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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett ingrepp då kvinnans klitoris, inre blygdläppar och 
yttre blygdläppar skärs bort och sys ihop i ett icke-medicinskt syfte, det finns fyra olika typer. 
Är vanligast förekommande i 29 länder. Lagen förbjuder att utföra könsstympning med eller 
utan flickornas samtycke. Det blir allt vanligare att människor från andra länder med 
annorlunda seder och traditioner bosätter sig i Sverige, detta leder till att sjuksköterskor möter 
människor med annan härkomst.  

Syfte: Syftet var att studera hur kvinnor upplever könsstympning samt bemötandet inom 
västerländsk vård efter ingreppet.  
 
Metod: Den kvalitativa studien byggde på sex biografier där kvinnorna utsatts för 
könsstympning och sedan mött vården i västvärlden. Biografierna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier genomlyser resultatet; Att lida i det tysta, Makt och kontroll och 
Mötet med vården.  

Slutsats: De krävs information och utbildning för förebyggandet av könsstympning och för 
att identifiera flickor i riskzon. Vårdpersonal måste vårda på ett varsamt sätt där kvinnan 
bejakas och hela upplevelsen förstås för att tillfredsställa kvinnors behov, för att kunna möta 
och ge god vård till de kvinnor som redan genomgått könsstympning. 
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INLEDNING  
 

Det finns många traditioner och seder i andra länder som är olikt från svenska traditioner, på 
grund av invandring har dessa traditioner och seder kommit till Sverige. Kvinnlig 
könsstympning är en tradition som ses allt oftare i Sverige. Författarna till denna studie har 
alltid haft ett intresse för kvinnlig könsstympning och det var en självklarhet att studera detta 
ämne. Författarna vill med denna studie få en bättre förståelse av kvinnors upplevelser vid 
könsstympning och på så sätt kunna bemöta dem på ett rättvist och respektfullt sätt inom 
vården. Ökad kunskap kring ämnet behövs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin 
roll i sådana vårdsammanhang.  

I studien hänvisas de könsstympade kvinnorna som könsstympade kvinnor, kvinnorna och 
flickorna beroende på var de befinner sig under biografiernas gång.  
 

BAKGRUND  

Förekomst  
Kvinnlig könsstympning är vanligast förekommande i 29 länder i Afrika (WHO, 2014); som 
bland annat Eritrea, Sudan, Etiopien och Somalia, samt i Mellanöstern (Lundberg & 
Gerezgiher, 2008). Könsstympning förekommer inom islam, kristendom och judendom 
(ibid.), idag lever över 125 miljoner flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning 
(WHO, 2014). Kvinnan som utför omskärelsen kan vara en familjemedlem eller en så kallad 
helare (Alo & Gbadebo, 2011). Ingreppet görs utan anestesi eller smärtstillande medel och 
instrumenten som används är oftast smutsiga och ohygieniska. Även platsen där omskärelsen 
äger rum är oren och olämplig för ingreppet. Vassa föremål som inte steriliseras mellan 
ingreppen används som verktyg för att skära i flickornas könsorgan, exempelvis glasbitar, 
rostiga rakblad och knivar. Flickornas underliv punkteras med hjälp av taggar från träd och 
buskar eller med ett spetsigt rör för att sedan sys ihop med tråd (ibid.). Det görs oftast på 
flickor mellan fyra och tio år, däremot är det inte ovanligt att nyfödda barn och flickor som 
ska ingå giftermål utsätts för detta för att bli mer attraktiva i mannens ögon (Lundberg & 
Gerezgiher, 2008). Genomsnittsåldern då flickor könsstympas är 4,6 år (Saleem, Othman, 
Fattah, Hazim & Adnan, 2013), och ungefär tre miljoner flickor riskerar att bli könsstympade 
årligen (WHO, 2014). Det blir allt vanligare att människor från andra länder med annorlunda 
seder och traditioner bosätter sig i Sverige, vilket leder till att sjuksköterskor oftare möter 
människor med annan härkomst inom vården (Unicef, 2013).  

Lagarna 
Kvinnlig könsstympning kränker flickors och kvinnors mänskliga rättigheter (WHO, 2014),  
FN:s barnkonvention arbetar för att avskaffa skadliga sedvänjor där barn far illa 
(Hammarberg, 2006). I Sverige är det förbjudet sedan år 1982 att utföra könsstympning 
oavsett om individen givit sitt samtycke eller ej (SFS, 1982:316). Lagen skärptes i Sverige år 
1999, fängelsetiden ökade med två till fyra år för den som utför könsstympning, planerar eller 
undanhåller viktig information kring ingreppet (Unicef, 2013). Genom invandring har 
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sedvänjan tagits till västvärlden, det är sannolikt att flickor i Sverige tas till hemlandet eller 
till andra länder för att där stympas olagligt (SOS, 2002).  

Olika typer av könsstympning  
Kvinnlig könsstympning, även kallat kvinnlig omskärelse, är ett ingrepp då kvinnans klitoris, 
inre blygdläppar och yttre blygdläppar skärs bort och sys ihop i ett icke-medicinskt syfte 
(Banks, Meirik, Farley, Akande, Bathija & Ali, 2006). Det finns fyra tillvägagångssätt 
beroende på hur mycket som avlägsnas av kvinnans genitala organ (Lundberg & Gerezgiher, 
2008). 
- Typ 1 är klitoridektomi, delvis eller helt avlägsnande av klitoris och i ovanliga fall huden 

runt klitoris.  
- Typ 2 är excision där det sker delvis eller helt avlägsnande av klitoris och inre 

blygdläpparna, även yttre blygdläpparna kan avlägsnas.  
- Typ 3 är infibulation som innebär att man syr ihop den vaginala öppningen genom att 

skära bort de inre och de yttre blygdläpparna med eller utan avläsning av klitoris.  
- Typ 4 innefattar alla andra skadliga tillvägagångssätt som exempelvis prickning, snittning, 

skrapning och bränning av de genitala organen (ibid.). 
 
Typ 3 infibulation är den allvarligaste formen av könsstympning då ingreppet innebär att 
större delar av könsorganet avlägsnas och där blygdläpparna sys ihop (Andro, Cambois & 
Lesclingand, 2014). De vanligaste förekommande typerna av könsstympning är Typ 1, 
klitoridektomi och Typ 2, excision (Saleem, Othman, Fattah, Hazim & Adnan, 2013). 
Könsstympning utövas av olika anledningar, faktorer som påverkar är religion, tradition, 
hygien, att minska flickors sexuella drift och för att män kräver att deras fruar är omskurna 
(Johnsdotter, Moussa, Carlbom, Aregai & Essén, 2009). Föräldrar som tillåter att deras döttrar 
utsätts för könsstympning gör det av kärlek för att skydda dem och säkra deras framtid 
(Bikoo, 2007). Kvinnlig könsstympning ses även som en del av övergångsfasen från flicka till 
kvinna (Alo & Gbadebo, 2011). Könsstympning beräknas ha funnits i över 3000 år, varför 
och var det började finns det enbart teorier om (Unicef, 2013). Vissa kulturer anser att 
avlägsnande av klitoris ger möjlighet för havandeskap, andra anser att klitoris är giftig och 
orsakar spädbarnsdöd om det rör vid barnet under förlossningen (Alo & Gbadebo, 2011). Det 
finns även tro om att barn är födda androgena eftersom klitoris svullnar som en penis vid 
erektion och avlägsnande av de ”manliga delarna” görs för att bli kvinna (ibid.).   
 
