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ABSTRAKT 
Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär ett ingrepp av fyra olika former där kvinnans 
kön sys ihop och delar av det såsom klitoris och de inre samt yttre blygdläpparna skärs bort. 
Lagen förbjuder denna ritual som sker utifrån tradition, med eller utan flickornas samtycke. 
Sverige är ett mångkulturellt land där sjuksköterskan ofta möter dessa utsatta kvinnor, det är 
då av avgörande faktor att ha kunskap samt förståelse inom denna sed för att förbättra 
kvinnans erfarenhet av bemötandet i vården men även upplysa det berörda ämnet.  
 
Syfte: Belysa könsstympade kvinnors upplevelse av bemötande i vården. 

Metod: Denna litteraturöversikt baseras på nio kvalitativa studier. De kvalitativa artiklarna 
granskades och analyserades med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. 

Resultat: Innehåller könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande i olika 
sjukvårdssammanhang. I resultatet beskrivs de känslor, positiva som negativa, kvinnorna 
upplevde efter ha blivit exponerade i vården.  Fortsättningsvis förklaras den kulturella 
dimensionen som råder mellan patient och vårdpersonal efter ha anlänt till ett främmande 
land.  

Slutsats: Denna grupp av kvinnor bör belysas genom forskning samt undervisning till 
vårdpersonal för att minska undergivenhet och utanförskap bland kvinnor som genomgått 
könsstympning. Sjukvård bör formas runt varje individ och på så sätt skapa välbefinnande 
och trygghet. 

Nyckelord: Bemötande, Kommunikation, kunskap, Kvinnlig könsstympning, 
Sjukvårdspersonal, Upplevelse 
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INTRODUKTION 

Mer än två miljoner flickor i åldrarna mellan fyra och elva utsätts för könsstympning varje 

år. Kvinnlig könsstympning innebär ett ingrepp där det yttre könsorganet i olika omfattning 

avlägsnas och sys ihop. Könsstympning förekommer främst i Afrika och Mellanöstern, men 

ingreppen sker även allt från Peru i väst till Indonesien i öst. Uppskattningsvis lever idag 

över 200 miljoner kvinnor och flickor med könsstympning av någon form, 44 miljoner av 

dessa är barn under 15 år. Ingreppet är en traditionell sed som kan påverka dessa flickors 

psykiska samt fysiska hälsa, denna negativa upplevelse kan leda till trauma och ge men för 

livet, även dödsfall förekommer (Unicef 2018). 

En avgörande faktor i sjuksköterskans arbete kan vara att ha ökad kunskap och förståelse för 

kvinnor som blivit utsatt för könsstympning samt stödja kvinnorna. Detta kan vara att 

vägleda dessa utsatta kvinnor och förklara att hjälp finns att få för att motverka risken att de 

drabbade ska känna undergivenhet.  

Detta ämne har valts att lyftas fram i denna litteraturöversikt för att belysa könsstympade 

kvinnors upplevelser av sjukvården i olika vårdsammanhang. 
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BAKGRUND 

Kvinnlig könsstympning är en kulturellt förankrad och icke medicinsk ritual. Ritualen utgör 

en extrem form av kränkning, våld och missbruk av mänskliga rättigheter för kvinnor, barn 

och flickor. Det finns fyra olika klassificerade huvudtyper inom kvinnlig könsstympning. 

Typ I (klitoridektomi) innebär att hela eller delar av klitoris borttas. Typ II betyder att klitoris 

borttas, även de yttre blygdläpparna och/eller inre blygdläpparna kan avlägsnas. Typ 

III kallas oftast för infibulation vilket innebär att den vaginala öppningen förminskas genom 

att klyva bort de yttre blygdläpparna och/eller inre blygdläpparna, klitoris kan avlägsnas 

eller vara kvar vid ingreppet. Typ IV kännetecknas som den oklassificerade formen där 

ingreppet sker exempelvis genom att skära, skrapa, fräta, pricka, bränna eller rispa kvinnans 

underliv (World Health Organization 2008). 

Kvinnlig könsstympning härstammar främst från en afrikansk sed som pågått i över 2000 år, 

men anträffas även bland muslimer, kopter, katoliker, falasher, animister, protestanter och 

kristna beroende på tradition. Något fastställande om varför samt var denna tradition 

uppstod har inte kunnat göras. Oftast sker denna ritual när flickorna är barn, innan 

äktenskap eller i puberteten för att ta ett kliv in i vuxenvärlden. Ingreppet utförs framför allt 

av traditionella barnmorskor eller äldre kvinnlig familjemedlem men förekommer även i 

välbärgade storstäder där utbildade sjuksköterskor, barnmorskor samt läkare utför 

ingreppet i sjukvårdsmiljöer. Trots att läkarorganisationer kritiserar omskärelse, kan vissa 

läkare utföra ingreppet vilket ger ökad inkomst och i utbyte slipper kvinnan amatörmässigt 

utförande och dålig behandling under ingreppet (Unicef, 2018). 

Ingreppet utförs ofta med kniv, rakblad eller glasskärva utan bedövningsmedel. Såsom 

ingreppet kan variera, gör även förklaringen till varför detta sker det (Socialstyrelsen, 2005). 

Lagstiftning 

I lagen Med förbud mot könsstympning av kvinnor (SFS 1982:316) skrivs tydligt att “Ingrepp 

i de kvinnliga yttre könsorganen i syftet att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående 

förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till 

ingreppet eller inte“ (1§).  

Detta betyder att ingreppet även är olagligt att genomföras utomlands oavsett om kvinnorna 

är från utomstående länder men bosatt i Sverige enligt lagens 3§ som infördes 1 juli 1999. 
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Fortsättningsvis beskriver Socialstyrelsen (2002) att det även är förbjudet att reinfibulera 

kvinnor i Sverige, vilket betyder att kvinnans kön sys ihop i samband efter exempelvis 

förlossning, däremot skall vaginan försöka återställas till den mån det går.  

Enligt 1§, kap. 14, i SFS 2001:453 är personalen på en verksamhet som rör ungdomar och 

barn skyldiga att meddela socialnämnden om ett ingripande är nödvändigt, ett exempel är 

barn som har blivit eller riskerar att könsstympas.  

Även Unicef (2018) förklarar med stöd från FN:s barnkonvention att lagar införts för att 

motarbeta detta skadliga ingrepp och länder såsom Egypten, Burkina Faso, Sudan samt 

Etiopien har fastställt denna lag som förbjuder könsstympning. Utvecklingen av officiella 

strategier mot kvinnlig könsstympning används som grund i ett flertal afrikanska länder 

såsom Afrikanska unionen (AU), där olika deklarationer och avtal uppmärksammar kvinnlig 

omskärelse samt arbetar emot detta.  

Kvinnlig könsstympning - ur kvinnans perspektiv  

I en kvalitativ studie av Pereda, Arch & Pérez-González (2012) beskrev de könsstympade 

kvinnorna att omskärelsen var något de blev utsatt för i tidig ålder, de minns inte ingreppet 

men som i andra afrikanska länder skedde det före i slutet av barndomen. Kvinnorna 

förklarade att vissa flickor endast var några månader eller veckor gamla när de blev 

könsstympade. Då könsstympning inte diskuteras bland familjer vet kvinnorna oftast inte 

vem som utförde ingreppet eller varför, det ansågs vara en tradition där huvudargumenten 

var att kvinnans sexualitet kontrollerades samt att de skulle vara oskuld och rena inför 

äktenskap. Samlag blev därav en snarare smärtsam upplevelse än njutbar för dessa kvinnor, 

vilket gjorde att intima relationer undveks och utvecklade en ångest och rädsla att gifta sig. 

Även förlossningar var ett problem för kvinnorna som upplevde processen som smärtsam 

och lång, andra kunde inte föda alls och fick genomgå kejsarsnitt. Alla kvinnorna enades om 

att inte utsätta sina döttrar för denna typ av ingrepp och var helt emot kvinnlig 

könsstympning. 

