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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

I världen finns cirka 100-140 miljoner könsstympade kvinnor. Av dessa bor de flesta i 

östra, västra och nordvästra Afrika. Det finns flera orsaker till varför kvinnor könsstympas; 

traditioner, sociala sedvänjor, garanti för flickans oskuld och ökad njutning för mannen är 

några. Könsstympning kan leda till både omedelbara och långsiktiga komplikationer som 

bland annat svår smärta, blödning, cystor, sexuella svårigheter och psykiska besvär. I och 

med invandringen kommer vårdpersonal i kontakt med könsstympade kvinnor i 

västerländska länder. Flera könsstympade kvinnor berättar att de känner sig utsatta och 

sårbara i mötet med vården på grund av vårdpersonalens bristande kunskaper om ämnet 

och ibland kränkande beteende. Språkliga skillnader utgör också ett hinder för 

kommunikationen mellan de båda parterna. Även blyghet och rädslan för social 

stigmatisering är några av faktorerna som gör att kvinnorna inte vågar ta upp ämnet. De 

menar också att vårdpersonalen bör ta initiativet till att prata om könsstympning. I flera 

europeiska länder är könsstympning av kvinnor olagligt. Den svenska lagstiftningen kan 

fungera som stöd för många immigranter i beslutet att frångå traditionen.  Den innebär 

dock även en anmälningsplikt för vårdpersonalen och påverkar därigenom deras arbete 

med könsstympade kvinnor.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa vårdpersonalens kunskapsnivå samt upplevelser av att möta 

könsstympade kvinnor i vården. 

 

Metod 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie där relevanta artiklar granskades och 

sammanställdes. Både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades i studien och 

resultatet innefattar 15 artiklar. Databassökning gjordes i PubMed, CINAHL och 

PsycINFO.  

 

Resultat 

Flera studier visade att vårdpersonalen hade bristande kunskaper om könsstympning, både 

gällande identifikation och klassificeringar. Det framkom även att det saknades vetskap om 

riktlinjer för hur en könsstympad kvinna ska vårdas och de juridiska aspekterna om ämnet. 

Kommunikationssvårigheter utgjorde ett hinder i mötet med dessa kvinnor. Tolkar hade 

tagits in för att överbrygga de språkliga problemen men det hade lett till ytterligare 

problem då tolkarna inte varit kompetenta nog för uppgiften. Könsstympning ansågs av 

vårdpersonal i Sverige vara ett sådant känsligt ämne att de inte vågade ta upp det. Några av 

vårdpersonalen uppgav att starka och blandande känslor rördes upp vilket påverkade dem i 

deras arbete. Vårdpersonalen menade att det var svårt att vara både professionell och 

distanserad till könsstympning.  

 

Slutsats 

Flera av vårdpersonalen hade någon gång vårdat en könsstympad kvinna men få hade 

kunskap om hur könsstympning identifieras, vilka riktlinjer som finns för hur dessa 

kvinnor ska vårdas samt de juridiska aspekterna av ämnet. Denna bristande kunskap kan 

leda till att kvinnorna känner sig otrygga och drar sig för att söka vård. Vårdpersonalen 

behöver mer utbildning och undervisning i ämnet för att kunna möta dessa kvinnor.  

 

Nyckelord: Könsstympning, vårdpersonal, upplevelse och kunskap  
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INLEDNING 

 

Kvinnlig könsstympning syftar på alla ingrepp med partiellt eller totalt borttagande av 

kvinnors yttre könsorgan utan medicinsk orsak (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2011; 

World Health Organization [WHO], 2008). Könsstympning är oerhört smärtsamt och kan 

leda till komplikationer omedelbart efter ingreppet och på lång sikt (WHO, 2010). Svår 

smärta kan även uppkomma vid menstruation (Mitike & Deressa, 2009) och vid samlag då 

slidöppningen blivit för trång (Morison, Dirir, Elmi, Warsame & Dirir, 2004).  

WHO uppskattade 2008 att ca 100-140 miljoner av världens kvinnor har genomgått 

könsstympning. Flertalet av dessa kvinnor finns i länder i västra, östra och nordöstra 

Afrika där upp emot 98 procent av alla kvinnor könsstympas (Karmaker, Kandala, Chung 

& Clarke, 2011; Snow, Slanger, Okonofua, Oronsaye & Wacker, 2002). Könsstympning 

förekommer också i andra länder i Asien, Mellanöstern och inom vissa invandrargrupper i 

Nordamerika och Europa (WHO, 2008). I takt med att invandringen ökar blir det vanligare 

att sjuksköterskor inom den västerländska vården kommer i kontakt med könsstympade 

kvinnor (Andersson, 2001). Forskning visar även att många immigrerade kvinnor frångår 

traditionen (Berggren, Bergström & Edberg, 2006; Johnsdotter, Moussa, Carlbom, Aregai 

& Essén, 2009) och i denna process kan vårdpersonalen spela en viktig roll. För att kunna 

möta dessa patienter krävs därför kunskap och förståelse för traditionen och dess 

konsekvenser (Andersson, 2001).  

 

BAKGRUND 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) har termen kvinnlig könsstympning ersatt termen kvinnlig 

omskärelse och den används även numera i den svenska lagstiftningen. Därför kommer 

denna benämning att användas genom hela arbetet.  