Medicinska konsekvenser 
Chock, plågande smärta, blodförgiftning och förblödning kan vara anledning till död under 
ingreppet (Safari, 2013). Andra konsekvenser av ingreppet är urinretention, hepatit och HIV- 
infektioner då instrumenten inte steriliseras mellan ingreppen (Alo & Gbadebo, 2011). Variga 
sår, sårbildning och gangrän är andra komplikationer som förekommer efter ingreppet där det 
även är vanligt med sjukdomar som urinvägsinfektion, smärta i bäckenet och uttorkning 
eftersom flickorna fråntas möjligheten att dricka vätska under läkningsprocessen (Bikoo, 
2007). 

Sjuksköterskans roll   
Willman (2007) menar att sjuksköterskan måste anpassa mötet efter varje individ för att 
patienten ska få god vård och inte uppleva vårdlidande. Kvinnlig könsstympning påverkar 
svenska hälso- och sjukvården då vårdpersonal kommer i kontakt med dessa kvinnor vid 
exempelvis graviditet, barnafödelse eller på grund av komplikationer av stympningen 
(Lundberg & Gerezgiher, 2008). I en studie av Lundberg och Gerezgiher (2008) framkommer 
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det att könsstympade kvinnor upplever osäkerhet när de bemöts av vårdpersonal som inte har 
kunskap om stympning, däremot säger kvinnorna att de upplever bemötandet som gott och att 
de upplever att de får en god vård. Det är därför av största vikt att sjuksköterskor har kunskap 
och förstår dessa kvinnor och deras problem för att kunna ge god vård och stöd (ibid.). 
Sjuksköterskans arbete utgår från ett holistiskt synsätt vilket innebär att man förstår hela 
människan liksom människokroppen som levd och inte bara dess patologier för att en 
helhetssyn ska uppnås (Nordvedt & Grimen, 2006). Sjukvårdspersonal som informerar om 
könsstympning och dess konsekvenser för kvinnor i västvärlden, som har blivit utsatta eller är 
närstående ser en förändring på föräldrarna då de upplever att deras döttrar inte behöver 
genomgå samma ingrepp i framtiden (Alo & Gbadebo, 2011).  
 

TEORETISK REFERENSRAM   
 
Studien har en vårdvetenskaplig utgångspunkt. Vårdvetenskapen redogör för vad vård innebär 
för människor i relation till hälsa, lidande och välbefinnande under olika livssituationer 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen utgår från patientens upplevelser och 
erfarenheter där en vårdvetenskaplig hållning innebär respekt för patientens integritet och 
synsätt. Inom vårdvetenskapen talas det ofta om patientens livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv 
som grund i vårdandet medverkar till hälsa och välbefinnande, detta innebär att man utgår 
från patientens erfarenheter av hälsa och sjukdom då livsvärlden är världen som uppfattad och 
levd. Det krävs ett öppet och följsamt förhållningssätt där patientens livsvärld ses och bejakas 
av vårdpersonalen genom att livserfarenheterna och deras verklighet uppmärksammas (ibid.).   
De vårdvetenskapliga begrepp som används i studien är levd kropp och lidande. Systemteori 
kommer att användas då det är en väsentlig teori.  

Levd kropp  
Kroppen är inte bara ett fysiskt objekt som kan ses och tas på, den är fylld av minnen, 
erfarenheter, upplevelser och känslor, detta kallas för den levda kroppen (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Begräsningar i tillvaron påverkar tillgången till världen (ibid.), detta blir 
särskilt tydligt för kvinnor som genomgått en könsstympning.  

Lidande  
Livslidande är det stora lidandet som pågår hela livet (Santamäki- Fischer & Dahlqvist, 2009). 
Vårdlidande är det onödiga lidandet som uppstår när vårdpersonalen inte bekräftar patientens 
upplevelser (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) menar att när man inte får rätt vård eller 
bemötande inom vården upplever man ett onödigt vårdlidande, och att patientens lidande ska 
vårdas för att förhindra livslidande. 

Systemteori  
Alla system har en hierarkisk uppbyggnad där de högre nivåerna alltid är överordnade genom 
att de ställer in verksamheten för de lägre nivåerna och där gränserna måste upprätthållas för 
att hela systemet ska fungera (Öquist, 2008). I förhållande till denna studie finns det inom 
familjen ett hierarkiskt system där mannen är överordnad och flickorna befinner sig längst ner 
på hierarkin.	  De könsstympade kvinnorna tillhör en mindre grupp i västvärlden som kan ses 
som ett slutet system där ny information inte tillkommer och där de får en falsk bild av 
verkligheten då de inte tar del av den ”rätta” världen. För de könsstympade kvinnorna innebär 
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detta att det finns flera faktorer som påverkar det faktum att de utsätts för övergreppet. I 
studien utgör sjukvården ytterligare ett system.  
 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Vårdbehovet ser annorlunda ut idag eftersom det blir allt vanligare att människor från andra 
länder med annorlunda seder och traditioner bosätter sig i Sverige. Sjuksköterskor som möter 
könsstympade kvinnor bör därför anpassa sig till deras vårdbehov. Trots att det har blivit 
vanligt förekommande i dagens samhälle att stöta på könsstympade kvinnor är det fortfarande 
ett främmande ämne för vårdpersonal att bemöta dessa kvinnor. Hälso- och sjukvårdlagen 
(1982:763) säger att sjuksköterskans ansvar är att ge individanpassad information till 
patienten om dennes hälsotillstånd och om de metoder som finns för undersökning, vård och 
behandling. Enligt tidigare studier framkommer det att brist på kunskap om ämnet inom 
sjukvården leder till att dessa kvinnor upplever osäkerhet vid mötet. Dessa kvinnor söker 
framförallt vård för komplikationerna av ingreppet, därför är det viktigt att sjuksköterskan kan 
se sambandet mellan könsstympningen och de olika komplikationerna. Det framkommer inte 
alltid i första mötet att kvinnorna är könsstympade och detta medför ett onödigt lidande för 
patienten. Det framkommer även att föräldrar ifrågasätter ritualen, vågar gå emot familjens 
påtryckningar och avstår från att könsstympa sina döttrar efter att de tagit del av information 
angående könsstympning från sjukvården. Kunskap om detta är inte lättillgängligt och detta 
borde utvecklas då det saknas information och kompetens om ämnet.   
Könsstympning är vanligt förekommande i Afrika, invandringen till Europa har ökat från 
dessa länder och det har tagit med sig traditionen vilket leder till en ökning av könsstympning 
i länder som Sverige (Unicef, 2013). Det är därför viktigt att belysa könsstympning och 
inskaffa information kring detta då vårdpersonal ska kunna bemöta dessa kvinnor och ge dem 
likvärdig vård. 
 

