady & Cuny, 2007).  Vanmakten upplevdes även utav mammorna som 

på grund av sin egen hjälplöshet inte kunde hjälpa flickorna från att undvika smärtan som 

orsakades av ingreppet. Samtliga kvinnor beskrev sina upplevelser av maktlöshet när de var 

fasthållna av anhöriga under ingreppet. Detta gjordes för att underlätta ingreppets utförande 

på flickorna. 

 

Samtliga kvinnorna tyckte att det var svårt att beskriva sitt lidande och smärta under 

ingreppet.  

 

”Jag har aldrig upplevt något så våldsamt i hela mitt liv. Jag har fött barn, lidit 

av njurstensanfall och varje smärta är unik. Den dagen trodde jag att jag skulle 

dö och aldrig mer vakna upp. Jag till och med bad om att inte vakna till liv igen. 

Så stark var smärtan att jag ville somna, förlora medvetande” (Khady & Cuny, 

2007, s 22). 

 

En kvinna berättade att ljudet av att någon skar i hennes kropp var den värsta erfarenheten av 

omskärelsen samt att smärtan var odefinierbar (Korn & Einchhorst, 2006). 

  

Upplevelse av lidande efter omskärelsen 

Efter omskärelsen upplevde kvinnorna fysiska komplikationer och psykiskt lidande i form av 

besvikelse och ilska. Dessa direkta och långsiktliga komplikationer orsakade ohälsa för 

kvinnorna. 

Fysiskt lidande som uppkom efter ingreppet var främst smärta. Samtliga kvinnor upplevde en 

outhärdlig smärta i kroppen, en känsla som gav upphov till dödstankar. En kvinna beskrev att 

den plågsamma smärtan medförde att kvinnan fick svårt att mobilisera sig (Khady & Cuny, 

2007).  

Efter omskärelsen upplevde kvinnorna plågsamma miktioner, detta uppkom i form av sveda 

och svårigheter med att tömma urinblåsan. Kvinnorna undvek att urinera och höll sig för att 

undvika smärtan. En av kvinnorna vägrade därför att dricka efter ingreppet (Khady & Cuny, 

2007). Andra komplikationer som uppkom var exempelvis feber och blödningar.  En 

långsiktlig komplikation som samtliga kvinnor beskrev var menstruationssmärta. Detta 

begränsade kvinnornas liv och arbetsförmåga och påverkade deras livskvalité.   
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Samtliga kvinnor upplevde psykiskt lidande som ångest och oro. 

 

“Även om jag inte längre hade något fysisk ont efter fyra dagar, led jag 

inombords” (Khady & Cuny, 2007, s 25). 

 

Kvinnorna kände även besvikelse efter ingreppet då resultatet inte nådde upp till deras 

förväntningar. En av kvinnorna förklarade att omskärelsen skulle omvandla flickorna till 

vackra kvinnor. Kvinnan kände sig varken vacker eller ren utan upplevde smärta och lidande.  

 

“I had not become beautiful. I didn’t radiate. Instead I had fallen into an 

abyss…” (Korn & Einchhorst, 2006, s 44). 

 

Kvinnorna var arga och besvikna på familjen på grund av känslan att vara övergivna. Ingen av 

deras anhöriga hade hindrat ingreppet.  

 

Upplevelse av förändrad kropp 

Kvinnorna beskrev sina upplevelser av en förändrad kropp som uppkom på grund av 

ingreppet vilket påverkade deras liv. 

Omskärerskan kontrollerade öppningen storlek för att tillfredsställa familjens önskemål. En 

av kvinnorna kände sig nyfiken och ville se vad som var borttaget från kroppen. Kvinnan 

förklarade att könsorganet såg ut som ett ärr som liknade ett blixtlås vilket ökade kvinnans 

besvikelse. 

 

“Jag började hata, och jag tvingade mig att för alltid att glömma den delen av 

min kropp som var så förknippad med själsliga sår som aldrig skulle läka” 

(Khady & Cuny, 2007, s 66). 