 

Könsstympningens innebörd   

Kvinnlig könsstympning är ett mycket smärtsamt ingrepp som ofta utförs i flickans hem av 

närstående eller ibland av barnmorskor. I fattiga sammanhang får flickan nästan alltid 

uthärda ingreppet utan någon form av bedövningsmedel eller andra moderna medicinska 

hjälpmedel. I städerna har mer moderna metoder framkommit och föräldrarna föredrar ofta 

att anlita medicinskt kunniga omskärare då dessa använder lokalbedövning och antibiotika 

vid ingreppet (Socialstyrelsen, 2005). Denna medikalisering (när ett problem som inte är 

av medicinsk karaktär betecknas som ett medicinskt fenomen) av könsstympning har skett 

i områden i hela Afrika (Talle, 2008).  

 

Klassifikationer 

Kvinnlig könsstympning delas enligt WHO (2010) och Talle (2008) in i fyra olika typer 

utifrån hur omfattande ingreppet är: 

 

Typ 1. Klitoridektomi - innebär helt eller delvis borttagande av klitoris och/eller dess 

förhud. 

 

Typ 2. Excision/Intermediate - innebär helt eller delvis borttagande av de inre 

blygdläpparna, med eller utan borttagande av hela eller delar av klitoris och yttre 

blygdläpparna. 
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Typ 3. Infibulation - Avsmalning av vaginalöppningen genom ett ihopförande av de 

skurna kanterna på de inre eller yttre blygdläpparna. Dessa läker och bildar ett tak som 

delvis täcker vulva. Ett litet hål lämnas för att urin och menstruationsblod ska kunna 

passera. Klitoris kan även helt eller delvis tas bort.  

 

Typ 4. Oklassificerat - innefattar andra ingrepp som faller under definitionen på 

könsstympning. Det kan till exempel vara att skära, bränna, skrapa på eller på andra sätt 

skada klitoris eller blygdläpparna alternativt att föra in skadliga ämnen i vaginan. 

 

Defibulation innebär ett kirurgiskt ingrepp där ärrvävnaden över slidans öppning frigörs 

och dess ursprungliga anatomi återskapas (Krause, Brandner, Mueller & Kuhn, 2011; 

Nour, Michels & Bryant, 2006). WHO’s klassificering utkom för första gången 1996 och 

har sedan dess modifierats till den version som den är idag. Indelningen av olika typer av 

könsstympning är inte avsedd att tydligt dela in de olika ingreppen utifrån vad som exakt 

utförs utan är mer till hjälp för att kategorisera och gruppera den mängd olika ingrepp som 

utförs. Hur själva könsstympningen går till varierar från land till land, men även inom olika 

samhällen och mellan de som utför ingreppet. Själva klassificeringen är dock ändå av nytta 

för att kunna identifiera om ingreppen tenderar att bli grövre eller mildare samt för att 

kunna jämföra ingreppen i olika geografiska områden (Almroth, 2008).  

 

Ålder vid ingreppet 

Åldern då den kvinnliga könsstympningen utförs varierar från spädbarn till vuxna kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2005). I till exempel Etiopien och Eritrea sker det bland vissa grupper när 

flickorna endast är en vecka gamla (Talle, 2008). I Somalia däremot är det vanligare att det 

sker när de är mellan fem till tio år, ibland även äldre (Socialstyrelsen, 2005). Tanzania och 

Kenya är två länder där könsstympningen ingår i övergångsritualer och sker i samband 

med äktenskap, tidigt i pubertetsåldern och vid tecken på könsmognad (Socialstyrelsen, 

2005; Talle, 2008).   

 

Historia bakom könsstympning  

Själva ursprunget till kvinnlig könsstympning är oklart. Det finns teorier som menar att 

traditionen härstammar från det gamla Egypten och faraonernas tid och att den sedan 

fördes vidare till stammarna runt Röda havet med arabiska handelsmän. Andra menar att 

könsstympning i dess grövsta form praktiserades bland de forntida araberna långt före 

Islams tid för att skydda herdeflickor mot våldtäkt när de var ute och vallade fåren 

(Berggren, 2005). Det finns även tecken som tyder på att traditionen kan härstamma från 

de urgamla imperiestaterna runt Nilen som existerade kanske så tidigt som för 4000 år 

sedan. Dessa stater ägnade sig åt långdistanshandel av varor som ansågs särskilt värdefulla 

för att skaffa sig makt, däribland kvinnliga slavar (Socialstyrelsen, 2005; Talle, 2008). En 

scheweizisk-brittisk upptäcktsresande vid namn Johan Ludwig Burckhardt som besökte 

Nubien i Sudan under början på 1800-talet, menade att könsstympade kvinnliga slavar 

såldes till högre pris än de icke könsstympade på den egyptiska slavmarknaden. Områden 

där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande idag sammanfaller även med 

imperiestaternas handelsrutter. Även olika dialekter från den tiden är utbredda i samma 

områden och skulle kunna tyda på ett samband (Talle, 2008). I nutid är dock kvinnlig 

könsstympning en mer utbredd tradition som spridit sig mellan olika etniska grupper 

(Socialstyrelsen, 2005; Talle, 2008).  
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Utbredning av könsstympning 

Könsstympade kvinnor bor numera över hela världen (WHO, 2008). Flera studier tyder på 

att kvinnor utanför sina hemländer tar avstånd till traditionen (Berggren et al., 2006; 

Johnsdotter et al., 2009). Samtidigt visar en annan studie på den osäkerhet och de 

påtryckningar från anhöriga som dessa kvinnor och män står inför (Morison et al., 2004).   