SYFTE 
 
Syftet var att studera hur kvinnor upplever könsstympning samt bemötandet inom 
västerländsk vård efter ingreppet.  
 

METOD  
 
Litteraturstudien skrevs utifrån en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv då syftet var 
att studera hur kvinnor upplevde könsstympningen samt bemötandet inom västerländsk vård. 
Metoden var den bäst lämpade för att undersöka upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). 
Studien byggde på sex biografier.  

Datainsamling 
I databasen LIBRIS söktes det efter relevanta biografier som berörde syfte. De sökord som 
användes var könsstympning, kvinnlig omskärelse och Circumcision, Female. De två första 
sökningarna öppnades upp genom att lägga till * i slutet av sökorden. För att enbart söka efter 
biografier avslutades även sökorden med Lz i de två första sökningarna. Sökningarna 
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begränsades genom att kryssa i kategorin Bok. Totalt valdes det sex biografier av dessa 
sökningar. Den tredje sökningen begränsades ytterligare genom att kryssa i svenska som 
språk, där en biografi valdes. En fjärde sökning gjordes på OneSearch där sökordet var 
kvinnlig könsstympning, det begränsades även här till Böcker. I sista sökningen valdes en 
engelsk biografi. Av de funna biografierna lästes sammanfattningen av böckerna och efter det 
valdes det ut sex stycken av åtta som passade in på inklusionskriterierna, se bilaga 1 och 2. 
Biografierna kvalitetsgranskades enligt mall av Segesten (2012), se bilaga 3 och 4.  
 
Urvalsförfarande  
Inklusionskriterierna för studien var att utgå från biografier där kvinnorna utsatts för 
könsstympning och deras möte med vården i västvärlden efter att de blivit könsstympade. Ett 
annat inklusionskriterium var att biografierna skulle vara förstahandskällor. 
Exklusionskriterierna var manlig omskärelse och kvinnor som inte genomgått en 
könsstympning men som varit i riskzonen. Studien begränsades inte vad gäller årtal då syftet 
var att studera upplevelser och författarna bedömde därför att årtal inte hade någon relevans. 
Vården har utvecklats med tiden men inte tack vare kvinnlig könsstympning, alltså ses den 
utveckling som en modernisering av vården. Dessutom studeras kvinnornas första möten med 
västerländsk vård alltså har detta hänt under tidigare år då könsstympning fortfarande var 
främmande för västerländsk vård.  

Dataanalys  
Biografierna analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) kvalitativa 
innehållsanalys. Det gjordes genom att meningsbärandeenheter identifierades och 
kondenserades för att göra texten kortare och mer lätthanterlig, det centrala innehållet 
bevarades. Sedan kodades materialet och det bildades underkategorier och kategorier (ibid.).  
Författarna till studien läste de sex biografierna var för sig och antecknade meningsenheter 
som svarade på studiens syfte därefter diskuterades och jämfördes meningsenheterna mellan 
författarna.	  Sedan kategoriserades skillnader och likheter i textinnehåll på olika 
tolkningsnivåer för att öka tillförlitligheten. Genom meningsenheter, kondensering, koder, 
underkategorier och huvudkategorier med ett manifest innehåll bevarades textens innebörd 
och på så sätt blev den fri från egna tolkningar och kom att stå till grund för studiens resultat 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Se bilaga 5 för exempel på analysförfarande. 
Kategorierna som framkom efter innehållsanalysen och som ligger till grund för resultatet var 
Att lida i det tysta, Makt och kontroll och Mötet med vården.   
 
Tabell 1. Kategorier och underkategorier  
Kategorier  Underkategorier  
Att lida i det tysta Ångest inför ingreppet  

Den olidliga smärtan  
Att bli förråd och övergiven  
Att vara annorlunda 

Makt och kontroll Den patriarkala makten 
Berövad sexualitet 
Omskärelsen en hemlighet  
Att leva i två världar 

Mötet med vården Att få hjälp av vården 
Att svikas av vården 
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Etiska överväganden 
Litteraturstudien baserades på biografier där kvinnors livsvärld uppmärksammades, därför 
accepterades deras berättelser utan att ifrågasättas eftersom studien handlade om deras egna 
upplevelser och där det inte finns några rätt eller fel. Författarna till studien var medvetna om 
att förförståelsen fanns och eftersom ämnet var av främmande kultur för dem beskrevs 
berättelserna med noggrannhet (Nyström, 2012). Författarna förhöll sig till kvinnornas 
historier och vinklade eller förvrängde inte resultatet. Informationen behandlades med 
respekt. Om frågor uppstod ställde författarna dessa till litteraturen då all information 
inhämtades där och sedan sammanställdes denna (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna 
skrev tillsammans ner sina förutfattade meningar innan analysen påbörjades, detta gjordes för 
att förhindra eventuell förförståelse vid analys av texterna. Författarna kunde vid behov gå 
tillbaka till de förutfattade meningarna och ta avstånd från dessa. Författarna läste 
biografierna var för sig för att inte påverka varandra, sedan bearbetades informationen 
tillsammans. 

RESULTAT  
 
I biografierna framträdde faktumet att flickorna ville genomgå könsstympningen för att det 
var en övergång till att bli kvinna, men det ingen talade om för dem var det lidande som 
ingreppet skulle åsamka dem och hur deras liv skulle förändras. Väl i västvärlden insåg 
kvinnorna hur fel ingreppet var och ifrågasatte anledningen till att de utsatts för det. Tre 
kategorier genomlyste resultatet, de var Att lida i det tysta, Makt och kontroll och Mötet med 
vården. Varje del hade mellan två till fyra underkategorier som presenteras nedan.  

Att lida i det tysta  
Lidandet framkommer på olika sätt men upplevs av alla könsstympade kvinnorna i 
biografierna. Lidandet upplevs innan, under och efter ingreppet.  