I en kvalitativ studie beskrev Chalmers & Hashi (2001) att de omskurna kvinnornas känslor 

och tankar inför ingreppet varierade, vissa kände exaltation medan andra kände fruktan, oro 

samt tvång. Efter händelsen kunde kvinnorna uppleva extrem smärta, olycka, rädsla, 
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minskat välbefinnande, ilska och svek samtidigt som vissa av kvinnorna uppfattade sig 

själva som renare och trofasta mot sina män.  

Komplikationer 

Dessa flickor som blivit omskurna drabbas ofta av kortsiktiga och långsiktiga 

hälsokonsekvenser, psykologiska samt graviditet- och förlossningskonsekvenser.  

Kortsiktiga komplikation som kan ske i direkt anslutning till ingreppet kan vara 

blödningschock och blödning, akut smärta, skador på närliggande organ samt infektioner. 

Komplikationerna kan även leda till dödsfall. Långsiktiga komplikationer kan innefatta 

urineringsbesvär, vaginala besvär såsom klåda, bakteriell vaginos, flytningar, cystor, 

underlivssmärtor, menstruationsproblem, sexuella besvär vid samlag och fistlar. 

Komplikationer vid graviditet och förlossning inkluderar smärtsamma undersökningar samt 

ökad risk för förlossningsskador och postpartumblödning (Brady & Filés, 2007). 

Psykologiska konsekvenser av kvinnlig könsstympning kan orsaka minskat välbefinnande 

och lidande livet ut. Att ha blivit utsatt för sådant övergrepp kan ge upphov till osäkerhet 

men även oro, ångest, och depression som i sin tur kan leda till posttraumatiskt 

stressyndrom. Rädsla är också ett återkommande problem för dessa kvinnor då de känner 

sig generade över att blivit drabbad av detta trauma (Moxey & Jones, 2016). 

Sjuksköterskans kompetens och kunskap 

Kvinnor och flickor som besväras av efterföljande komplikationer av könsstympning har rätt 

till ett bra bemötande och god vård, det är avgörande att kompetens och kunskap erhålls av 

vårdpersonalen för att optimera interaktionen med kvinnor som blivit omskurna 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Shabila, Ahmed & Safari (2017) beskriver i deras studie att sjukvårdspersonal har en central 

roll i vården då de kan komma i direkt kontakt med kvinnor som genomgått könsstympning 

eller upplever komplikationer från ingreppet. Detta förklarar vikten av att lyfta fram den 

professionella och personliga attityden hos vårdpersonalen gentemot kvinnor som blivit 

omskurna, men även sprida kunskap, kännedom och erfarenhet kring ämnet bland hälso- 

och sjukvårdspersonalen. 
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En brist på kunskap hos sjukvårdspersonalen rörande kvinnlig könsstympning, har visat sig 

kunna leda till underdiagnostiserade fall och bristande omvårdnad hos de omskurna 

kvinnorna (Gonzales-Timoneda, Ruiz Ros, Gonzales-Timoneda & Cano Sanchez, 2018). 

Ett professionellt möte och ett humanistiskt synsätt innebär att se hela individen och inte 

definiera personen utifrån sjukdomen. Ett humanistiskt synsätt är betydelsefullt i vården då 

patienten ska känna sig trygg och säker oavsett situation (Khademi, Mohammadi & Vanaki, 

2017). 

Kirkevold (2014, s. 23-24) menar att en förutsättning för att patientens behov ska mötas är att 

en interaktion mellan sjuksköterska och patient skapas, denna process bygger på att 

patientens krav, upplevelse och perspektiv utforskas.  

Teoretisk anknytning  

Som teoretisk anknytning till denna litteraturöversikt valdes Joyce Travelbees teori då denna 

inriktar sig på mellanmänskliga aspekter inom omvårdnad och menar att fokus ligger på 

interaktioner mellan sjuksköterska och patient. Travelbee beskriver att en interaktion skapas 

av tillit och ömsesidighet, om denna interaktion brister kan detta få konsekvenser för 

patientens tillstånd och upplevelse. Teorin grundas på ett existentialistiskt och humanistiskt 

synsätt där individen ses som oersättlig och dess erfarenhet är unik i sitt slag, här är det av 

betydande faktor att personcentrerad omvårdnad formas kring patienten. Fortsättningsvis 

beskriver Travelbees teori att upplevelsen av individens lidande är mer väsentlig att upplysa 

än vårdpersonalens objektiva bedömning och synpunkt. Syftet med omvårdnaden är att 

upprätthålla en mellanmänsklig relation som består av en kommunikation där 

sjuksköterskan är medveten om sin kunskap samt sina personliga åsikter och ska därav inte 

påverka patienten. Enligt Travelbee är kommunikationen en grundläggande hörnsten i 

sjuksköterskans arbete. Kommunikation är en gemensam aspekt där känslor och tankar 

förmedlas. Kommunikationen ses som ett mål i omvårdnaden där patienten har auktoritet 

över sin sjukdom. För att kunna skapa en relation mellan sjuksköterska och patient krävs 

kommunikation. Sjuksköterskan ska möta patientens behov samt utöva sin professionella 

kunskap genom att samtala, utforska, observera samt planera omvårdnaden runt patienten, 

men även finnas till stöd att hjälpa individens lidande. Teorin avstår från en generaliserad 
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människosyn, det vill säga att individen inte styrs av ”etiketter” och stereotyper såsom 

sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2014, s. 130-131, 136-138). 

Teorin har fem interaktionsfaser; det första mötet, empati, ömsesidig förståelse och kontakt, 

sympati samt framväxt av identiteter (Kirkevold, 2014, s. 134).   

Det första mötet 

Denna fas formas genom att vårdpersonal och patient är okända gentemot varandra och 

skapar en omedveten förväntning samt uppfattning av den andra personen (Kirkevold, 2014, 

s. 134). 

Framväxt av identiteter 

Framväxt av identiteter omfattar att sjuksköterskan ska vara medveten om hur en stereotyp 

uppfattas samt kännetecknas av patienten. Sjuksköterskan ska bryta kategoritänkandet 

genom att se bortom sig själv för att optimera omvårdnaden till varje enskild individ. 

Patienten ser då sjuksköterskan som en person och inte en yrkesroll (Kirkevold, 2014, s. 134).  

Empati 

Empati är en upplevelse som sker mellan två personer där förutsättningen består av att 

individerna delar liknande erfarenheter. Empati omfattar till stor del erfarenheter men även 

att individerna skapar en förståelse för varandra (Kirkevold, 2014, s. 135). 

Sympati 

Kännetecknandet för denna fas är medkänsla, vilket innebär att personen sätter sig in i den 

andras situation för att ha kunskap i att stödja. Sympati präglas av ett tankesätt, en känsla 

samt en attityd som genom kommunikation överförs till den andra (Kirkevold, 2014, s. 136). 

Ömsesidig förståelse och kontakt 

I denna avslutande fas i den mellanmänskliga relationen skapas en kontakt av nära och 

ömsesidigt slag för att utforma en förståelse mellan individerna. Sjuksköterskan bör inneha 

färdighet samt kunskap inom området för att kunna tillämpa en relation  

(Kirkevold, 2014, s. 136-137). 
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PROBLEMFORMULERING 

Runt om i världen blir flickor och kvinnor omskurna utan medicinska skäl på grund av den 

kultur, bakgrund och de traditioner de bär med sig. Detta i sin tur kan leda till allvarliga 

hälsoproblem, både psykiskt och fysiskt. Då kvinnorna blivit utsatta för trauma är det 

betydelsefullt att hälso- och sjukvårdpersonal har förståelse och en inblick hur kvinnorna 

upplever mötet med vården, samt se om denna upplevelse kan bidra till att 

sjukvårdspersonalen får ökad förståelse för den drabbade kvinnans erfarenhet.  

Den forskning som finns gällande kvinnors upplevelser av vården har sammanställts för att 

belysa problematiken, samt genom litteraturöversikten upplysa sjukvårdspersonal. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa könsstympade kvinnors upplevelse av 

bemötandet i vården. 