 

I samtal med västerländska kvinnor upptäckte kvinnorna skillnader i sexuallivet. Det 

framkom att omskurna kvinnor inte kunde njuta av vaginalt sex, utan tillfredställdes genom 

att ha en nära kontakt med maken. Förklaringen var att omskurna kvinnor kunde uppleva lust 

om det fanns kärlek mellan paret. 

 

”För mig handlar sex om känslor för min partner. Orgasmen börjar i mitt 

huvud och slutar i mitt hjärta.” (Dirie, 2004, s 62). 

 

Kvinnorna tyckte att omskurna underliv såg annorlunda ut jämfört med andra kvinnor i 

samhället. En av kvinnorna beskrev att ett icke omskuret könsorgan såg djuriskt ut (Barnes & 

Boddy, 2006). En annan kvinna beskrev sin förvåning över att icke omskurna flickor kissade 

snabbare (Dirie, 1999). 

    

Upplevelser av livslidande efter omskärelsen 

Upplevelsen av förändrad kropp i samband med sexuallivet upplevdes även som ett 

livslidande för kvinnorna.   

I biografierna framkom det att kvinnorna upplevde psykisk ohälsa lång tid efter ingreppet. 

Kvinnorna beskrev bröllopsnatten som en traumatisk upplevelse. Under bröllopsnatten fick 

maken skära upp kvinnans vagina för att kunna fullborda äktenskapet. En kvinna förklarade 

att hon förlorade medvetande under bröllopsnatten på grund av de outhärdliga smärtorna 

(Khady & Cuny, 2007). 

När kvinnorna blev äldre förstod de att omskärelsen var en plikt och en nödvändig tradition 

för att säkerställa flickornas framtid. Därför lade kvinnorna ingen skuld på mammorna eller 
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ifrågasatte delaktigheten vid ingreppet. Kvinnorna ansåg däremot att den nödvändiga 

traditionen var något som bör ifrågasättas då traditionen förändrade kvinnans livsvärld och 

naturliga kropp. En kvinna upplevde skuldkänslor och ånger på grund av medgivande av 

omskärelse på sina döttrar. Detta på grund av att kvinnan inte hade kunskaper om ingreppets 

negativa hälsoeffekter.  

Kvinnan kände sig skyldig och ansåg att barnen blev omskurna på grund av hennes okunskap.  

 

”[…]om jag bara hade fått höra talas om könsstympning i Frankrike lite 

tidigare. Då hade mina barn aldrig behövt gå igenom den traditionen…” 

(Khady & Cuny, 2007, s 102). 

 

Kvinnorna upplevde psykisk smärta efter omskärelsen. Det var jobbigt att prata om ingreppet 

på grund av minnen och känslor som väcktes hos kvinnorna. 

En kvinna jämförde med den kroppsliga smärtan som försvann efter några dagar till skillnad 

från den psykiska smärtan som varar livet ut (Korn & Einchhorst, 2006). 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att beskriva afrikanska kvinnors upplevelser av omskärelse efter 

att ha flyttat till västvärlden.  I resultatet framkom det att kvinnlig omskärelse var en viktig 

tradition i kvinnans liv som påverkade deras fysiska och psykiska hälsa. Det visade även att 

kvinnorna ändrade sina åsikter om kvinnlig omskärelse efter at ha flyttat till västvärlden.  

 

Metoddiskussion 

Baserade på studiens syfte som var att beskriva afrikanska kvinnor upplevelser av kvinnlig 

omskärelse, bedömde författarna därför att en litteraturstudie baserad på självbiografier var 

lämpligast för att få en djupare inblick i kvinnors upplevelser. 

En intervjustudie uteslöts av etiska skäl eftersom kvinnlig omskärelse bedömdes vara ett 

känsligt ämne och författarna hade begränsade erfarenheter av intervjuteknik. En annan orsak 

till att en intervjustudie uteslöts var att afrikanska kvinnor kan ha svårigheter med svenska 

språket och därmed svårare att beskriva sina känslor och upplevelser om kvinnlig omskärelse. 