 

Könsstympning som sedvänja har inte förekommit i Europa och Nordamerika. Däremot 

praktiserades klitoridektomi som behandlingsmetod i dessa områden för åkommor som 

epilepsi, nymfomani (överdriven sexualdrift), galenskap, hysteri och onani ända in på 

1900-talet. Speciellt utbredd var metoden i England. I Skandinavien finns det ännu inget 

som tyder på att könsstympning som medicinsk åtgärd skulle ha förekommit (Talle, 2008). 

 

Kvinnlig könsstympning förekommer i princip inte i de centrala och södra delarna av 

Afrika. Det praktiseras dock i sammanlagt 28 afrikanska länder och förekomsten är inte 

begränsad av landsgränser utan följer mer olika etniska och kulturella gränser 

(Socialstyrelsen, 2005). Kvinnlig könsstympning förekommer i alla samhällsklasser, inom 

olika religiösa grupper, både i städer och ute på landsbygden samt bland hög- och 

lågutbildade (Talle, 2008).  

 

Orsaker till könsstympning 

Fortlevnaden av kvinnlig könsstympning grundar sig i djupt rotade traditioner inom de 

samhällen där det praktiseras. Orsakerna kan variera mellan olika etniska grupper och även 

omfattningen av ingreppet. Inom många samhällen sker det som ett slags initieringsritual 

genom vilken unga flickor blir till kvinnor (Berggren, 2005; Morris, 1996; WHO, 2010). I 

dessa fall förekommer det att omskärerskan är en kvinna från en stigmatiserad och ”oren” 

klan (Talle, 2008). Särskilt i Västafrika får kvinnorna i samband med könsstympningen 

och ritualen kring denna sin tillhörighet i viktiga sociala grupper med andra kvinnor och 

tillgång till kunskap som för utomstående anses vara hemlig (Morris, 1996; Talle, 2008). 

Utan att könsstympas anses flickan inte kunna giftas bort eller förmögen att hantera 

ansvaret som kvinna. Detta väger tungt i många kulturer där kvinnans enda mening med 

livet och chans till social status kommer av att bli mor.  

 

Könsstympningen verkar även som en garanti för flickans oskuld och bevarar därigenom 

familjens heder. Att skära bort klitoris anses dämpa den kvinnliga sexualdriften och 

därmed förhindra att kvinnan blir frestad att leva ett promiskuöst liv (Berggren, 2005; 

Talle, 2008; WHO, 2010). Bland immigrerade afrikanska män och kvinnor går åsikterna 

kring könsstympning isär. Morison et al. (2004) visar i sin studie från England att flertalet 

immigrerade somaliska män anser att en kvinna som inte är könsstympad är mer 

promiskuös. Denna uppfattning är vanligare hos männen än kvinnorna och ett större antal 

män än kvinnor uppger också att de överväger, alternativt bestämt sig för, att låta 

könsstympa sina döttrar. Anledningen för både männen och kvinnorna är tron om att en 

icke könsstympad kvinna är mer promiskuös och inte kan bli bortgift (Morison et al., 

2004). Afrikanska män i Skandinavien anser däremot oftare att könsstympning bör 

bekämpas och flertalet av dem är överrens om att det inte bör utföras på ett lika omfattande 

sätt som idag (Elgaali, Strevens & Mårdh, 2005) 

 

På flera håll har traditionen med stora ceremonier kring könsstympningen upphört. Detta 

har dock inte lett till att sedvänjan att skära bort delar av könsorganet försvunnit (Talle, 

2008). Istället har det blivit en fristående handling med motivationen att smärtan från 

kniven är viktig för att bli vuxen (Morris, 1996; Talle, 2008).  
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Aspekter som hygien, förbättrad fertilitet, ökad njutning för mannen, traditioner och estetik 

kan också ses som orsaker till könsstympning av kvinnor (WHO, 2010). Religion betraktas 

även som ett skäl till att det praktiseras inom vissa grupper (Berggren, 2005; Morris, 1996; 

WHO, 2010). Detta trots att det inte finns belägg för det i varken Koranen eller Bibeln 

(Berggren, 2005; WHO, 2010). En studie bland afrikanska kvinnor och män i 

Skandinavien visar att majoriteten har uppfattningen att religion är den främsta orsaken till 

att könsstympning utförs. En del antar att det är på grund av kulturella traditioner medan 

andra tror att könsstympning utförs då det ökar chanserna till äktenskap, minskar risken att 

bli sjuk samt förebygger promiskuitet (Elgaali et al., 2005).  

 
Komplikationer av könsstympning 

Fysiska komplikationer 

Komplikationer av könsstympning kostar samhällena mycket pengar men leder även till att 

kvinnornas liv blir förkortade (Bishai et al., 2010). Enligt WHO (2010) finns det inga 

hälsomässiga fördelar med könsstympning utan det innebär att frisk vävnad tas bort vilket 

stör den kvinnliga kroppens naturliga funktioner. Blödning, sepsis, svår smärta och sår i 

underlivet kan vara några av de omedelbara komplikationerna efter ingreppet. 

Könsstympning kan även innebära långsiktiga komplikationer såsom återkommande 

urinvägsinfektioner, infertilitet och cystor. Forskarna Klouman, Manongi och Klepp (2005) 

finner dock i sin studie inget samband mellan könsstympning och infertilitet. 

 

Klitoriscystor kan uppkomma när ingreppet görs med osterila instrument och kvinnan inte 

får antibiotika i samband med könsstympningen. Cystorna kan öka i storlek när de 

könsstympade flickorna kommer in i puberteten och halten av östrogen stiger. När cystorna 

ökar i storlek kan det leda till obehag i vaginan och perineum, sexuella svårigheter och 

social stigmatisering (Osifo, 2010).  