METOD 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt av kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2017, s. 129) är 

kvalitativa studier ett mål med utgångspunkt att få förbättrad förståelse av vad lidande 

innebär men även hur patientens erfarenheter, förväntningar, behov och upplevelser kan 

bemötas.  

Litteraturöversikt handlar i huvudsak om att forma en överblick inom ett kunskapsområde, 

detta kan vara sjuksköterskans kompetensområde/verksamhetsområde eller ett 

omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2017, s. 141).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

 De inkluderingskriterier som användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar var att 

syfta till omskurna kvinnors upplevelser, samt erfarenhet av bemötandet i hälso- och 

sjukvården. Artiklarna skulle vara engelskspråkiga eller svenska och tillgängliga på 

Mittuniversitets biblioteksservice som fulltext. Ett kriterium som inkluderades var att 

artiklarna skulle vara granskade samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Exkluderingskriterierna innefattade män, närstående, medicinskt som exempelvis cancer, 
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allmänsjuksköterskans perspektiv av kvinnlig könsstympning samt artiklar som inte var 

relevanta för syftet. 

Litteratursökning 

I denna litteraturöversikt samlades den vetenskapliga litteraturen in genom två databaser: 

PubMed och Cinahl. För att besvara syftet i studien kombinerades sökord som: ”Female 

genital mutilation”, ”Fgm”, ”Female circumcision”, ”Circumcision, female”, ”Nurse”, 

”Nurses”, ”Nursing”, ”Experience*”, ”Perception* ”, ”Attitudes*”, ”Opinion”, ”Care”, 

”Healthcare”, ”cutting”, ”Circumcision”, ”Patient satisfaction”, ”Nurse-patient relations”, 

”Females”, ”Woman”, ”Girls”. Sökord som: ”Midwife”, ”Midwives”, ”Midwifery”, ”Nurse-

midwife” uteslöts i sökningen med stöd av termen ”NOT”. 

MeSH termer används inom databasen PubMed och Cinahl Headings i Cinahl. Dessa 

ämnesordlistor som består av beskrivande ord är av samma princip och anpassas till det 

ämnesområde eller databas som söks i (Friberg, 2017, s. 69). 

Grundläggande söktekniker som användes i denna litteraturstudie var bland annat 

trunkering, boolesk sökteknik, sökhistorik samt sekundär sökning (Friberg, 2017, s. 70).  

För att få fram ett ords olika böjningsformer användes trunkering, detta möjliggör att 

omfattningen på träffarna ökar. Genom trunkering skrivs sökordet in i ursprunglig form och 

avslutas med ett trunkeringstecken (*) för att få fram böjningar av det specifika ordet i 

databasen (Friberg, 2017, s. 71). 

Boolesk sökteknik användes för att få fram ett relevant litteratururval i studien, då detta ska 

ske krävs det experimentering genom att sätta samman olika sökord. ”AND”, ”OR” och 

”NOT” var de grundläggande komponenterna som användes. ”AND” innefattar en 

koppling mellan två eller fler söktermer för att förbinda en sökning och få fram en 

vetenskaplig artikel som innehåller de valda sökorden. ”OR” används för att få fram 

söktermerna eller någon av dem. ”OR” används då sökordet kan bestå av synonymer,  

på så sätt kan söktermerna kombineras för att utöka resultatet av artiklarna. För att avgränsa 

sökningen mellan två termer används ”NOT”, på så sätt kan artiklar exkluderas beroende på 

relevansen för syftet (Friberg, 2017, s. 72-73). 
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Sökhistorik är en funktion som används för att effektivt och fritt kombinera samt 

experimentera bland sökord på ett smidigt och enkelt sätt, vilket gör det möjligt att ha 

uppsyn över sökningarna. Sökorden som kombinerats sammanställs i en lista, här 

framkommer även den träffmängd sökningen ger (Friberg, 2017, s. 75-76). 

Denna funktion användes främst i PubMed, detta var en enkel vägledning för att se vilka 

sökord som uppkom samt antal artiklar, men var även lättillgänglig då sökorden sparades i 

sökhistoriken. 

Sekundär sökning eller manuell sökning innebär att använda en artikels referenslista för att 

sedan söka relaterade artiklar som berör ämnet (Östlundh, 2012, s. 59-60).  

Sekundär sökning eller manuell sökning innebär att använda en artikels referenslista för att 

sedan söka relaterade artiklar som berör ämnet (Östlundh, 2012, s. 59-60). Genom denna 

sökning användes Turkmani, Homer & Dawson (2018) peer-review artikel, via referenslistan 

framkom en artikel av Harper-Bulman & McCourt (2010) som var relevant för resultatet. För 

att ytterligare försöka finna artiklar av ämnet gjordes ännu en manuell sökning från en 

artikel skriven utav Reig-Alcaraz, Siles-González & Solano-Ruiz (2015), även denna var peer-

reviewed. Vidare från denna referenslista uppkom en peer-review artikel av Hussein (2010), 

via referenslistan framkom en artikel av Oguntoye, Otoo-Oyortey, Hemmings, Norman & 

Hussein (2009) som var relevant för resultatet. 

Efter sökningar i databaserna gjordes manuella sökningar i artiklarnas referenslista som 

uppkom med sökorden som redovisas i Tabell 1. Utifrån de manuella sökningarna 

påträffades reviewartiklar som var relevanta för denna litteraturöversikt, genom dessa 

reviewartiklar gjordes manuella sökningar där ytterligare två artiklar som kunde användas 

till resultatet hittades.  

Tabell 1 visar översikt över de sökningar som gjorts i databaserna, urvalsförfarandet samt 

antal valda artiklar. Artiklar som uppkom via manuell sökning presenteras inte i tabellen 

utan Bilaga 1. 
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 Tabell 1. Översikt av artikelsökning 

Urval 1 artiklarnas titel lästes, i Urval 2 artiklarnas abstrakt lästes, i Urval 3 hela artikeln lästes samt i urval och i 
Urval 4 antal artiklar valda efter granskning av vetenskaplig kvalitet och relevansbedömning till resultatdelen. 
 

Urval, relevansbedöming och granskning 

Artiklarna kontrollerades genom designen av studierna där de flesta komponenterna var 

tillgängliga såsom titel, sammanfattning, bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion samt 

referenser (Forsberg & Wengström, 2013, s. 67). 

Därefter granskades artiklarna via Ulrich’s online för att fastställa att de var publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. Vetenskapligheten undersöktes genom att se att artiklarna var 

refereed och kontrollerades via diverse urval. I urval 1 lästes titeln, urval 2 lästes artiklarnas 

abstrakt, urval 3 lästes hela artikeln och urval av artikelns metod samt i urval 4 var det de 

slutgiltiga antal artiklar som valdes till resultatet, dessa granskades via en granskningsmall.  

Den granskningsmall som användes i kvalitetsgranskningen var ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” 

(SBU, 2017), denna mall fungerade som ett hjälpmedel för att identifiera studiens 

vetenskapliga kvalitet och bygger på material som tidigare publicerats. Med hjälp av 

totalbedömning av studiekvalitet kunde artiklar kontrolleras om de erhöll låg, medelhög 

eller hög kvalitet. Resultatartiklarna varierade mellan hög och medelhög kvalitet. Sex av nio 

artiklar erhöll medelhög medan resterande omfattade hög standard. I granskning av 

studierna med hjälp av SBU-mallen framkom det att de artiklarna av medelhög kvalitet 

saknade teoretisk anknytning, frågeställningar eller diskussion.  