 
Ångest inför ingreppet 
När stympandet påbörjades upplevde kvinnorna rädsla och fasa inför ingreppet på grund av 
vad de sett förut eller av kamraternas hjärtskärande skrik under ingreppet. Först då insåg 
kvinnorna att detta skulle vara en smärtsam upplevelse. De försökte vara starka inför 
ingreppet, de ville visa att de inte var rädda. De beskrev hur de insåg att det inte fanns ett sätt 
att komma undan och i den stunden tappade de hoppet; ”…fasade jag för den ritual jag måste 
genomgå för att bli kvinna” (Dirie, 2000, s.54). Den psykiska påfrestningen blev väldigt stor 
inför ingreppet, de upplevde rädslan inför den kommande smärtan men också inför faktumet 
att de skulle utsättas för könsstympningen. 
 
Den olidliga smärtan 
Samtliga kvinnor beskrev den fysiska smärtan relaterat till könsstympningen och dess 
påföljder och ingreppet som upplevdes likvärdigt tortyr. Kvinnorna berättade att smärtan var 
så outhärdlig, att deras kroppar försvann en sekund. På samma sätt berättar de även att de 
svävade i luften och såg sig själva ligga på marken. Detta tyder på att smärtan inte gick att 
hantera fysiskt längre, att det blev för mycket för flickorna och att de därför upplevde att de 
tog avstånd från smärtan; ”Det gör outhärdligt ont. Jag har bara en tanke i huvudet: Jag vill 
dö.” (Dirie, 2005, s.15). De berättar att de aldrig upplevt något så våldsamt i hela sitt liv och 
beskrev den olidliga smärtan som en dödsönskan. Kvinnorna beskrev tydligt den 
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psykologiska påfrestningen som smärtan skapade och hur den fysiska smärtan avtog med 
tiden men att den stannade kvar i huvudet.  
 
Efter könsstympningen fick alla kvinnorna genomgå plågande smärtor när de kissade under 
läkningsprocessen, de förklarade smärtan som svidande, frätande och brännande. Ingen hade 
heller talat om för dessa flickor att deras förmåga att kissa skulle reduceras till en droppe åt 
gången och att det skulle ta upp till en halvtimma att tömma urinblåsa, via en liten öppning 
som lämnats kvar för urin och menstruation. De berättar hur de inte kunde sova på grund av 
rädslan för att röra benen samt för smärtan som eventuellt skulle uppstå om de rörde sig; 
”Half my life was filled with pain; the other half, fear of pain.” (Korn & Eichhorst, 2006, 
s.101). En kroppsfunktion som kvinnorna fråntogs var att de inte längre kunde uppleva 
sexuell njutning på samma sätt som andra kvinnor och detta upplevde många som ett problem, 
och att det påverkar deras lust. Det framkom tydligt i allas berättelser att de upplevde ett 
livslidande med ständig smärta. Smärtan visade sig antingen genom fysisk smärta då de 
upplevde ont eller den psykiska smärtan då de gick runt och upplevde rädsla inför eventuell 
smärta.   
 
Att bli förråd och övergiven  
Samtliga kvinnor i biografierna berättade om hur de känt sig övergivna och förklarade att de 
blivit förrådda av nära och kära; ”Hur kunde du göra så här mot mig? Frågade jag mamma 
under en av mina klara stunder. Du ljög. Du sa att det inte skulle vara så farligt. Att det inte 
skulle göra ont. Du ljög för mig.” (Nazer & Lewis, 2004, s.80). Första sveket kom tidigt då de 
som flickor inte insett att de skulle uppleva smärta eftersom föräldrarna uppmuntrade och 
tillät att ingreppet genomfördes, sveket kom automatiskt då de tillät att något så fruktansvärt 
skulle göras mot deras döttrar. Kvinnorna berättade hur de kände sig lurade av de vuxna när 
de sjöng och klappade så att barnens skrik inte skulle höras under ingreppet. De berättade 
även hur de känner sig utelämnade när de ropade på hela sin familj efter hjälp, men ingen 
kom till undsättning.  
 
”De sa att det inte gjorde ont och att vi måste vara duktiga... De lurade oss.. Man utför 
omskärelsen utomhus med mycket handklapp och sång så att barnens skrik inte ska höras. De 
sjöng ”lululululululululu” och min fars namn och min ätts namn.. Jag var så stolt när jag 
hörde allt det där. Jag tänkte, varför inte?” (Barnes & Boddy, 2006, s.65).  
 
Att vara annorlunda  
Kvinnorna upplevde sig inte som andra, de var annorlunda och detta framkom både inom 
vården men även när de kom i kontakt med män. De beskrev hur de fråntogs sin barndom 
efter könsstympningen då flickorna inte längre hade möjlighet att leka och springa runt som 
alla andra barn på grund av smärtan efter ingreppet. Kvinnorna berättade hur de upplevde en 
känsla av att vara smutsiga, blottade, förödmjukade och utstötta vid mötet med vården i 
västvärlden på grund av att de var annorlunda. En känsla av skam växte fram när män kom in 
i kvinnornas liv då de visste att de var annorlunda; ”Nu visste jag med säkerhet att jag var 
annorlunda. Jag önskar ingen samman lidande som jag, men jag ville inte vara ensam om 
det.” (Dirie, 2000, s.180). Trots att ingen av kvinnorna önskade att någon annan upplevde 
samma situations som dem ville de inte vara ensamma om erfarenheterna och vara de enda 
som var annorlunda.  



	  
	  

8	  
	  

Makt och kontroll 
Kvinnorna genomgick könsstympningen eftersom någon annan bestämt detta åt dem och det 
blir ett sätt att kontrollera kvinnorna. En annan typ av maktutövande visar sig senare finnas i 
västvärlden där könsstympning anses vara fel och kvinnorna annorlunda än västländska 
kvinnor.   
 
Den patriarkala makten 
Kvinnorna ansåg att det inte spelade någon roll vilket argument folk använde sig av, i 
slutändan handlade könsstympningen enbart om makt och kontroll. Det var skam att inte vara 
omskuren, en flicka ville bli könsstympad för att bli kvinna annars hamnade hon i 
utanförskap. Men det handlade även om att vara till lags och behaga familjen, då familjen 
hävdade att det var bra att bli omskuren. En kvinna berättade att hon tänkte utsätta sig för 
omskärelse för att tillgodose sin man men ångrade sig i sista minuten, syftet var att kväva 
kvinnans sexualitet; ”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.” (Dirie, 2000, s.269). Ofta visste inte 
kvinnorna varför de utsatts för stympningen och de fick ingen förklaring, de visste bara att de 
nu var kvinnor men inte vad som har tagits ifrån dem. 
 