 

Mitike och Deressa (2009) och Morison et al. (2004) visar i sina studier att könsstympade 

kvinnor lider av menstruella problem. Menstruationsblödningarna ger smärta eftersom 

slidöppningen är för trång för blodet att rinna igenom. Kraftiga blödningar och 

komplikationer i samband med förlossning ses även som konsekvenser av könsstympning 

(Mitike & Deressa, 2009). Könsstympade kvinnor beskriver även svårigheterna vid samlag 

som besvärande (Mitike & Deressa, 2009; Morison et al., 2004). Vissa är inte förmögna att 

ha samlag på grund av den långvariga smärtan eller för att slidöppningen är för liten. En 

del av männen anser också att samlag är problematiskt då det inte är möjligt att penetrera 

en könsstympad kvinna (Morison et al., 2004).  

 

Psykiska komplikationer 

Psykiska komplikationer av könsstympning förekommer också. Känslor som intensiv 

rädsla, hjälplöshet, skräck och svår smärta vittnar 90 procent av de könsstympade 

kvinnorna i en studie från Senegal om från dagen då könsstympningen utfördes (Behrendt 

& Moritz, 2005). För många av kvinnorna skedde detta ingrepp helt oväntat och utan 

någon förklaring. En kvinna i en brittisk studie berättar exempelvis att hon inte hade någon 

aning om vad könsstympning innebar. När hon skulle könsstympas trodde hon bara att hon 

var på väg till doktorn (Morison et al., 2004). Behrendt och Moritz (2005) visar att 

nästintill alla könsstympade kvinnor i studien även uppfyller kriterier för emotionella 

störningar och ångestsyndrom baserade på internationellt gällande kriterier för psykiatriska 

diagnoser. Posttraumatiskt stressyndrom, ett ångesttillstånd till följd av en chockartad 

händelse, är det vanligaste syndromet bland de könsstympade kvinnorna, därefter kommer 

generella ångestsyndrom och till sist emotionella störningar (Behrendt & Moritz, 2005). 
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Lagstiftning 

Då denna studie utförs i ett svenskt sammanhang kommer fokus att ligga på den svenska 

lagstiftningen om könsstympning.  

 

I ett flertal Europeiska länder är könsstympning olagligt. Sverige, Storbritannien och 

Italien är några av länderna som även har specialstraffsrättslig lagstiftning (lag som ligger 

utanför brottsbalken) mot könsstympning av kvinnor. Sverige är även det västerländska 

land som först kriminaliserade könsstympning av kvinnor (Leye et al., 2007). Sveriges 

specialstraffsrättsliga lagstiftning om könsstympning stiftades 1982. I Lag (1982:316) med 

förbud mot könsstympning av kvinnor stadgas i 1 § ”Ingrepp i de kvinnliga yttre 

könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av 

dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller 

inte”. Vidare stadgas i 2 § att ”Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år. 

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett 

synnerligen hänsynslöst beteende skall det bedömas som grovt. För grovt brott döms till 

fängelse, lägst två och högst tio år”. År 1999 utökades lagen med förbud mot 

könsstympning till att en person som bor i Sverige men utför könsstympning i ett land där 

det inte är förbjudet ändå kan åtalas enligt Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud 

mot könsstympning av kvinnor (SFS, 1999:267). 

 

Personal inom hälso- och sjukvård måste anmäla till socialnämnden om de får vetskap om 

något som kan medföra att socialnämnden behöver vidta åtgärder för att skydda ett barn 

under 18 år enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). ”Om en tjänsteman 

uppsåtligen eller av ovarsamhet inte anmäler till socialnämnden misstanke om 

könsstympning kan personen dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år” 

enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken (SFS 1962:700).  

 

Den svenska lagstiftningen är en orsak till att män och kvinnor ändrar åsikt om 

könsstympning (Berggren et al., 2006; Johnsdotter et al., 2009). Förbudet mot 

könsstympning hjälper till i beslutet att inte föra traditionen vidare till sina barn. Dock får 

de flesta inte information om lagstiftning och könsstympning från svenska myndigheter 

utan de flesta hör om det från vänner och bekanta (Berggren et al., 2006).  

 

Konventioner 

Enligt Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, är kvinnlig könsstympning ett brott mot de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och det är bland annat denna överenskommelse 

mellan stater som ligger till grund för den svenska lagstiftningen (SFS 1994:1219). Även 

barnkonventionen slår fast i artikel 37a att ”inget barn får utsättas för tortyr eller annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” (Barnombudsmannen, 

2011). Vidare står det i artikel 24 att ”konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och 

lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns 

hälsa” (Barnombudsmannen, 2011). Konventionsstaterna har dessutom förbundit sig att 

”vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård” (Barnombudsmannen, 2011) i enlighet med 

artikel 19 i barnkonventionen.  
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Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med vården 

I denna studie används ibland vårdpersonal som benämning. Detta begrepp innefattar all 

sorts personal som arbetar med att vårda människor, till exempel sjuksköterskor, 

barnmorskor, läkare, gynekologer och pediatriker.  

 

Svårigheter att tala om könsstympning 

Könsstympade kvinnor i Sverige upplever att deras umgänge med svenskar många gånger 

är begränsat till vårdpersonal samt förskolelärare och lärare vid barnens förskola och skola. 