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
relevanta 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

PubMed 
180925                                

((((female genital mutilation or fgm or 
female circumcision or circumcision, 
female)) AND (nurse or nurses or 
nursing)) NOT (midwife or midwives 
or midwifery or nurse-midwife)) AND 
(experience* or perception* or 
attitude*) 

-      75  75 10 8               1 

PubMed  
180927 

((female genital mutilation) AND 
experience) AND care 

         -      65 65  12 7               3 

PubMed 
180927 

((female circumcision) AND health 
care) AND experience 

         -      63 63  23 15             1 

Cinahl 
180928 
 

( female genital mutilation or cutting or 
circumcision ) AND 
( females or woman or girls ) AND 
( perceptions or attitudes or opinion ) 
AND health care 

         -      62 62 17 10             2 
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Artiklarna tolkades av båda parter för att undvika misstolkning och granskades var för sig 

stegvis för att kunna diskutera och identifiera relevans av studiens syfte. Inkluderade artiklar 

kan ses i Bilaga 1. 

Dataanalys  

Analysen av de kvalitativa artiklarna gjordes utifrån en mall av Friberg (2017, s. 115, 135-137) 

som redogör att tre faser sker i analysarbetet: identifiera, sortera samt gruppera.  

Dataanalysen påbörjades genom identifieringsfasen där artiklarna lästes igenom upprepade 

gånger för att få en helhet och skapa bekantskap till artiklarnas innehåll. De vetenskapliga 

artiklarnas resultatdel sammanställdes i ett dokument, vilket gav en översikt av materialet.  

Resultatet i artiklarna sorterades och grupperades för att genom likheter skapa 

underrubriker. Därefter samanställdes och studerades varje enskild del av resultatet med 

stöd från subkategorier för att analysera relationen mellan resultatet och studiens syfte. 

Materialet som granskades identifierade eventuell samhörighet i texten som sedan formade 

meningsenheter och kunde kodas. Likheter samt skillnader påvisades, detta resulterade i att 

två huvudkategorier och tre subkategorier skapades. Exempel visas i tabell 2 samt kan 

hänvisas till tabell 3.  

Tabell 2. Exempel på dataanalys 

 

Etiskt övervägande 

De etiska överväganden som gjordes i denna litteraturöversikt var att granska att skriftligt 

eller muntligt samtycke lämnats i studierna från de deltagande kvinnorna som blivit 

könsstympade, samt att deras rätt till självbestämmande respekterades. Enligt Polit & Beck 

Bärande meningsenhet Översättning av 
meningsenhet 

Huvudmeningsenhet Kategorier 

“She was a nice kind 
nurse. If I couldn’t take 
something she would 
help me take it. I was 
bleeding and had a blood 
transfusion. When the 
blood stopped, she 
always looked and 
started it again, and in 
the morning she washed 
my face . . . she was really 
very kind. She’s the one I 
won’t forget”. 

”Hon var en snäll 
sjuksköterska. Om jag inte 
kunde ta något hjälpte hon mig 
att ta det. Jag blödde och fick 
blodtransfusion. När blodet 
stoppade, kollade hon alltid 
och startade det igen, på 
morgonen tvättade hon mitt 
ansikte.. hon var otroligt snäll. 
Hon är den jag inte kommer 
glömma”. 

Sjuksköterskan visade 
empati samt sympati, 
vilket gjorde att 
kvinnan upplevde god 
omvårdnad.  

Interaktionens betydelse 
mellan den omskurna 
kvinnan och 
vårdpersonal. 
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(2012) finns det vissa etiska principer som ska tas hänsyn till i vetenskapliga artiklar såsom 

att deltagares rättigheter ska skyddas. Deltagarna ska vara förmögna att göra egna val, där 

de kan välja att fullfölja medverkandet i studien eller avbryta under forskningens gång. 

Forskarna ska se till att deltagarnas anonymitet bevaras samt bli försäkrade om att den 

information som lämnats ut hålls i säkert förvar (Polit & Beck 2012, s. 150, 152, 154, 162). 

De inkluderade resultatartiklarna som ingår i denna litteraturöversikt skulle uppfylla dessa 

riktlinjer som Polit & Beck (2012) beskriver ovan, artiklarna skulle även ha etiskt 

godkännande från etiska kommittéer. 

RESULTAT  

Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. Samtliga kvinnor som 

deltog i studierna hade blivit utsatt för någon form av könsstympning och härstammade från 

afrikanska länder såsom Etiopien, Eritrea, Somalia, Sudan och Djibouti. Studierna utfördes i 

Schweiz, Kanada, England, Sverige, Norge och Australien. Dataanalysen resulterade i två 

huvudkategorier och tre subkategorier, dessa redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Huvudkategorier och subkategorier. 
 

 

 

 

Interaktionens betydelse mellan den omskurna kvinnan och vårdpersonal 

Människa eller objekt? 

Kvinnorna som deltog i studierna av Thierfelder, Tanner och Bodiang Kessler (2005) och 

Khaja, Lay och Boys (2010) beskrev att vårdpersonalen såg dem som ett medicinskt intresse, 

där kvinnorna blev tillfrågade av läkarstudenter och sjuksköterskestudenter om de fick se de 

omskurna kvinnornas kön vid undersökning. Khaja et al, (2010) skriver i studien att 

kvinnorna beskrev att intresset låg på hur könsorganet såg ut snarare än varför kvinnorna 

sökte vård, vilket orsakade känslan av att kvinnorna sågs som uppvisningsexemplar.  

Interaktionens betydelse mellan den omskurna kvinnan och vårdpersonal 

Människa eller objekt? 

Positiva och negativa upplevelser i mötet 

En känsla av skam och osäkerhet att exponeras i ny vårdkultur 

Den kulturella och språkliga inverkan på delaktighet 
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I studien av Berggren, Bergström och Edberg (2006) berättade kvinnorna varierande 

upplevelser angående vårdpersonalens bemötande. Vissa kvinnor förstod inte det svenska 

språket och beskrev hur sjuksköterskor, läkare och barnmorskor underskattade deras 

förmåga att ta beslut om den familjesituation de var i, medan andra kvinnor förklarade hur 

vårdpersonalen iakttagit samt inspekterat kvinnans omskurna kön utan medgivande. Denna 

attityd medförde att kvinnorna uteblev från kontroller på hälsocentralen och resulterade i en 

känsla av underlägsenhet hos kvinnorna som blivit könsstympade, samt en upplevelse av att 

ses som ett studieobjekt för undrande vårdpersonal. 

 “I thought that they might have seen a lot of women before. But they are all kind, I think that they 

just don’t dare to ask” (Berggren et al, 2006, s. 54). 

Positiva och negativa upplevelser i mötet 

De omskurna kvinnorna som deltog i Bulman och McCourt (2002) studie erhöll både positiva 

samt negativa erfarenheter av den engelska vården. En kvinna uttryckte en upplevelse i 

bemötandet av vårdpersonal som negativ där kvinnan blivit nekad vård i samband med 

förlossning trots att vattnet gått. Kvinnan förklarade hur vårdpersonal vidare visat brist på 

sympati och empati, men även intensiv reaktion angående kvinnans könsstympning. 

Kvinnan som erhöll en positiv upplevelse av vården beskrev: 

“She was a kind nurse. If I couldn’t take something she would help me take it. I was bleeding and had 

a blood transfusion. When the blood stopped she always looked and started it again, and in the 

morning she washed my face... She was really very kind. She’s the one I won’t forget” 

 (Bulman & McCourt, 2002, s. 373). 

I studien av Murray, Windsor, Parker & Tewfik (2010) beskrev de omskurna kvinnorna som 

deltog att trots tidsbrist, värderade kvinnorna sjuksköterskornas arbete i allmänhet och 

uttryckte tacksamhet över deras omhändertagande. Samtliga deltagare förklarade skillnader 

i bemötandet mellan medarbetare. Kvinnorna beskrev viss vårdpersonal som hjälpsamma 

och vänliga, andra som ohjälpliga och arga. Detta gav upphov till att kvinnorna upplevde att 

de inte fick det stöd de behövde under sin vårdtid. Kvinnorna förklarade vidare att de 

förstod att sjuksköterskorna var upptagna, men trots desperata försök att larma dök 

personalen inte upp vilket medförde känslan av övergivenhet. Fortsättningsvis beskrev 
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kvinnorna frustration och ansträngning över bristande sammanhang i omvårdnaden vid 

avlösning av medarbetarna under vårdtiden. 