Författarna bedömde att en tolk vore nödvändigt för att kunna ge studien trovärdighet. 

Ekonomiska svårigheter för anställning av en tolk var avgörande för uteslutning av 

intervjustudien. 

Valet att fokusera på kvinnor från Afrika var för att självbiografierna som hittades var skrivna 

av afrikanska kvinnor från olika afrikanska länder. Deras upplevelser kan vara överförbara till 

andra omskurna kvinnor från andra länder med samma traditioner. Detta ökar trovärdigheten 

för denna studie. 

Författarna läste böckerna var och för sig och antecknade sedan egna meningsbärande enheter 

som sedan jämfördes med varandra. Läsning av självbiografierna ansågs vara avgörande för 

att få fram ett tillförlitligt resultat. Därför tog författarna god tid på sig för läsning av 

självbiografier samt med anteckning av de meningsbärande enheterna. Författarna upplevde 

självbiografierna om kvinnlig omskärelse som intressanta och de väckte blandade känslor. 

Det var därför nödvändigt att under läsnings- och anteckningsprocessen fokusera på studiens 

syfte om upplevelse för att undvika irrelevant information. Under analysen och 

anteckningarna av meningsbärande enheterna försökte författarna förhålla sig neutrala för att 

undvika att de egna värderingarna kom med. Vilket bedöms ha ökat studiens tillförlitlighet. 

Det framkom att författarna fått fram nästan exakt samma meningsbärande enheter. Dessa 

meningsbärande enheter analyserades och reflekterades genom att författarna var öppna och 

kritiska och fick ta sin tid för att kunna få fram ett trovärdigt resultat (Dahlborg - Lyckhage, 
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2012). Meningsbärande enheterna jämfördes mot syftet och kondenserades. Sammanfördes 

sedan till koder som bildade åtta kategorier. Kondensering, koder och kategorier bildades med 

hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativ innehållsanalys som bedömdes vara 

lämpligast för analys av självbiografier utifrån syftet med studien. 

Det är viktigt att nämna att litteraturstudien baserades på fem olika böcker men att det handlar 

om fyra kvinnor då en av böckerna var en fortsättning av kvinnans första självbiografi. Boken 

inkluderades i studien då den tydligt beskrev kvinnans djupa känslor, funderingar och 

upplevelser av omskärelsen. 

Studiens svaghet var att en av självbiografierna hade redaktörer som skrivit ner kvinnans livs 

berättelser. Detta ansåg författarna minskat bokens trovärdighet, då de andra biografierna 

skrevs av kvinnorna själva. Detta på grund av risken att redaktörerna kan ha misstolkat och 

förvanskat kvinnans livshistorier. På grund av svårigheter att hitta självbiografier om kvinnlig 

omskärelse inkluderades boken i studien eftersom kvinnans upplevelser beskrevs tydligt.  

En annan självbiografi var från sent 90 tal, men eftersom kvinnans minnen var tydliga och 

beskrivningar av upplevelser innehållsrika och bedömdes därför inte som inaktuell.  

De noggranna och genomtänkta inklusion- och exklusionskriterier för valet av 

självbiografierna ökar tillförlitligheten i denna studie.  Citaten från självbiografierna användes 

för att stödja och förstärka deras upplevelser vilket ökar studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att kvinnlig omskärelse är en tradition som 

orsakat lidande hos kvinnorna. Kvinnorna beskriver även sina upplevelser av välbefinnande 

och stolthet över att ha följt traditionen. Resultatet visar även att det förekommer 

kommunikationsbrist mellan män och kvinnor angående kvinnlig omskärelse. Studien visar 

att kvinnorna ändrar sina åsikter om kvinnlig omskärelse efter att ha flyttat till västvärlden. 

 

I Studiens resultat framkommer det att tradition och religion var orsaken till varför 

omskärelse tillämpades på kvinnor. 