Det är sällsynt att könsstympning diskuteras med folk utanför den egna etiska (Berggren et 

al., 2006). I två andra studier uppger kvinnorna att de inte pratar om könsstympning, vare 

sig i privatlivet eller med andra könsstympade kvinnor varför deras kunskap om det är 

begränsad (Lundberg & Gerezgiher, 2008; Thierfelder, Tanner & Bodiang, 2005). Vidare 

menar flera kvinnor att de kulturella och språkliga skillnaderna samt tidsbrist är orsaker till 

att det inte pratas om könsstympning i mötet med vården (Thierfelder et al., 2005). Att 

vårdpersonalen har negativ inställning till ämnet är en annan orsak (Berggren et al., 2006; 

Thierfelder et al., 2005) liksom bristande kunskap hos vårdpersonalen (Lundberg & 

Gerezgiher, 2008).  

 

De flesta kvinnorna drar sig för att ta initiativet att prata om könsstympning på grund av 

blyghet, språkproblem, en rädsla för stigmatisering samt att de förväntar sig att 

vårdpersonalen ska ta upp samtalsämnet. Information tilldelas kvinnorna vanligen i 

skriftlig form men flertalet kvinnor läser inte materialet medan de som gör det anser att 

informationen inte är tillämplig i deras situation (Vangen, Johansen, Sundby, Traeen & 

Stray- Pedersen, 2004). 

 

Tolkhjälp 

I en studie från Sverige menar kvinnorna att de inte fått tolkhjälp vid mötena med 

sjukvården samt att de uppfattar detta som en ovilja från personalens sida, kanske för att de 

tycker att kvinnorna borde lärt sig tala svenska efter många år i landet (Berggren et al., 

2006). Afrikanska kvinnor som fött barn i Australien berättar i intervjuer att de delvis eller 

inte alls förstod vad vårdpersonalen sa vilket gav en osäkerhetskänsla. De berättar också att 

de ibland låtsades förstå och därefter inte följde råden som hade getts. Vidare menar 

kvinnorna att de inte visste om att tolkhjälp finns att tillgå inom vården i Australien. Istället 

tar de med släktingar, på eget initiativ eller efter inrådan från vårdpersonal, som får agera 

som tolkar trots att vissa av kvinnorna upplever detta som generande. Kvinnorna menar 

dock att det är en mer skrämmande upplevelse att inte bli förstådd (Murray, Windsor, 

Parker & Tewfik, 2010). Även Somaliska kvinnor från en studie i USA menar att de 

använder sig av nära släktingar eller vänner som tolkar då det, enligt dem finns brist på 

kvalificerade tolkar i sjukvården. Detta genererar dock problem då släktingarna eller 

vännerna vägrar översätta frågor som anses vara för privata eller pinsamma (Upvall, 

Mohammed & Dodge, 2009). 

 

Utsatthet 

Kvinnor från Somalia, Sudan och Eritrea boende i Sverige menar att de känner sig 

annorlunda och sårbara när de konfronteras med sjukvården. De upplever att de är utsatta 

och har svårt att anpassa sig till den nya kulturen (Berggren et al., 2006). Många av de 

immigrerade afrikanska kvinnorna i västerländska länder uppger att de känner skam för att 

de är könsstympade (Berggren et al., 2006; Murray et al., 2010; Thierfelder et al., 2005).  
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I hemlandet är de avvikande om de inte är könsstympade men i den nya kulturen anses de 

annorlunda i och med könsstympningen (Berggren et al., 2006). Flera var även förvånade 

efter mötet med den nya kulturen då deras uppfattning varit att könsstympning är en 

normal företeelse i hela världen (Berggren et al., 2006; Upvall et al., 2009).   

 

Trots den tacksamhet som kvinnorna känner över att få komma till ett västerländskt land 

och ta del av sjukvårdssystemet framhäver de ändå att det får dem att känna sig utsatta i 

händerna på vårdpersonalen, särskilt när de upplever att personalen stirrar på dem och 

ibland även med uttryck av avsmak. Det förekommer också att personalen talar över 

huvudet på kvinnorna om faktumet att de är könsstympade (Berggren et al., 2006). 

Liknande upplevelser vittnar könsstympade kvinnor om efter mötet med det Schweiziska 

sjukvårdsystemet. De beskriver sitt första möte med vården som en chock. Flera av 

kvinnorna hade blivit tillfrågade om de varit med om någon brännskada eller olycka, några 

hade fått frågan om läkarstudenter kunde få granska deras kön av ett medicinskt intresse 

(Thierfelder et al., 2005). Somaliska kvinnor i Norge berättar också om kränkande 

kommentarer från vårdpersonalen. En kvinna hade blivit tillfrågad om hennes könsorgan 

var sönderbränt. Andra talar om att barnmorskornas ansiktsutryck visade avsky och 

förvåning när de såg kvinnornas kön (Vangen et al., 2004). 

 

Andra kvinnor berättar att de upplever oro, rädsla och ångest efter att ha träffat 

vårdpersonal som inte besitter kunskap om kvinnlig könsstympning och därmed saknar 

kompetens att vårda dessa kvinnor (Lundberg & Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010). 

Kvinnorna känner bland annat ängslan inför förlossningar då ingen informerar dem om hur 

de ska förbereda sig och vad som kommer att ske (Lundberg & Gerezgiher, 2008). Det 

framgår att vissa kvinnor upplever att vårdpersonalen har bristfälliga kunskaper om 

könsstympning vilket gör dem rädda att inte bli tillräckligt defibulerade, eller öppnade, vid 

förlossningen (Vangen et al., 2004). När könsstympade kvinnor träffar vårdpersonal som 

har god kunskap om kvinnlig könsstympning och kan informera dem och hjälpa dem i 

deras situation känner de sig trygga. (Lundberg & Gerezgiher, 2008). Välinformerad 

vårdpersonal minskar även känslan av att vara avvikande eller annorlunda vid 

gynekologiska undersökningar (Upvall et al., 2009).  