Berövad sexualitet 
Kvinnorna beskrev hur deras kön förseglades som en tegelmur som inte gick att tränga 
igenom, könsstympningen hindrade deras sexualitet samtidigt som de berövades på sin 
kvinnlighet; ”… från stympningen som för alltid hade fråntagit mig en normal sexualitet. Det 
hade från början funnits en okänd blomma i mig som aldrig skulle få slå ut.” (Koïta, 2007, 
s.27). De berättade att de inte upplevde någon njutning vid samlag och att det var hemskt att 
inte känna något med någon man älskade. Kvinnas sexuella lust var starkare än mannens och 
genom att undgå en omskärelse befriades man från dess elaka krafter, så beskrev kvinnorna 
anledningen till varför de aldrig skulle få uppleva sitt sexuella organ som den hade varit. 
Männen i deras stammar ville inte gifta sig med en flicka som inte var ”trång”, därför underlät 
flickorna att könsstympa sig.   
 
Omskärelsen - en hemlighet 
Som flicka inväntade alla sin omskärelse men ingen talade om vad det var för något och ingen 
pratade heller om sex. De undrade vad som hade tagits bort från dem samtidigt som det var 
obegripligt varför de skulle straffas på det sättet; ”Det är den fruktansvärda oskrivna lagen 
som säger att man inte får tala om det här. Man får aldrig berätta för någon om smärtan.” 
(Dirie, 2005, s.14). Omskärelse var något som det inte talades om, det var ett tabubelagt 
ämne, därför trodde de att detta var något som alla flickor hade genomgått. Många flickor 
drog sig till nätet för att kunna kommunicera med andra jämlika angående det fruktansvärda, 
det var skönt att kunna berätta för någon om vad som hade hänt, även om det var en psykolog 
de pratade med.  
 
Att leva i två världar  
En utav svårigheterna som de könsstympade kvinnorna mötte var att de tog del av två olika 
världar, i Afrika där de bodde var det självklart att kvinnor skulle vara könsstympade eftersom 
det var traditionellt bundet och skammen låg i att inte vara det, när de sedan kom till 
västvärlden insåg de att kvinnor inte var det och att det var fel i att vara det och då låg 
skammen i att istället vara könsstympad.  
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“Well, they’re not circumcised. A spontaneous feeling of superiority came over me– just a 
hint at first, then my pride grew. It filled me up, carried me, and erased my shame, shoving 
sadness aside. I was clean in a country of the unclean. A child chosen by God.” (Korn & 
Eichhorst, 2006, s.121). 
Kvinnorna sa att om man inte genomgått en omskärelse så innebar det ett utanförskap, på 
samma sätt berättade de att när de tog sig till västvärlden och insåg att kvinnor inte var 
könsstympade upplevde kvinnorna att de var utvalda av Gud och ansåg sig vara överlägsna 
eftersom kvinnor i västvärlden var ”smutsiga”.  Könsstympning görs av olika anledningar 
däribland att det anses vara vackert, även då upplevde kvinnorna en kulturkrock när de kom 
till västvärlden. Kravet för att bli kvinna i afrikanska länder var att genomgå en 
könsstympning, men det kravet fanns inte i västvärlden. En av kvinnorna reflekterar över det 
faktum att om det hade varit vita barn som utsattes för detta hade det stoppats för länge sen, 
men eftersom det handlade om svarta barn förekom det än idag. På grund av dessa olikheter 
blev kvinnorna inte förstådda i vårdsammanhang och blev inte tagna på allvar. Den 
västerländska vården kunde utbilda afrikaner men i grund och botten handlade det om kultur 
och religion, andra länder kunde inte sätta stopp för ett annat lands kultur. Däremot kunde 
förändringen ske inifrån, det var därför bra att råda men inte att befalla.  

Mötet med vården 
Att få vård i ett västerländskt land visar sig vara svårare för de könsstympade kvinnorna, dels 
på grund av kunskapsbrist om ämnet men även för att de inte bemötts på rätt sätt.  
 
Att få hjälp av vården 
Kvinnorna upplevde att det fanns en rädsla i att söka hjälp eftersom de gjorde sig sårbara och 
berättade att de till sist vågade söka hjälp men att alla hemska minnen dök upp igen. En 
kvinna berättar hur sköterskorna såg till henne under läkningsprocessen när hon 
deinfibulerades och hon fick smärtstillande på så sätt var det inte lika farligt som när hon 
könsstympades; ”Han [läkaren] sade: du ska veta att du inte är ensam. En strid ström av 
kvinnor kommer hit med samma problem.” (Dirie, 2000, s.181). Kvinnorna upplevde att de 
blev sedda, fick tröst av vårdpersonalen och upplevde ett lugn när läkaren bekräftade att han 
tidigare träffat på kvinnor med samma problem och det ingav hopp. Kvinnorna upplevde 
förtröstan och hopp när vårdpersonalen vårdade på rätt sätt, genom att till exempel ge 
smärtstillande och information. De kvinnor som varit ihop sydda och öppnats upp igen i 
västvärlden talade om att de fått tillbaka sin frihet och lättnadskänslan som de upplevde. En 
av kvinnorna berättade hur vårdpersonal försöker utbilda afrikaner om könsstympning, det 
handlar om kultur och religion där andra länder inte kan sätta stopp för ett lands kultur. Hon 
menar att förändringen måste ske inifrån och att personal kan ge råd men inte befalla. 
 
Att svikas av vården 
De kvinnor som upplevde att de inte hade fått hjälp av vården upplevde att de inte behandlats 
med respekt, att de förödmjukades, inte blivit informerade och blivit ignorerade.  
 
”Jag antar att hon [gynekolog på mödravården] måste ha sett ärret efter min omskärelse när 
hon undersökte mig första gången, men hon sa inget, åtminstone inte till mig. Hon pratade 
med min man efter varje undersökning och han förklarade inget för mig.” (Koïta, 2007, s.86).  
 
Kvinnan i citatet berättar hur hon gång på gång besöker gynekologen men aldrig får 
information om sin situation eller om vad undersökningen givit för resultat. Detta fick 
kvinnan att känna sig osedd och åsidosatt av vårdpersonalen då de pratade över huvudet på 
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henne. Dessa kvinnor var sårbara och utsatta, när de söker vård blottades dem totalt och då 
hade vården i västvärlden lyckats svika dem, förminskat dem och diskriminerat dem, därför 
hade de inte lyckats få den hjälp de sökte och behövde. De könsstympade kvinnorna upplevde 
att vårdpersonal i västvärlden inte hade kunskap om ämnet och visste därför inte heller hur de 
skulle förhålla sig till patienterna och deras behov. Vårdpersonalen uttryckte sig klumpigt och 
visste inte hur de skulle bete sig under mötet med kvinnorna, oavsiktligt ledde detta till att 
kvinnorna kände sig förolämpade. Behov av tolk såg olika ut beroende på vilken könsstympad 
kvinna det gällde men försiktighet kring val av tolk togs inte av vårdpersonalen och en manlig 
tolk kunde sättas in istället för en kvinnlig. Då kvinnorna ser ämnet som tabubelagt och 
känsligt kände de sig obekväma och generade när en manlig tolk sattes in.   
 