I mötet mellan kvinna och sjuksköterska kände sig kvinnorna annorlunda och utanför på 

grund av vårdpersonalens dömande attityd. Vid första anblick av de könsstympade 

kvinnornas kön visade vårdpersonalen en reaktion som kvinnorna beskrev som avsky, 

chock, ilska och förvåning, medan vissa frågade om de drabbats av brännskada eller 

olycka.  Detta orsakade inte endast mer lidande, utan även ett utanförskap (Thierfelder et al., 

2005; Vangen, Johansen, Sundby, Traeen & Stray-Pedersen 2002; Berggren et al, 2006; 

Oguntoye, Otoo-oyortey, Hemmings, Norman och Hussein, 2009). 

“Beforehand I was proud. But the medical consultation hurt my pride” 

 (Thierfelder et al, 2005, s. 88). 

I studien av Vangen et al. (2002) beskrev de omskurna kvinnorna en osäkerhet att den 

tillämpade vården inte skulle fungera under vårdtiden på grund av deras rädsla i mötet med 

hälso- och sjukvården, dock uttryckte kvinnorna att de erhöll ett positivt synsätt i allmänhet 

till det norska hälsovårdssystemet i bemötandet av vårdpersonalen. 

De omskurna kvinnorna som deltog i studien av Straus, McEwen och Hussein (2009) 

förklarade att i mötet med sjukvårdspersonal såsom barnmorskor, läkare och sjuksköterskor 

upplevde de professionerna som stereotypiska. Kvinnorna uppgav att vårdpersonalen hade 

förutfattade meningar om somaliska kvinnor som inkompetenta och ointelligenta gällande 

förlossning samt graviditet. 

I forskningen utav Oguntoye et al. (2009) beskrev de omskurna kvinnorna negativa 

upplevelser vid uppsökning av vård, historierna innefattade att läkarstudenter blivit 

chockade eller brustit ut i tårar när kvinnorna berättat om historierna bakom 

könsstympningen. En barnmorska larmade och skrek vid första anblick av kvinnans kön, 

även läkare vägrade ge behandling på grund av kvinnans omskärelse. Detta ledde till att 

kvinnorna undvek att uppsöka brittisk vård. 

En annan negativ upplevelse beskrevs av Thierfelder et al. (2005) där studien presenterade 

det första mötet mellan den omskurna kvinnan och sjukvårdspersonalen. Kvinnorna 
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redogjorde i studien att vaginala undersökningar under graviditeten var en svårighet för 

vårdpersonalen att utföra, vilket orsakade fördröjning samt ökad smärta. 

En kvinna som blivit utsatt för könsstympning beskrev i studien att vid en undersökning av 

barnets hjärtslag förekom ett material som kvinnan beskrev som “ett bälte runt magen”. 

Detta hade varit så åtspänt att det orsakade smärta och kvinnan försökte kommunicera med 

sjuksköterskan som inte lyssnade utan skrek på kvinnan att barnets hjärtslag påvisade fara. 

Denna situation orsakade ett ingrepp där barnet fick förlösas genom kejsarsnitt, vilket 

kvinnan inte ansåg vara nödvändigt och beskrev detta som en missgynnande upplevelse 

(Vangen et al., 2002). 

En känsla av skam och osäkerhet att exponeras i ny vårdkultur 

I studien av Isman, Ekéus, och Berggren (2013) uppgav de omskurna kvinnorna under 

intervjuerna att det var första gången de diskuterade ämnet kring kvinnlig könsstympning. 

De uttryckte en känsla av skam samt att vara annorlunda över att vara bosatt i Sverige och 

ha genomgått omskärelse, men även att inte ha utfört ingreppet i hemlandet. Kvinnorna var 

rädda att bli förminskade samt övergivna vid mötet med svensk hälsovårdspersonal, men 

även oro att kunna anpassas till ny kultur. En deltagare indikerade att visa smärta ansågs 

vara en synd som var inristad från den kultur kvinnan härstammade från. I mötet med det 

svenska hälsovårdssystemet blev kvinnan informerad om att smärta var acceptabelt att 

uttrycka vid förlossning, trots detta kände kvinnan att lidandet var en vanära som skulle 

uthärdas. 

Kvinnorna i studien av Thierfelder et al., (2005) ansåg att det var komplicerat att diskutera 

deras könsstympning med manlig vårdpersonal, detta fick dem att känna osäkerhet och 

ansåg att kvinnlig vårdpersonal bör tillhandahållas. De deltagande kvinnorna i studien 

saknade kunnig samt traditionell personal som de hade i hemlandet och frågor om 

förlossning lämnades obesvarade. Andra kvinnliga deltagare som intervjuades förklarade att 

de ville bli bemötta med empatisk vård samt erhålla kunskap om vad som ansågs normalt 

för kvinnor med schweiziskt ursprung. Fortsättningsvis rekommenderade de även att deras 

specifika anatomi skulle upplysas i form av undervisning till vårdpersonal. 

Kvinnorna i studierna av Bulman och McCourt (2002) och Oguntoye et al. (2009) upplevde 

brist på utbildning, förståelse, utförande, kommunikation samt kunskap bland 
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vårdpersonalen när det kom till deras könsstympning. Kvinnorna beskrev att känslan av 

otillräcklighet och tvekan uppstod när vårdpersonalen uttryckt att de hade den erfarenhet 

samt kunskap som krävdes gällande dessa brister. Kvinnorna uppfattade vårdpersonalen 

som arrogant i planering av vården vilket ledde till att patienterna blev reserverade och 

tvivlade på sin vårdplan. Denna skamkänsla och blyghet resulterade i att de till slut avstod 

från att ifrågasätta den behandling de blev tilldelade när det inte gick som planerat. 

Den kulturella och språkliga inverkan på delaktighet  

Kvinnorna i studien av Thierfelder et al. (2005) och Bulman och McCourt (2002) var överens 

om att huvudorsakerna till att kvinnlig könsstympning undveks i dialog var kulturella, 

sociala, könsrelaterade samt tidsbegränsningen vid uppsökning av vård. Detta i sin tur ledde 

till att kvinnorna kände sig dåligt stöttade och besvikna på vårdgivarna. En kvinna uttryckte:  

“It is awful always having to depend upon someone else, always having to call them up when you 

know that they are busy, and that it makes their lives difficult” 

(Bulman och McCourt, 2002. s. 370). 

De omskurna kvinnorna uttryckte känslor som ensamhet, hjälplöshet, förlorade, oroliga, 

rädda och eländiga i mötet med vårdpersonal på grund av den språkbrist som rådde och 

kunde därav inte be om råd eller beskriva sina tidigare hälsohistorier, vilket komplicerade 

graviditeten. Kvinnorna förklarar vidare att i hemlandet Somalia hade dessa känslor inte 

upplevts, då de varit omringade av kvinnor från samma kultur (Vangen et al., 2002; Bulman 

& McCourt, 2002; Murray et al., 2010). 

Av kvinnorna var det hälften som blivit reinfibulerade efter förlossning utan att ha blivit 

informerade av vårdpersonal om det. Postoperativt var det en kvinna där riskerna inte 

diskuterats alls, emellertid var samtliga kvinnor nöjda med vården och frågan om deras åsikt 

förväntades inte komma på tal (Thierfelder et al., 2005). 

Kvinnorna upplevde att de hade ingen eller lite kunskap om det rättigheter som ingick i 

standardbehandlingen och informationen ansågs otillräcklig vid utförandet av 

omvårdnaden. Även här uppkom en brist i kommunikationen där känslor av misstankar och 

misstro uppstod av att inte ha någon vårdpersonal som kunde förklara. Vid bekantskap av 
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språket och informationen som gavs, upplevde kvinnorna en trygghet och kontroll  

(Murray et al., 2010). 