 

Kunskap 

Flera könsstympade kvinnor uppger att de är intresserade av att få undervisning om för- 

och nackdelar med att vara könsstympad och vad som anses normalt för västerländska 

kvinnor (Thierfelder et al., 2005). Genom invandringen till västerländska länder får de 

kunskap om könsstympning genom kampanjer och debatter i media vilket leder till att 

vissa frångår traditionen (Johnsdotter et al., 2009). Kunskapen och en ökad medvetenhet 

anser kvinnorna behövs för att stoppa den omänskliga sedvänjan (Lundberg & Gerezghier, 

2008). 

 

Känslor och attityder i vårdare-patient relationen 

Motöverföring 

I mötet med patienter ställs vårdpersonalen inför situationer då motöverföring kan 

uppkomma. Den ursprungliga tanken om motöverföring lanserades av psykoanalysens 

grundare Sigmund Freud där begreppet innebär att terapeutens omedvetna känslor 

projiceras på patienten. Dessa omedvetna känslor var tecken på obearbetade händelser i det 

förflutna. 
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 Därefter har begreppet omarbetats och i den totalistiska definitionen av 

motöverföringsbegreppet innefattas alla medvetna och omedvetna känslor som uppkommer 

hos terapeuten i samspelet med patienten. Dessa känslor kan ha sitt ursprung både i 

terapeuten själv eller projiceras från patienten (Gordan, 2004).  

 

Motöverföring förekommer i alla relationer, både professionella och privata (Jones, 2004). 

Begreppet är applicerbart på omvårdnad och syftar då till de reaktioner som väcks hos 

vårdpersonalen. Det kan vara svårt att identifiera sina egna motöverföringar då de ofta sker 

på ett omedvetet plan. Dessa känslor karakteriseras av att vara opassande och 

oproportionerliga till situationen och kontexten. Med andra ord genererar de känslomässiga 

reaktioner som avviker från det normala och kan leda vårdpersonalen till ett olämpligt och 

oprofessionellt uppträdande. Detta kan resultera i att vårdpersonalen överidentifierar sig 

med patienten och därmed kliver utanför ramen för relationen mellan vårdare och patient 

(O´Kelly, 1998). 

 

Empati och sympati 

Sympati kommer från grekiskans ord för samlidande och innebär att hysa samma känslor 

som den andre. Detta samlidande eller medlidande kan på kort sikt verka som ett stöd men 

innebär på lång sikt att vårdaren tappar förmågan att göra en klar skillnad mellan sig och 

patienten. Empati innebär en förmåga att sätta sig in i en annan persons situation och känna 

med denne. Ett empatiskt förhållningssätt skiljer sig från sympatin genom att vara i princip 

värdeneutralt. Det gör att vårdaren får en bättre förståelse för patienten och kan göra en 

objektiv bedömning av dennes behov. En stark sympati leder ofta till en överidentifikation 

med den andre och därigenom går förmågan till en objektiv bedömning förlorad (Gordan, 

2004).  

 

Handledning kan ge en ökad förståelse för de egna känslomässiga reaktionerna och hjälpa 

vårdaren att urskilja vad som är hans egna problem och hur de påverkar relationen till 

patienten (Gordan, 2004; O´Kelly, 1998). Genom de egna liknande erfarenheterna ökar 

förmågan att sätta sig in i den andres situation. På samma sätt kan empatin försvåras om 

det råder väsentliga skillnader i fråga om social och kulturell bakgrund (Gordan, 2004).  

 

Attityder 

Psykologen Bunkholdt (2004) definierar en attityd som ”en relativt varaktig organisation 

av tankar, känslor och beetendebenägenhet som är knuten till värderingar i samhället, till 

en etnisk grupp eller till något annat fenomen” (Bunkholdt, 2004, s. 201). 

Sjukvårdspersonal kan ha positiva attityder till ansvar för svaga grupper eller ha attityder 

som är samhällskritiskt inriktade. De kan även bekräfta sina centrala värderingar genom 

attityder och handlingar gentemot patienterna. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen 

blir medvetna om sina egna attityder (Bunkholdt, 2004).  

 

Attityder kan delas in i tre komponenter: den kognitiva, den affektiva och den 

beteendemässiga. Den kognitiva handlar om våra tankar, den så kallade 

tankekomponenten. Den affektiva komponenten omfattar våra känslor. 

Beteendekomponenten innefattar i sin tur våra handlingar, vad vi gör. Med avseende på de 

tre komponenterna kan attityder vara olika sammansatta. Vissa attityder är mer präglade av 

känslor, till exempel fördomar medan andra kännetecknas av den kognitiva komponenten. 

Fördomar är försvarsattityder som grundar sig på felaktig eller otillräcklig kunskap om 

något eller någon och som utvecklas till följd av att personen känner sig hotad i något 

hänseende.  
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Attityder som baseras på kunskap är främst präglade av den kognitiva komponenten och 

inte så mycket av den affektiva. Detta gör att dessa attityder kan förändras om ny kunskap 

eller information ges, de har en hög förändringspotential (Bunkholdt, 2004).  