DISKUSSION  
 

Syftet med studien var att studera kvinnors upplever av könsstympning och bemötandet de får 
i den västerländska vården efter ingreppet. I resultatet framkommer det att könsstympningen 
påverkar kvinnornas liv såväl under ingreppet som efter att de flyttat till västvärlden då de 
börjar ifrågasätta syftet med ingreppet. Bemötandet inom vården i västvärlden går att 
förbättras. Men för att detta ska ske måste vårdpersonal ha mer kunskap om kvinnlig 
könsstympning och hur de på bästa sätt jobbar i förebyggande syfte för att förhindra 
könsstympning. Som vårdpersonal ska man inte vara rädd att fråga, för att se till att dessa 
kvinnor får rätt typ av vård.  

Metoddiskussion 
Då syftet var att studera kvinnors upplevelser av könsstympning och bemötandet inom 
västerländsk vård valdes biografier. En intervjustudie hade kanske varit bättre men uteslöts 
eftersom könsstympning kan ses som ett känsligt ämne och alla kvinnor förhåller sig olika till 
sin könsstympning. Dessutom kan inga garantier lämnas om att det ska vara några 
intresserade deltagare eller hur öppna de är gällande att prata om ämnet. Könsstympning är 
mest förekommande i afrikanska länder vilket kan innebära språkbarriär mellan intervjuare 
och informanter. En risk hade varit att informationen inte hade blivit tillförlitlig då det finns 
större risk för misstolkning. En tolk hade varit nödvändig för att få noggranna beskrivningar 
på deras känslor och upplevelser, detta är något som det inte finns resurser till, dessutom finns 
risken att tolken varit man eller från samma kultur och lagt in sin egen värdering i tolkandet.  
Artiklar exkluderas från studien eftersom de redan har ett eget resultat medan syftet med 
denna studie var att med hjälp av biografierna få fram ett eget resultat.  
 
Författarna läste biografierna var för sig två gånger och tog ut meningsbärande enheter, detta 
gjordes för att öka resultatets tillförlitlighet då författarna inte lät sig påverkas av varandra. 
Biografierna analyserades sedan med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 
kvalitativa innehållsanalys för att det centrala innehållet ska bevaras och informationen inte 
ska förvrängas. Författarna till studien gav innehållsanalysen mycket tid då detta sedan ska 
ligga till grund för resultatet, de anser att en noggrann innehållsanalys underlättar vid resultat 
skrivning. Lundman och Hällgren Graneheims (2012) innehållsanalys är lämpligast för att 
analysera biografierna utifrån studiens syfte då den är kvalitativ.  
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Studien baseras på sex biografier varav fem är självbiografier. Biografin ’Smärtans barn’ 
uppfyllde inte studiens inklusionskriterie då det var en samling av kvinnors upplevelser 
skrivet ur ett utifrånperspektiv där kvinnor som genomgått en könsstympning intervjuades, 
men valdes ändå då den svarade på studiens syfte. ’Ökenblomman återvänder’ exkluderades 
eftersom det var en efterföljare till ’En blomma i Afrikas öken’ och den svarade inte på 
studiens syfte. ’Vem hör mina tårar’ exkluderades då kriteriet att ha blivit könsstympad inte 
uppfylldes. Det kan dras paralleller mellan manlig och kvinnlig könsstympning men 
tillvägagångssättet är annorlunda, studiens syfte är att undersöka kvinnlig könsstympning 
därför exkluderades biografier om manlig omskärelse. En av de fem självbiografierna är 
skriven med hjälp av två redaktörer där kvinnan återberättar sin historia för dem. Detta kan 
vara en svaghet då redaktörerna kan ha missförstått eller förvrängt informationen, dock 
upplevs materialet vara tillförlitlig och togs därför med i studien. Resultatet presenteras i tre 
kategorier där det finns citat under varje underkategori som exempel på beskrivning.  
Författarna till denna studie antecknade sina förförståelse innan de började läsa biografierna 
var för sig, för att kunna betrakta det kritiskt och lyfta fram dem under arbetets gång för att se 
om resultatet påverkas av författarnas förutfattade meningar. Detta görs även för att öka 
studiens tillförlitlighet. Det kan ses som en svaghet att ingen begränsning till årtal görs, men 
det är inte ett nytt fenomen och inte heller begränsat till en viss tid. På samma sätt begränsas 
studien till bemötandet av vården i västvärlden, eftersom det inte är annorlunda att vara 
könsstympad i de länder där kvinnorna kommer ifrån utan krocken sker när de söker vård i 
västvärlden. Vården har förändrats genom åren därför kan den information som utvinns från 
biografierna vara föråldrad men studiens syfte ligger vid första mötet med vården därför 
begränsas inte vårdmötet till årtal.  
 
Det vårdvetenskapliga begreppet ”sjukdomslidande” uteslöts som teoretisk referensram 
eftersom kvinnorna inte har en sjukdom utan lider av konsekvenserna av ett handlande som 
inte är sjukdomsrelaterat. Könsstympningens konsekvenser ses istället som livslidande. 
Systemteori är konstant närvarande under kvinnornas liv, då de redan som flickor ingår i ett 
hierarkiskt system där deras fäder är överordnade och beslutet om att könsstympas inte ligger 
i deras händer.  
 
Studiens resultat baseras på sex biografier där kvinnornas upplevelser till större del stämde 
överens med varandra, det är sannolikt att resultatet är överförbart till gruppen könsstympade 
kvinnor och den västerländska vårdens bemötande av dessa. I metoden har en utförlig 
beskrivning av urvalsförfarandet redovisats samt analysförfarandet, se Bilaga 1 och 5. Detta 
ger läsaren möjlighet att bedöma studiens överförbarhet.    

Resultatdiskussion 
Rädsla och smärta  
Det framkommer i resultatet att kvinnorna upplever rädsla, fasa och smärta inför 
könsstympningen. Enligt Berggren, Bergström och Edberg (2006) vill inte kvinnorna hålla 
traditionen levande eftersom de inte vill utsätta sina döttrar för den smärtsamma upplevelsen 
som de tvingats genomgå. Det framkommer att det är lättare att avstå från att utsätta sina 
döttrar för detta genom att ta stöd i de svenska lagarna som skyddar dem. Informanterna 
beskriver samma typ av smärta och upplevelse av att ta avstånd från smärta som kvinnorna i 
studiens resultat gör, där de upplever en nära koppling till döden (ibid.). I studiens resultat 
framkommer det att en kvinna inser att det inte fanns något sätt att komma undan. Resultatet 
bekräftas av Berggren, Bergström och Edberg (2006) som berättar hur kvinnor många gånger 
velat och försökt fly från situationen, att de skrek och försökte försvara sig men hållits fast 
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med våld av kvinnorna i rummet. Dahlberg och Segesten (2010) talar om hur tillvarons 
begränsningar påverkar ens livsvärld. I denna studie framkommer det att kvinnorna tillvaro 
begränsas och det påverkar hennes tillgång till världen. Könsstympningen och dess 
komplikationer förhindrar att kvinnan kan leva sitt liv fullt ut då smärtan begränsar hennes 
livsvärld.  
 