Enligt kvinnorna är omskärelsens tradition ett sätt att säkerställa kvinnans oskuld fram tills 

äktenskap. Johnsdotter (2002) och Johnsdotter, Moussa, Carlbom, Aregai och Essén (2009) 

bekräftar vikten av traditionen som innebär att kvinnan ska vara oskuld fram tills äktenskap 

och att kvinnlig omskärelse bevisar för mannen och familjen att hon är obefläckad och ren.  

Kvinnornas påstående om mannens önskan och krav om att ha en omskuren kvinna vid 

äktenskap skiljer sig från en intervjustudie, i vilket en somalisk man berättar att kvinnlig 

omskärelse inte uppskattas utav mannen, utan att det är kvinnorna själva som vill bli 

omskurna och därmed hålla traditionen levande.  En annan intervjuperson var en kvinna som 

berättade att omskärelsen är ett tabubelagt ämne som inte diskuteras mellan ett par 

(Johnsdotter, 2002). Kvinnorna i vår studie berättade att omskärelse ansågs vara en 

hedersfråga då en icke omskuren kvinna ansågs vara en skam för familjen. Johndotter (2002) 

visar att kvinnlig omskärelse är ett sätt att hedra familjen, speciellt mödrarna som ansvarar för 

flickornas uppfostran. Innan kvinnorna flyttade till västvärlden och fick information om 

kvinnlig omskärelse, trodde de att ingreppet föreskrevs i koranen och därmed viktigt att följa. 

Detta påvisas i en intervjustudie av somaliska flyktingar i Malmö som också hänvisade 

kvinnlig omskärelse till Koranen (Ibid.). 

En av flera tänkbara förklaringar till att traditionen fortfarande tillämpas på flickorna i Afrika 

kan vara kvinnors kunskapsbrist och missuppfattningar om sambandet mellan omskärelse och 

religionens föreskrifter. Även bristen på kommunikation mellan män och kvinnor om detta 

tabulagda ämne kan bidra. Det är viktigt att vi som sjuksköterskor är medvetna om att 

kvinnlig omskärelse är en tradition och en viktig del av kvinnans liv för att få tillhörighet.  
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Tillgången till kvinnans livsvärld genom att lyssna, komma med respektfulla frågor kommer 

att bli en förutsättning för att skapa ett vårdande möte där traditionen möjligen kan påverkas. 

 

Det framkommer också att kvinnorna upplevde välbefinnande och stolthet utav omskärelsen 

eftersom det symboliserade övergången från att vara en flicka till att bli en ung kvinna.  

Upplevelsen av stoltheten över sin kultur och att följa traditionen var viktig då man kände sig 

sedda av de vuxna och därmed behandlades med respekt. Juang och Nguyen (2010) beskriver 

att genom att följa traditioner, väcker det känslor av stolthet och tillhörighet till en grupp. Det 

framkom även att det anordnades fester inför kvinnornas omskärelse. Mödrarnas 

uppmärksamhet innan, under och efter omskärelsen upplevdes av kvinnorna som en 

bekräftelse av dem som individ och därmed fick de ett ökat välbefinnande.  En studie av 

Gray, Carter och Silverman (2011)  visar att ett barns stolthet över sin tradition har ett starkt 

samband med föräldrars bekräftelse.   

Som sjuksköterska är det viktigt att man inte enbart tänker på kvinnans upplevelse utav 

lidande orsakad av omskärelsen. Det är lika viktigt att uppmärksamma deras upplevelse av 

välbefinnande. För att lyckas skapa en trygg och säker vårdrelation är det viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar och har en öppenhet för traditioner och upplevelse av stolthet hos 

dessa kvinnor. 

 

I resultatet framkommer det att kvinnorna upplevde rädsla och oro inför ingreppet på grund av 

bristande information om omskärelsens förfaranade. Salmela, Aronen och Salanerä (2010) 

anger att bristande information inför en behandling gör att barn upplever rädsla och ovisshet.  