 

Attityder kan också innefatta en anpassningsfunktion vilket innebär att en persons attityder 

anpassas till dennes omgivning, tillhörighet etc. Dessa attityder har ofta en stark affektiv 

komponent vilket leder till att de kan vara svåra att förändra. En persons delaktighet i en 

grupp kan vara baserad på dessa attityder och en förändring kan då innebära att denne 

förlorar sin plats i sammanhanget. De attityder som är svårast att förändra är de med stark 

värdeförankring. Dessa attityder kan ge riktning åt val i livet eller styrka en persons 

identitet och är ofta stabila och integrerade attityder. Förändring av dessa attityder kan 

innebära etiska problem som att personens värdegrund förändras (Bunkholdt, 2004).  

 

Problemformulering 

Flera könsstympade kvinnor berättar att de känner sig sårbara och annorlunda i mötet med 

sjukvården. De anser att personalen stirrar på dem, ibland även med uttryck av avsmak 

(Berggren et al., 2006). Andra kvinnor berättar att de träffat vårdpersonal som inte besitter 

kunskap om könsstympning och därmed saknar kompetensen att vårda dem. Vidare menar 

kvinnorna att de upplevt rädsla, ångest och oro över att träffa vårdpersonal som har 

bristfälliga kunskaper i ämnet (Lundberg & Gerezgiher, 2008). För att kunna förstå mötet 

mellan könsstympade kvinnor och vårdpersonal, samt för att kunna förbättra dessa 

kvinnors upplevelser av mötet med vården, är det betydelsefullt att undersöka i vilken 

omfattning vårdpersonal upplever att de möter könsstympade kvinnor, att belysa 

kunskapsnivån hos vårdpersonalen samt deras upplevelser av mötet med könsstympade 

kvinnor. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa vårdpersonalens kunskapsnivå samt upplevelser av att möta 

könsstympade kvinnor i vården. 

 

 

METOD 

 

Val av metod 

I och med att könsstympning är ett växande problem i den västerländska vården har det 

under senare tid gjorts forskning ur olika perspektiv kring detta ämne. Med utgångspunkt i 

denna kunskapsbas valde författarna att i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) 

analysera och sammanställa resultat från tidigare forskning i en litteraturstudie.  

 

Databassökning 

Databaserna som användes i studien var PubMed och Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature [CINAHL]. Dessa sökmotorer valdes då PubMed berör medicin 

och omvårdnad och CINAHL är en databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning. 

Sökning genomfördes även i databasen PsycINFO som omfattar psykologisk forskning om 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Detta genererade samma artiklar 

som redan hittats genom PubMed och därför exkluderades denna databas i studien. Artiklar 

från databasen CINAHL användes i bakgrunden, till resultatdelen hittades inga nya artiklar 

som inte redan hittats i PubMed. 
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Vid sökning i databaserna användes dels PubMeds egna ämnesord ”Medical Subject 

Headings” eller ”MeSH-termer” som de även kallas (Forsberg & Wengström, 2008). I 

CINAHL användes CINAHL Headings som är dess motsvarighet till MeSH-termer. 

Fritextsökning användes även i båda databaserna i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008).  Primära sökord som användes var Circumcision Female (MeSH-term), Female 

Genital Mutilation och Female Genital Circumcision. Dessa sökord användes sedan i 

booelska kombinationer med ordet AND och termer som Nurse, Immigration, Health care, 

Education, Healthcare providers, Midwifes, Nurse-Patient Relations (MeSH-term), 

Attitude of Health Personnel (MeSH-term) och Health Professionals för att specificera 

sökningen, se tabell 1. Dessa termer framtogs genom användning av MeSH-termer och 

fritextsökning. Olika kombinationer av sökord genererade dubbletter av artiklar och 

presenteras som lästa artiklar enbart i den första sökningen. 

 

Urvalskriterier 

Artikelsökningen avgränsades till att endast generera artiklar publicerade för högst 10 år 

sedan. Detta gjordes för att säkerställa att resultaten var uppdaterade och relevanta. Efter 

ett antal sökningar togs begränsningen på artiklar publicerade för högst 10 år sedan bort för 

att sökningarna skulle generera ytterligare relevanta artiklar. Vidare angavs att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska då det är de språk som författarna behärskar i 

tal och skrift. Artiklarna skulle även ha tillgängliga abstracts och vara originalartiklar. 

Både kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderades i studien i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2008) då omvårdnadsforskning omfattas av de två olika metoderna. 

Endast artiklar med kvalitetsklassificering I och II enligt Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999), samt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) modifierade bedömningsmall (se 

bilaga I) inkluderades i studien för att säkerställa en hög kvalitet. Kontroll i Ulrichs 

Periodicals Directory genomfördes för att säkerställa att tidskrifterna var ”refereed” vilket 

innebär att artiklarna i tidsskriften är granskade och vetenskapliga och därigenom 

garanterar att innehållet har en hög evidens (Forsberg & Wengström, 2008). Vidare 

kontrollerades artiklarnas disposition för att de skulle vara uppbyggda på ett vetenskapligt 

sätt och redovisa bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion.  

 

Tabell 1. Sökningar utförda i databasen PubMed. 