Sjukvården påstods erbjuda specialtjänster och tolk, dock uttryckte kvinnorna i vissa fall att 

denna information uteslöts eller inte fanns tillgänglig vilket fick deltagarna att uttrycka 

irritation (Bulman & McCourt, 2002; Murray et al. 2010; Oguntoye et al. 2009). 

En kvinna beskrev förlossningen som en kamp, inte endast vid själva födseln utan för att få 

vårdpersonalen att respektera samt ta hänsyn till kvinnans omvårdnadsbehov. Samtliga 

kvinnor som var omskurna upplevde blyghet i mötet med vårdpersonal, samt problem med 

språket vilket resulterade i besvär att uttrycka känslor. Negativa kommentarer uttrycktes hos 

vårdpersonalen, de ansåg att kvinnorna varit i Sverige under längre tid och borde behärska 

språket (Berggren et al., 2006). 

"There are many Somali women here in Sweden, so they must have the experience. This was what I 

thought. We can’t become like Swedes, and we can’t deliver like Swedes. We are more afraid because 

we are sutured” (Berggren et al, 2006, s. 54). 

Kvinnorna uppfattade inte erbjudandet av smärtlindring även om skriftlig information gavs, 

de kunde inte relatera informationen till sin egen situation och hade svårt att förstå språket. 

Fortsättningsvis beskrevs att upplysningen av de olika typer av smärtlindring som förekom 

under behandlingen i sällsynta fall diskuterades, vilket gjorde att kvinnornas delaktighet 

reducerades i vården (Isman et al., 2013; Bulman & McCourt, 2002). 

Bulman och McCourt (2002) skriver vidare i deras studie att vårdpersonalen visade 

otillräckligt intresse och ansträngning för att försöka förstå kvinnan vid uppsökning av vård. 

De kvinnor som inte besökte sjukvården kontinuerligt uttryckte bristande i 

kommunikationen samt att vårdpersonalen var oengagerad i mötet. En kvinna beskrev i 

behandlingen att vårdpersonalen utförde sitt arbete utan förklaring till hur eller varför. 

Sammanfattningsvis upplevde de omskurna deltagarna i studien att språkbarriären var ett 

återkommande problem trots att vårdpersonalen vid flera tillfällen gav förklaring till 

behandling uttryckte de att något saknades. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelsen utifrån könsstympade kvinnors 

perspektiv på vården. Inledningsvis omfattade litteraturöversikten könsstympade kvinnors 

och sjuksköterskors perspektiv av bemötandet i vården, vilket resulterade i ett utbrett och 

osammanhängande resultat. Därefter valdes att endast inrikta litteraturöversikten på den 

allmänna sjuksköterskans aspekter på kvinnlig könsstympning, här visade det sig att 

forskningen endast var inriktad på kunskapsbrist. Då resultatet var begränsat föll intresset 

på att undersöka forskning som knöt an till kvinnans upplevelse, därav valdes 

litteraturöversiktens syfte.  

Ämnet kvinnlig könsstympning visade reducerad forskning inom område vilket påvisades i 

sökningarna då uppkomsten av artiklar var begränsad. Trots upprepade sökningar i 

databaserna PubMed och Cinahl med diverse sökord gällande kvinnlig könsstympning 

påträffades enbart nio artiklar som var relevanta och kunde svara på litteraturöversiktens 

syfte, därav togs beslutet att resultatet skulle innefatta dessa. Sökningar i PsykINFO gjordes 

även, men resulterade i att sammantagna artiklar som anträffats i PubMed samt Cinahl 

återkom. En artikel hittades i PsykINFO, denna översattes och granskades enligt kriterier och 

granskningsmall men exkluderades då denna var en reviewartikel.  

Forskarna i studierna använde olika synonymer. Dessa kombinerade sökord underlättade i 

sökandet att få fram ett bredare resultat till denna litteraturöversikt, där orden som skulle 

användas i sökningen systematiskt valdes ut. För att få fram ett resultat gällande kvinnans 

perspektiv på bemötandet av sjukvårdspersonal uppkom artiklar som inkluderade läkare, 

barnmorskor samt sjuksköterskor. För att exkludera de som inte relaterade till 

sjuksköterskan användes termen ”NOT” i kombination med sökorden “midwife”, 

“midwives”, “midwifery” och “nurse-midwife”. Det fanns ett fåtal artiklar som enbart rörde 

sjuksköterskans profession utan professionerna över lag, därav valdes att endast göra en 

sökning med termen ”NOT”, då detta resulterade i att även de artiklar som innehöll 

sjuksköterskans bemötande föll bort. Under läsning av artiklarna valdes informationen om 

sjuksköterskan manuellt ut. Då det var den omskurna kvinnans upplevelse av vården som 

var det väsentliga i denna litteraturöversikt, inkluderades artiklar oavsett vårdprofession.  
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Inga avgränsningar såsom article types, text availability, publication dates och species valdes 

att göras för att få en så bred uppkomst av artiklar som möjligt. Artiklarna som inkluderades 

i resultatdelen var publicerade mellan år 2002 till 2013, anledningen till detta kan vara att 

ämnet började forskas efter 2000-talet på grund av ökad immigration. 

En geografisk spridning kan ses i artiklarna då de är från England, Schweiz, Australien, 

Kanada, Sverige samt Norge. Litteraturöversiktens resultat visade att de omskurna 

kvinnorna som deltog i de vetenskapliga artiklarna, härstammade från afrikanska länder. 

Detta gjorde att denna litteraturstudie formades kring afrikanska kvinnors perspektiv på 

vården i de europeiska länderna samt Kanada och Australien.  

Efter granskning av artiklarna bedömdes de vara av hög eller medelhög kvalitet beroende på 

om artiklarna inkluderade de kriterier som fanns för SBU-mallen. Då forskningen kring 

ämnet var begränsat uppkom inga artiklar som erhöll låg kvalitet, således kunde de nio 

artiklar som hittades innefattas i resultatet.   

En nackdel med denna litteraturstudie var att vårdprofessioner såsom barnmorskor och 

läkare nämndes och beskrevs komma i kontakt med kvinnorna, detta gjorde att det 

resulterade i generella slutsatser kring all vårdpersonal och inte specifikt sjuksköterskan. En 

nackdel och fördel kunde vara att vissa av de omskurna kvinnorna som deltog i intervjuerna 

var i behov av tolk, detta kunde resultera i att erfarenheterna kvinnorna hade blev upplysta 

men även en nackdel då nödvändig information uteslöts.   

De styrkor som denna litteraturöversikt innefattade var att området blev belyst samt att 

försöka uppmärksamma tabun som rådde kring ämnet. Dessa kvinnors erfarenheter bör 

komma ut från skuggan för att uppmana andra som blivit utsatt för könsstympning att höja 

deras röst. På så sätt kan gemenskap infinnas och med hjälp av att informera samt sprida 

kunskap bland den vårdpersonal som stöter på dessa kvinnor kan ämnet uppmärksammas. 

Studierna forskades i modern tid vilket visade att forskningen kring ämnet går framåt, samt 

att resultatdelen erhöll studier från Sverige som var relevant för denna litteraturöversikt och 

de länder som har liknande vårdformer.  
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Resultatdiskussion  

I resultatet som helhet visade det sig att kvinnorna upplevde vården negativt på grund av 

bristande i kommunikation, delaktighet och information. 

I resultatet under subkategorin människa eller objekt beskrev kvinnorna upplevelsen av att 

vara ett objekt och inte människor, vårdpersonalen visade brist på empati och sympati i det 

första bemötandet. Detta är motsatsen till Joyce Travelbees omvårdnadsteori som beskriver 

att den betydande fasen sker i första mötet samt att patienten ska ses ur ett humanistiskt 

perspektiv och inte dömas på förhand. Teorin beskriver även att individens upplevelse av 

lidande är avgörande och inte att vårdpersonalens synpunkt och objektiva värdering blir 

belyst. Fortsättningsvis redogör Travelbee vikten av att ha en fungerande kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient för att kunna dela tankar och känslor och på så sätt skapa 

en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 2014, s. 134, 136).   