En sjuksköterska bör tänka på att en kvinna som har genomgått omskärelse kan känna oro, 

rädsla inför olika behandlingar då gamla minnen av ingreppet kan komma upp. Det är viktigt 

att vårdpersonalen ger tydlig information hur olika behandlingar går till då detta kan mildra 

oron och minska ångesten hos kvinnan. Detta är viktigt eftersom kvinnorna kan lida av post 

traumatisk stress syndrom efter omskärelsen och kan få flashbacks av ingreppet. Kontrollera 

att informationen uppfattats rätt genom att be kvinnan att berätta vad hon vet om 

behandlingen som ska genomföras. 

 

I resultatet beskriver kvinnorna att omskärerskan inte hade någon vårdutbildning och använde 

sig utav osterila material vid ingreppet. Detta väckte skräckkänslor hos kvinnorna. Salmela, 

Aronen och Salanterä (2010) beskriver att olika instrument och material inför behandlingar 

kan väcka rädsla hos ett barn.  Dessa instrument som användes vid omskärelsen och 

ovissheten om ingreppets förfarande kan möjligtvis ha förstärkt deras upplevelser av rädsla.  

Kvinnorna beskrev olika alternativa behandlingar så som örter och böner som inte lindrade 

deras smärta. Som sjuksköterska är det viktigt att ge information om hur smärtlindrigen 

fungerar för att öka kvinnornas tillit för den medicinska behandlingen. Detta för att minska 

deras rädsla för att behöva känna smärta. Det är även viktigt att vi som sjuksköterskor 

informerar om olika instrument som ska användas vid de olika behandlingarna och se till att 

kvinnorna verkligen förstår. En missuppfattning om instrumenten och behandlingar kan öka 

oro inför nästa möte och behandlingar.  

 

Kvinnorna upplevde fysiskt och psykiskt lidande under och efter omskärelsen.  

Vid omskärelsen var känslan av vanmakt hos kvinnorna vanligt förekommande. Detta 

upplevdes av både kvinnorna och deras mödrar. Vanmakt enligt Wiklund Gustin (2003) är när 

makten tas ifrån en person. Kvinnorna och mammorna förlorade kontrollen över situationen.  

Mammorna kunde inte hjälpa deras döttrar från att undgå omskärelsen och smärtan då 

traditionen krävde detta. Kvinnorna upplevde vanmakt bland annat på grund av att de var 

fasthållna under ingreppet. I en god vårdrelation bör man som sjuksköterska tänka på att öka 
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deras upplevelse av delaktighet. Detta för att undvika känslan av vanmakt. Enligt Wiklund 

Gustin (2003) kan upplevelse av vanmakt orsaka ohälsa och lidande.  Kvinnorna upplevde en 

outhärdlig och obeskrivlig smärta under omskärelsen. Vid behandlingar bör en sjuksköterska 

förklara vikten av att en god smärtlindring ges för att kvinnorna ska känna sig tryggare och 

för att skapa större tillit för vården.  

 

Kvinnorna upplevde fysiska komplikationer så som outhärdliga miktioner där kvinnorna 

avhöll sig från att urinera. Dessa smärtsamma miktioner gav upphov till dödstankar. Enligt 

Wiklund Gustin (2003) påverkar smärtan det psykiska välbefinnandet och kan få en person att 

fundera över sin existens.  Kvinnorna kände sig helt övergivna av sin familj. Salmela, Aronen 

och Salanterä (2010) beskriver att barns tilltro för vuxna minskas vid deras frånvaro i 

samband med behandlingar som kan orsaka smärta. Dessa barn känner sig övergivna och 

otrygga. Sjuksköterskan bör tänka på att fysiska komplikationer även kan påverka deras 

psykiska hälsa. Därför kan en god vårdrelation byggd på kunskap och öppenhet öka 

kvinnornas möjlighet att känna sig trygga få dem att berätta om sina fysiska och psykiska 

besvär. Det är viktigt att sjuksköterskan förklarar att kvinnorna inte kommer att bli övergivna 

av vårdpersonalen och att effektiv smärtbehandling kan erbjudas.  