 
 
Informationsbrist  
I resultatet framkommer det att kvinnorna oftast inte vet varför de utsätts för stympningen och 
de får ingen förklaring, men i studien av Khaja, Barkdull, Augustine och Cunningham (2009) 
förklarar informanterna att de tror att deras föräldrar låtit dem könsstympas för att det 
tillhörde kulturen. Det är ett sätt att visa på döttrarnas ära och kyskhet (ibid.). I denna studie 
uppmärksammas en uppfattning om att informationsbrist kring könsstympningen upplevs av 
flickorna som övergivenhet. I Berggren, Bergström och Edberg (2006) känner informanterna 
sig förrådda och övergivna av sina närmaste som inte hjälpte dem under ingreppet. 
Informanterna känner sig förråda av sina mödrar som inte informerat dem i förhand om vad 
som skulle hända. Några kvinnor kom trots allt ihåg att de vill utsätta sig för processen för att 
bli som de andra flickorna, men när de väl befann sig i den situationen ångrade de sig (ibid.). 
Som det framkommer i resultatet vet kvinnorna inte vad som har tagits ifrån dem, i Berggren, 
Bergström och Edberg (2006) säger informanterna att de har en känsla av att något saknas. 
Kvinnorna i studien berättar hur alla flickor genomgått en könsstympning och därför utgår de 
ifrån att alla har genomgått en, samma resultat visas i Berggren, Bergström och Edberg (2006) 
där man kommer fram till att informanterna trott att könsstympning praktiserades överallt och 
att alla kvinnor utsatts för det, tills de kom till västvärlden och insett att så inte var fallet. 
Kvinnorna i studien berättar att det är ett krav i deras länder att genomgå en könsstympning 
för att bli normal, i Berggren, Bergström och Edberg (2006) bekräftar kvinnorna upplevelsen 
av skam oavsett vilket land de befinner sig i, eftersom det är skamligt att inte vara 
könsstympad i deras hemländer men i västvärlden är det skamligt att vara det. Återigen blir 
afrikanska kvinnor tillsagda att det är fel att genomgå könsstympning, men istället för att styra 
dessa kvinnor till att göra ”rätt” bör de ges möjlighet att kunna bestämma över dem själva, 
genom information och utbildning för att på så sätt stärka och skildra nackdelarna (Khaja, Lay 
& Boys, 2010). Informanterna säger att det inte är lätt att ta upp ämnet dels på grund av att det 
är ett känsligt ämne och de känner blyghet, men också på grund av språkbarriären och när tolk 
inte sätts in upplever informanterna en ofrivillig attityd från vårdpersonalen (Berggren, 
Bergström & Edberg, 2006). I studiens resultat framkommer det att vårdpersonal tog hjälp av 
tolk men att de inte tog hänsyn till om det var en manlig eller kvinnlig tolk, vilket är av 
betydelse för dessa kvinnor. Dessutom är det svårt för de könsstympade kvinnorna och 
flickorna att tala om ämnet eftersom att de dels inte vill bli dömda och attackerade men även 
ses som förrädare av sin egen kultur (Khaja, Lay & Boys, 2010).  
 
Den västerländska synen på kvinnlig könsstympning 
I studiens resultat uppmanas vårdpersonal att ge råd men inte ge order till kvinnorna, då 
förändring sker inifrån. Khaja, Lay och Boys (2010) säger att det enda man behöver göra är 
att förklara för att folk ska förstå hur skadlig könsstympning är. Informanterna beskriver att 
förändringar har börjat ske, exempelvis har förhållandena där ingreppet utförs förbättrats och 
ingreppen har blivit lindrigare. De berättar även att de börjar inse hälsoproblemen relaterade 
till ingreppet och har därför börjat förändras, det är de unga utbildade kvinnorna som sätter 
denna förändring i rörelse (ibid.). Kvinnor som bor i västvärlden födda i Afrika är mer aktiva i 
att försöka utrota könsstympningen (Khaja, Barkdull, Augustine & Cunningham, 2009). 
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Som resultatet visar förekommer det könsstympade kvinnor i Sverige, de flesta kvinnor som 
kommer i kontakt med vården är de med långvariga komplikationer eller vid barnafödelse 
(Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006; Leye, Powell, Nienhuis, Claeys & 
Temmerman, 2006). Alltså är förekomsten av unga kvinnor som nyligen utsätts för detta inte 
vanligt (ibid.). Könsstympade kvinnor i Berggren, Bergström och Edberg (2006) upplever sig 
annorlunda och sårbara i mötet med den västerländska vården, vilket också kvinnorna i den nu 
genomförda studien vittnar om.  
I Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand och Essén (2006) framkommer det att hälso- och 
sjukvården underrapporterar eventuella fall där flickor riskerar att könsstympas eller där de 
redan har utsatts för det, detta görs på grund av rädslan av att förlora kontakten med dessa 
kvinnor inom vården. De nämner även att många av informanterna berättar att det är första 
gången som de tillfrågas angående kvinnlig könsstympning av någon som inte tillhör deras 
etniska grupp (ibid.). På samma sätt framkommer det i denna studies resultat där kvinnorna 
upplevde att vårdpersonalen i västvärlden inte hade kunskap om ämnet och visste därför inte 
hur de skulle förhålla sig till patienterna. Informanterna i Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand 
och Essén (2006) berättar att vårdpersonal i Sverige aldrig frågar om de genomgått en 
könsstympning och de har därför tagit för givet att vårdpersonalen har den rätta kunskapen. 
Detta medför en känsla av osäkerhet hos informanterna eftersom vården de möter i deras 
hemländer har kunskap att hantera situationen medan vården i västvärlden inte har det (ibid.).  
 