Det framkom att det fanns både brister och höjdpunkter i bemötandet av vården utifrån de 

könsstympade kvinnornas perspektiv. De flesta kvinnorna beskrev dock upplevelserna ur en 

negativ synvinkel där de förklarade sjukvårdspersonalen som bland annat ovillig till stöd 

och brist på medkänsla. Resultatet styrks i studien av Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, 

Moreno-Navarro, Castany Fàbregas, och Muñoz-Ortiz (2009) där vårdpersonal som deltog 

beskrev att de hade brist på engagemang och intresse för ämnet samt erhöll måttlig kunskap 

om kvinnlig könsstympning. Sverige har idag en specialistmottagning (AMEL) för 

könsstympade kvinnor, kvinnorna behöver ingen remiss eller vara bosatt i Stockholm för att 

söka till denna mottagning (1177 Vårdguiden, 2018).  

Detta kan vara en logisk förklaring till att kvinnorna upplever att omvårdnaden inte 

optimeras. Vårdpersonal visar otillräcklig omtanke gentemot kvinnornas känslor och behov, 

vilket brister i den professionella omvårdnaden.  

De omskurna kvinnor som erhöll positiva erfarenheter beskrev viss vårdpersonal som 

samverkande och tillmötesgående gentemot kvinnorna, de uttryckte även uppskattning över 

hälsopersonalens omhändertagande. Detta styrks av Travelbees omvårdnadsteori där teorin 

beskriver betydelsen av en fungerande interaktion mellan patient och sjuksköterska, om 

interaktionen brister kan det leda till negativa påföljder för patientens upplevelse av vården 

(Kirkevold 2017, s. 130-131). 
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Under subkategorin en känsla av skam och osäkerhet att exponeras i ny vårdkultur visade 

det sig att kvinnorna kunde känna sig annorlunda över att ha genomgått könsstympning och 

sedan immigrerat till ett annat land där de behövde anpassa sig till ny kultur. Resultatet 

styrks i studien av Regi-Alcaraz, Siles- Gonzales & Solana- Ruiz (2015) som beskriver vikten 

av att tillämpa en utbildning för barnmorskor och sjuksköterskor i hantering av kvinnlig 

könsstympning där inriktningen är att arbeta utifrån en helhetssyn samt ta hänsyn till 

individens behov. De beskriver även att insatser behövs för de immigrerande kvinnorna så 

vårdpersonal kan beakta dessa kvinnors kultur och tradition, samt skapa en förståelse för de 

erfarenheter och uppfattningar de genomlider. Detta resultat kan kopplas till Travelbees 

omvårdnadsteori som förklarar att relationer mellan individer skapas genom ömsesidighet 

och förståelse för varandra, sjuksköterskan bör ha kunskap och färdigheter för att skapa en 

förförståelse till patientens livsvärld (Kirkevold, 2014, s. 136-137).  

Resultatet visade delvis att kvinnorna som blivit omskurna ansåg att kvinnlig vårdpersonal 

bör finnas till hands då de upplevde det besvärligt och otryggt att diskutera ämnet med en 

manlig vårdpersonal. I studierna av Hess, Weinland och Saalinger (2010) och Reig-Alcaraz et 

al. (2015) styrks detta då vårdpersonalen är medvetna om denna situation där kvinnorna 

upplevde problematik att tala om kvinnlig könsstympning med en manlig vårdpersonal 

samt uttryckte ökad självsäkerhet och förtroende när de fick vård av en kvinna. 

Det är en central roll att skapa förståelse och respektera kvinnans värderingar samt kultur 

för att kunna forma personcentrerad vård till den mån det går.  

Majoriteten av de omskurna kvinnorna under huvudkategorin den kulturella och språkliga 

inverkan på delaktighet beskrev att de upplevde brist på förståelse, kommunikation, 

utförande, kunskap samt utbildning. Detta bekräftar Reig-Alcaraz et al., (2015) studie där 

vårdpersonalen anses ha begränsad kunskap inom kvinnlig könsstympning samt de 

hälsokonsekvenser som följer för att kunna tillämpa lämplig vård. Tamaddon, Johnsdotter, 

Liljestrand och Essén (2006) bekräftar även att hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte ett 

behov utav utbildningar samt kliniska riktlinjer i form av seminarier, föreläsningar och 

möten för att diskutera frågor gällande kvinnlig könsstympning. En reviewartikel av 

Zurynski, Sureshkumar, Phu och Elliott (2015) kom fram till att endast arton studier 

genomförts mellan år 2000 och 2014 angående hälso- och sjukvårdspersonalens attityd, 
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praktiska övning och kunskap gällande kvinnlig könsstympning. Detta tyder på att detta 

ämne krävs att upplysas. Genom att tillämpa evidensbaserade riktlinjer och lättillgängliga 

utbildningsresurser för vårdpersonalen, kan medicinsk samt psykologisk omvårdnad vidtas 

för flickor och kvinnor som blivit omskurna.  Idag har Sverige dock ett verktyg som 

sjukvårdspersonal kan ta del av, här har socialstyrelsen tagit fram riktlinjer med olika 

kompetenshöjande material rörande bemötande, kunskapsstöd samt förebyggande arbete till 

omskurna kvinnor (Socialstyrelsen, 2018).  

Somliga kvinnor beskrev erfarenheten av missgynnande behandling då de ansåg att 

vårdpersonalen hade övertaget i vården och fördomar gentemot somaliska könsstympade 

kvinnor. Detta kan även ses i Joyce Travelbees omvårdnadsteori där det förklarades att 

sjuksköterskan bör vara benägen att bryta detta mönster där patienten inte ser 

sjuksköterskan som en yrkesroll, utan en person (Kirkevold, 2014, s. 134). 

Fortsättningsvis beskrev kvinnorna att de olika typer av smärtlindring som förekom under 

behandlingen vid sällsynta fall diskuterades, vilket begränsade kvinnornas delaktighet i 

vården. Enligt 2§, kap. 5, i SFS 2014:821 ska en patient vara delaktig i hälso- och sjukvården 

för att hon eller han själv ska kunna utföra behandling- eller vårdåtgärder utifrån 

individuella mål och förutsättningar.  

Sjuksköterskor som utför vård- eller behandlingsåtgärder till omskurna kvinnor ska följa 

patientlagen i syfte att kvinnorna ska vara delaktiga och informerade om de olika 

behandlingsalternativ som finns för att patienten ska vara involverad, samt ta hänsyn till 

deras önskemål i vården.   

Samtliga deltagare som var omskurna och kom från annan kultur upplevde att språket var 

ett återkommande problem i kontakt med vårdpersonal, samt att språkbarriären 

komplicerade sättet att kunna uttrycka tankar och känslor. Kvinnorna som deltog ansåg att 

vårdpersonalen inte var kapabla att förklara nödvändig information vilket i sin tur ledde till 

en känsla av besvikelse i utförandet av omvårdnadsåtgärder. Detta styrks i studien av Amiri 

och Heydari (2017) där sjuksköterskorna beskrev det som en utmanande uppgift att vårda 

patienter med annan kultur och förklarade vidare att vården brast i kommunikationen på 

grund av språkbarriären som uppstod. Fortsättningsvis ansåg sjuksköterskorna att dessa 

patienter med annan kultur krävde ett ökat behov av omvårdnad vilket ledde till förvirring 
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bland vårdpersonalen. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av rädsla och förtvivlan av att 

vara otillräcklig på grund av det språkliga mellanrummet till patienten.  

De inkluderade artiklarna hade ett gemensamt sammanhang angående kvinnans negativa 

upplevelser, komplikationerna som uppstod i kommunikationen samt den information de 

försågs med, då de innehöll likartade resultat. Detta underlättade under arbetets gång 

genom att se sambandet av de liknande erfarenheterna de omskurna kvinnorna hade, samt 

deras perspektiv på bemötandet i vården. 

Utifrån det slutgiltiga resultatet kan en slutsats dras, där majoriteten av kvinnorna upplevde 

ett tomrum och utanförskap i vården på grund av könsstympningen.  