 

Efter omskärelsen förändrades kvinnornas kropp vilket påverkade deras sexualliv när de blev 

äldre. De ansåg att den känslomässiga kontakten med sin partner var viktigare än den 

kroppsliga upplevelsen av orgasm under samlaget. Johndotter, Moussa, Carlbom, Aregai och 

Essén (2009) stödjer detta i sin artikel och menar att omskurna kvinnor upplever mindre 

sexuell njutning jämfört med icke omskurna. Då sexualitet kan vara ett känsligt ämne för 

omskurna kvinnor ska man som sjuksköterska sträva efter ett vårdande möte. Sjuksköterskan 

ska också kunna informera och svara på frågor angående sexualitet.  

 

Kvinnorna upplevde ett livslidande efter omskärelsen men att den var nödvändigt för deras 

tradition. De anklagade inte sina kvinnliga anhöriga men däremot ifrågasatte de traditionen då 

det har påverkat deras liv både fysiskt och psykiskt.  Kvinnorna började ifrågasätta traditionen 

när de flyttade till västvärlden och fick kunskap om hur omskärelse och dess hälsopåverkan 

hänger ihop. Detta bekräftas i en studie utav Johnsdotter (2002) som beskriver att kvinnorna 

ändrade sina åsikter efter att kommit i kontakt med svensk sjukvård som gav dem information 

om hälsoeffekterna och att kvinnlig omskärelse bara förekommer i vissa delar av världen. 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om kvinnornas upptäckt av att 

omskärelsen inte tillämpas på alla kvinnor. Samt att de får veta att deras fysiska och psykiska 

lidande inte upplevs av icke omskurna kvinnor ökar ytterligare kvinnornas livslidande.  

Delar av deras lidandet kan vändas till att undvika att traditionen förs vidare till deras egna 

döttrar alternativ barnens döttrar.  

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara en intervju studie om afrikanska män upplevelser av 

kvinnlig omskärelse efter att de ha flyttat till västvärlden. Detta kan vara intressant för att se 

om även deras åsikter förändras efter flytten till väst. Man skulle även i denna studie få veta 

hur mycket kunskap de har om kvinnlig omskärelse och dess hälsoeffekter då de traditionellt 

sätt inte är delaktiga. Genom att ta del av männens erfarenheter och kunskaper om kvinnlig 

omskärelse kan man eventuellt uppmärksamma och öppna upp för diskussioner om ämnet 

inom olika grupper i samhället där omskärelse praktiseras.  

 

Slutsatser 

Kvinnlig omskärelse tillämpas av olika skäl men att traditionen och missuppfattning om 

religionens krav har en avgörande roll. De upplevde välbefinnande och stolthet över sina 
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traditioner och känslan över att tillhöra en grupp med samma rötter.  Välbefinnandet var dock 

inte lika framträdande som deras lidande. Kvinnorna upplevde ett fysiskt och psykiskt lidande 

under och efter omskärelsen som påverkade dem livet ut. De berättade om sin kunskapsbrist 

om kvinnlig omskärelse i hemlandet då detta var ett känsligt ämne och att endast den positiva 

upplevelsen av att följa traditionen belystes. Informationen om kvinnlig omskärelse, dess 

komplikationer och orsaker fick kvinnorna först efter att ha flyttat till västvärlden och kommit 

i kontakt med icke omskurna kvinnor. Kunskapen ändrade deras åsikter om kvinnlig 

omskärelse. 

Sjuksköterskans roll är att vara medveten om den komplexa situationen som omskurna 

kvinnor befinner sig i. Detta eftersom omskärelsen är en tradition som väcker stolthet över att 

vara omskuren samtidigt som kvinnorna känner ett fysiskt och psykiskt lidande. Därför är det 

viktigt av att vara öppen, förstående och respektfull i dessa möten för att kvinnorna ska känna 

sig tryggare hos den svenska sjukvården. 
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