I studien blir det uppenbart att kvinnorna inte behandlas med respekt, förödmjukas och blir 
ignorerade. Detta bekräftas av Berggren, Bergström och Edberg (2006) där informanterna 
berättar om hur de blir uttittade och känner sig som studieobjekt för nyfiken vårdpersonal.  
Informanterna beskriver även hur vårdpersonal talar sinsemellan utan att ta hänsyn till att 
informanten är närvarande (ibid.). Då kvinnor söker vård och det framkommer att de utsatts 
för könsstympning tidigare i livet fastnar intresset hos vårdpersonal vid könsstympningen 
istället för att fokusera på anledningen till varför de söker hjälp (Khaja, Lay & Boys, 2010). 
Det visar sig även att vårdpersonal självskattar att de inte har tillräckligt med kunskap 
angående anledningen till att könsstympning utförs och hur det kan förebyggas (Tamaddon, 
Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006; Leye,	  Powell, Nienhuis, Claeys & Temmerman, 
2006). Det behövs mer träning och utbildning för att vårdpersonal ska bli mer kompetenta 
inom ämnet, framförallt för de som kommer i kontakt med barn och ungdomar (Tamaddon, 
Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006). I resultatet framkommer det att bemötande i vården 
inte är tillfredsställande för könsstympade kvinnor, detta förklaras även i Tamaddon, 
Johnsdotter, Liljestrand och Essén (2006) då vårdgivare uttrycker behovet av att få kliniska 
riktlinjer och mer utbildning kring könsstympning av professionella med erfarenheter 
gällande dessa frågor.  
 
Önskan om att könsstympas på sjukhus uttrycks av flickors föräldrar och närstående då det 
minskar skadliga bieffekter och görs på ett professionellt sätt (Tamaddon, Johnsdotter, 
Liljestrand & Essén, 2006). Samtidigt värnar det professionella sättet om dessa kvinnors hälsa 
och välbefinnande då de utförs på ett hygieniskt sätt och med bedövning (Leye,	  Powell, 
Nienhuis, Claeys & Temmerman, 2006). Den svenska lagstiftningen säger att man ska avstå 
från att utföra könsstympning inom vården för att det i annat fall skulle ge sken om att det är 
acceptabelt att begå detta brott. Detta lämnar personalen utan riktlinjer med ett etiskt dilemma 
(ibid.), då personalen ställs inför valet av att ge bevakad och säker vård men bryter mot lagen 
eller nekar denna önskan och riskerar att de berörda vänder sig till någon annan för att få 
ingreppet gjort. Den svenska lagen är en av anledningarna till att förekomsten av 
könsstympning är låg i Sverige (Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand och Essén, 2006). 



	  
	  

14	  
	  

Könsstympning utförs utan medicinisk anledning men i västvärlden idag utförs operationer 
som kan liknas vid delar av en könsstympning men som då benämns skönhetsoperationer. 
Dessa ingrepp utförs när västerländska kvinnor själva önskar att estetiskt förändra sitt kön 
(Leye,	  Powell, Nienhuis, Claeys & Temmerman, 2006). Varför finns denna uppdelning, är det 
på grund av den etniska tillhörigheten som det ena förbjuds och det andra godkänns och i så 
fall varför är det mer rätt för en kvinna att estetiskt förändra sitt kön, än för en könsstympad 
kvinna att bli igensydd efter en förlossning? Vid en skönhetsoperation blir det inte lika tydligt 
vad eller vem som ligger bakom önskan om rekonstruktionen, om det beror på mannen och 
om kvinnan gör det för att tillfredsställa mannen.   
 
Mötet med den västerländska vården 
Komplikationer som blir kroniska kan upplevas som ett livslidande för de könsstympade 
kvinnorna, då Dahlberg och Segesten (2010) säger att livslidandet är ett lidande som pågår 
hela livet. Resultatet visar att ingreppet som kvinnorna utsatts för leder till livslidande. 
Västerländska kvinnliga organisationer klassificerar könsstympningen som barnmisshandel 
och det tolkas som att somaliska kvinnor åsidosätter sina barn (Khaja, Lay & Boys, 2010).  
FN:s barnkonvention benämner denna sedvänja som en situation där barn far illa och i 
Sverige är det enligt lag straffbart med fängelse (Hammarberg, 2006).  Därför målas det upp 
en hård bild av mödrarna som barnmisshandlare och bortser från kärleken och vördnaden som 
ligger bakom deras handlingar (Khaja, Lay & Boys, 2010). Informanterna känner att fokus 
istället ska läggas på könsstympningens hälsokomplikationer (ibid.). På grund av detta 
upplever kvinnorna en känsla av att bli ignorerade och undervärderade (Khaja, Barkdull, 
Augustine & Cunningham, 2009). De könsstympade kvinnorna är offer, och mödrarna som 
utför detta är kriminella enligt västerländska individer, men istället för att döma bör 
utomstående lyssna (ibid.). Att behöva hjälp är en utsatt position och vårdpersonal ska vara 
medvetna om makten som de har över dem i nöd, och den eventuella maktmissbruk som kan 
uppkomma (Khaja, Lay & Boys, 2010). Vårdlidande uppstår när vårdpersonal vårdar på fel 
sätt (Dahlberg och Segesten, 2010), och att ha kontakt med vårdpersonal som inte förstår vad 
dessa kvinnor genomgått kan leda till vårdlidande. 
 
För att sjuksköterskor ska känna sig tryggare i mötet med könsstympade kvinnor behövs det 
riktlinjer och kunskap kring könsstympning. Förslag till fortsatta studier skulle kunna grunda 
sig på att undersöka hur de könsstympade kvinnorna bemöts inom vården i dagsläget för att se 
om det har skett en förändring på grund av könsstympningen inom vården. Vårdpersonalen 
ska jobba i förebyggande syfte så att andra flickor inte faller offer för könsstympningen. Ett 
annat förslag till fortsatta studier kan därför vara att undersöka hur många flickor i Sverige 
som faller offer för ingreppet idag, detta är relevant för att veta om vården behöver lägga vikt 
i att utbilda personal kring förebyggande arbete om könsstympning inom vården.   

Slutsatser  
Studien belyser kvinnors upplevelse av könsstympning och deras första möte med 
västerländsk vård efter ingreppet. Ett återkommande fynd är kvinnornas lidande genom livet 
på grund av ingreppet och dess komplikationer. Kvinnorna upplevde att de inte har någon 
kontroll över situationen eller beslutsfattandet kring ingreppet. Dessutom betonas smärtan 
som de utsätts för under och efter könsstympningen. Detta leder till känslor av skam och att 
de har blivit förrådda av deras närmaste. Det framkom även att kvinnorna upplevt att de inte 
bemöts på respektfullt sätt och att vården inte sett till deras behov. Vårdpersonal bör vårda på 
ett varsamt sätt där kvinnan bejakas och hela upplevelsen förstås för att tillfredsställa deras 
behov. Det behövs utbildning om könsstympning, dess förekomst i Sverige och 
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komplikationerna för att kunna möta och ge god vård till de kvinnor som redan genomgått en 
könsstympning. Studien visar att det behöver läggas mer vikt i att förbereda vårdpersonal som 
kan tänkas möta dessa kvinnor i olika vårdsammanhang, så att de kan möta den individuella 
patienten med alla hennes unika vårdbehov. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är orsaken till 
händelsen irrelevant, därför ska sjuksköterskan möta kulturellt specifika hälsobehov på ett 
respektfullt sätt.  
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