SLUTSATS 
Kvinnlig könsstympning är förknippat med en kulturell sed som saknar koppling till 

religion eller religiösa skäl. Studien visade att hälso- och sjukvårdspersonalen hade 

kunskapsbrist gällande ämnet kvinnlig omskärelse. Detta kan resultera i en omedveten samt 

dömande attityd i jämförelse till exempelvis svenska traditionella värderingar, som i sin tur 

avspeglas vid bemötandet i praktiken. Detta tyder på att det finns rådande kunskapsbrist 

hos vårdpersonalen angående omskurna kvinnor, vilket är avgörande för att kunna bemöta 

dessa kvinnor på respektfullt sätt. Det är av betydande faktor som sjukvårdspersonal att visa 

förståelse, vara öppen samt respektfull i mötet med dessa kvinnor och ha ett humanistiskt 

synsätt för att optimera känslan av trygghet. I genomförandet av studien framkom det 

dessutom att vårdgivarna saknade kännedom om hur de skulle agera i bemötandet till 

kvinnorna som genomgått könsstympning, detta försvårade inte bara allmänsjuksköterskans 

förhållningssätt som profession utan även de drabbade kvinnornas acceptans samt 

förståelse. Under litteraturöversiktens datainsamling påvisades relevant forskning till syftet 

utifrån de omskurna kvinnornas upplevelse av bemötandet i vården, trots detta var ämnet 

ett begränsat forskningsområde. Tolkningen av resultatet blir således att behovet av riktlinjer 

samt undervisning är i stort behov att aktualiseras.  
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Bilaga 1. Översikt över inkluderade artiklar 

Författaren 
(Årtal) 
Land 

Studiens syfte Design 
Metod  
Analys 

Deltagare Huvudresultat Kvalitet 

Berggren, V., 
Bergström, S,. & 
Edberg, A-K (2006). 
Sverige 

I denna studie var syftet att undersöka 
kvinnors upplevelse av sjukvårdssystemet 
som genomgått könsstympning. 

Kvalitativ design där 
studien använde 
pilotundersökning samt 
snöbollseffekt för att 
genomföra intervjuerna. 

22 kvinnor (5 från Sudan, 11 
från Somalia och 6 från 
Eritrea). 1 bortföll då 
deltagaren inte var 
könsstympad. 

Visar att tre huvudkategorier beskriver 
kvinnors erfarenhet: anpassning av ny 
kultur, rädsla att förminskas och bli 
övergiven samt att möta den svenska 
hälsovårdspersonalen. 

Medelhög                    

Bulman,K.H., & 
McCourt, C. (2002). 
England 

Syftet med studien var att utforska 
omskurna somaliska kvinnors upplevelser 
av vårdkontakter samt skapa förståelse för 
den verklighet dessa kvinnor står inför. 

Kvalitativ design. 
Halvstrukturerade 
intervjuer samt 
fokusgrupper med ett 
narrativt tillvägagångsätt 
användes. 

12 somaliska kvinnor. Kvinnorna upplevade att det var 
språkbarriären som var problemet vid 
uppsökning av vård. 

Medelhög 

Isman, E., Ekéus, C., & 
Berggren, V. (2013). 
Sverige 

Syftet med studien var att undersöka 
kvinnors upplevelse och erfarenhet efter 
att ha könsstympats och immigrerat till 
Sverige. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade, öppna 
och halvstrukturerade 
frågor.  

8 deltagare med etnicitet från 
Etiopien, Eritrea, Djibouti och 
Somalia. 

Efter invandring upplevde kvinnorna 
socialt tryck efter att ha kommit från ett 
land där denna praxis anses normal. 
Resultat visar att det krävs mer forskning 
angående denna kulturfråga.  

Hög 

Khaja, K., Lay, K,. & 
Boys, S (2010). Kanada 

Syftet med studien var att undersöka 
omskurna somaliska kvinnor och livet efter 
detta. 

Kvalitativ design, ansikte 
mot ansikte intervjuer. 

17 somaliska kvinnor. Huvudfynden i resultatet visar att känslan 
av fördömande, utanförskap och ensamhet 
är ett återkommande problem hos 
kvinnorna som blivit omskurna. 

Medelhög 

Murray, L., Windsor, 
C,. Parker, E,. & Tewfik, 
O (2010). Australien 

Syftet med forskningen var att beskriva 
afrikanska kvinnors upplevelser av att 
föda barn efter genomgått könsstympning 
samt utforska deras gemensamma 
erfarenheter. 

Kvalitativ design, 
semistrukturerade 
intervjuer med hjälp utav 
snöbollseffekt. 

10 kvinnor med afrikansk 
härkomst. 

Resultatet visar att upplevelsen att behöva 
fly, språkbarriärer och mötet med 
vårdpersonal överskuggade dessa 
kvinnors erfarenheter av att föda barn. 

Hög 
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Oguntoye, S., Otoo-
oyortey, N., Hemmings, 
J., Norman, K., & 
Hussein, E. (2009). 
England 

Syftet med studien var att få en inblick hur 
det är att leva i Storbritanniens samhälle ur 
könsstympade kvinnors perspektiv. 

Kvalitativ design. 
Intervjuer med 
strukturerade och 
informella frågor samt 
rekrytering med 
snöbollseffekt. 

18 kvinnliga deltagare från 
Somalia, Etiopien, Sudan och 
Eritrea. 

Det framkom att resultatet hade tre 
huvudteman: könsstympning, familjeliv 
och konsekvenserna av könsstympning. 
Kvinnorna beskrev vardagen och realiteten 
i den sociala världen. 

Medelhög 

Straus, L., McEwen, A., 
& Hussein, F. M (2009). 
England. 

Syftet med studien var att lyfta somalisk 
vårdpersonals erfarenheter samt 
uppfattningar angående att förlösa kvinnor 
som blivit omskurna i Storbritannien. 

Kvalitativ design. 
Intervjuerna bestod utav 
två gruppintervjuer 
genom snöbollseffekt. 
Halvstrukturerade frågor. 
 

8 somaliska kvinnor med 
perspektiv utifrån att vara 
vårdpersonal och förlösas i 
vården. 
 

I resultatet framkom brister i vården under 
förlossning för somaliska kvinnor som 
genomgått könsstympning. Det är av 
betydande faktor att vikten av 
kommunikation lyfts fram samt den 
somaliska kulturens inflytande.  
 

Medelhög 

Thierfelder, C., Tanner, 
M., & Bodiang Kessler, 
C. M. (2005). Schweiz 

Kvinnors upplevelser av det 
gynekologiska/obstetriska 
hälsovårdssystemet i Schweiz samt hur 
sjukvårdspersonal bemöter komplikationer 
av könsstympning. 

Kvalitativ metod 
användes med 
fokusgruppsdiskussioner 
och individuella intervjuer 
med hjälp av 
halvstrukturerade öppna 
frågor.  

29 deltagare (24 från Somalia, 
5 från Eritrea) och 37 
vårdpersonal. 

Hälsovårdsbehoven för kvinnor med 
könsstympning uppnås inte. Detta 
hälsoproblem ses sällan i Europa och beror 
på vägledning och erfarenhet. 
 

Medelhög 

Vangen, S., Johansen, R-
E., Sundby, J., Traeen, 
B., & Stray-Pedersen, B. 
(2002). Norge 

 
 
 
 
 

Syftet med studien var att studera hur 
olika arbetstillvägagångsätt påverkar 
erfarenheten av förlossningsvården hos 
somaliska könsstympade kvinnor och lokal 
hälso- och sjukvårdpersonal. 
 

Kvalitativ design, 
individuella och öppna 
interjuver där 
strukturerade teman 
undersöktes. 
 

23 somaliska kvinnor och 36 
vårdpersonal. 

Vårdpersonal ansåg att könsstympning 
inte var en betydande faktor vid 
förlossning. Visar ett behov att 
vårdpersonal bör inneha mer kunskap om 
området. 

Hög 
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