 
Databas 

Datum för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar  

PubMed 

110902 

 

Female Genital 

Circumcision 

AND Nurse 

 

Max 10 år, 

svenska, 

engelska, 

abstract 

15 9 2 2 

PubMed 

110905 

Female Genital 

Mutilation 

AND 

Immigration 

 

Max 10 år, 

svenska, 

engelska, 

abstract 

24 15 4 1 
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PubMed 

110919 

Female Genital 

Mutilation 

AND Health 

care 

Max 10 år, 

svenska, 

engelska, 

abstract 

231 21 10 3 

PubMed 

110919 

Female Genital 

Mutilation 

AND 

Education 

Max 10 år, 

svenska, 

engelska, 

abstract 

109 16 5 1 

PubMed 

110919 

Female Genital 

Mutilation 

AND 

Healthcare 

Providers 

Max 10 år, 

svenska, 

engelska, 

abstract 

39 6 3 0 

PubMed 

110922 

Female Genital 

Mutilation 

AND Midwifes 

Svenska, 

engelska, 

abstract 

42 9 1 1 

PubMed 

110927 

"Nurse-Patient 

Relations"[mh] 

AND 

Circumcision, 

Female"[mh]. 

Svenska, 

engelska, 

abstract 

9 1 0 

7 artiklar 

hade lästs 

tidigare 

under andra 

sökningar 

0 

PubMed 

110927 

“Circumcision, 

Female"[mh] 

AND "Attitude 

of Health 

Personnel"[mh] 

Svenska, 

engelska, 

abstract 

25 4 1 

10 artiklar 

hade lästs 

tidigare 

under andra 

sökningar 

1 

PubMed 

110927 

"Circumcision, 

Female"[mh] 

AND Health 

Professionals 

Svenska, 

engelska, 

abstract 

53 19 2 2 

PubMed 

110927 

"Circumcision, 

Female"[mh] 

AND 

Healthcare 

Svenska, 

engelska, 

abstract 

140 18 4 1 

Totalt   687 118 32 12 

 

Manuell sökning 

För att utöka artikelsökningen genomfördes även ett antal manuella sökningar. Genom att 

granska referenslistan i relevanta artiklar och litteratur i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008) hittades tre artiklar som bedömdes vara användbara i studien. Namnen 

på återkommande författare i ämnet påträffades också och användes som sökord i 

databaserna. Vidare gjordes sökningar på relaterade artiklar till de som ansågs vara 

relevanta att innefatta i studien. De artiklar som inkluderades efter de manuella 

sökningarna uppfyllde samma kriterier som sattes upp för de övriga artiklarna. Totalt 

inkluderades 15 artiklar till resultatet. 

 

Urvalsprocess och bearbetning av data 

Artiklarna valdes ut utifrån deras titlar som skulle vara relevanta för studiens syfte. Sedan 

lästes deras abstract och om detta väckte fortsatt intresse och de ansågs lämpliga för 

studien lästes artiklarna i sin helhet. Alla artiklar bedömdes utifrån de urvalskriterier som 

satts upp och lästes sedan flera gånger av båda författarna var för sig. För att underlätta 

förståelsen för artiklarnas innehåll översattes de med hjälp av Norstedts engelsk-svenska 

ordbok (2000). Sedan togs användbara stycken ut för att göra resultaten mer 

lättöverskådliga. 
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 Därefter markerades styckena i olika färger utifrån gemensamma teman som en sorts 

kodning i enlighet med Backman (2008). Dessa teman var: förekomst av könsstympade 

kvinnor i vården, vårdpersonalens kunskaper om könsstympning och vårdpersonalens 

upplevelser av mötet med könsstympade kvinnor. Till resultatet omarbetades sedan dessa 

till att bli två teman. Alla inkluderade artiklar sammanställdes i en matris (se bilaga II). 

 

Tillförlitlighet 

En väl genomförd forskning uppfyller enligt Helgesson (2006) krav på validitet och 

reliabilitet. Validitet syftar till att det som undersöks överensstämmer med studiens syfte. I 

enlighet med Vetenskapsrådet (2011) strävade författarna efter att tydligt motivera och 

förklara syftet med studien för att säkerställa god kvalitet. Reliabilitet handlar om att 

resultaten är tillförlitliga, det vill säga att samma resultat uppnås vid upprepade försök. För 

att resultaten inte ska bero på vem som utför studien läste författarna enskilt igenom och 

analyserade alla valda artiklar. Genom att författarna kritiskt granskade och enbart 

inkluderade originalartiklar från vetenskapliga tidskrifter, i enlighet med Polit och Beck 

(2012), ökade studiens objektivitet. Då artiklarna lästes flera gånger och översattes med 

stöd av Norstedts engelsk-svenska ordbok (2000) reducerades även risken för feltolkningar 

till följd av språkförbistringar. Vidare stärks studiens kvalitet i enlighet med Forsberg & 

Wengström (2008) genom att resultatet endast baseras på forskning av hög kvalitet.  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Författarna till denna studie strävade efter att undvika plagiering eller förfalskning av data i 

enlighet med Helgesson (2006). Vetenskapssociologen Robert Merton menar (enligt 

Forsman, 1997, s. 18) att forskare bör omfattas av Disinterestedness-principen vilken 

innebär att de bör vara opartiska i bearbetning och framställning av resultatet. Politiska, 

religiösa, ekonomiska eller andra egenintressen avspeglades inte i arbetet, i enlighet med 

denna princip. Liksom även Hermerén (1996) framhåller var målet att objektivt analysera 

och beskriva de valda artiklarna.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i denna studie har delats in i två teman: vårdpersonalens kunskap och 

vårdpersonalens upplevelser av mötet med könsstympade kvinnor. Vidare har artiklar som 

visar på förekomsten av könsstympade kvinnor i vården tagits med för att öka förståelsen 

för hur vanligt det är att vårdpersonalen möter dessa kvinnor. 

 

Vårdpersonalens kunskap 

Kunskapen om könsstympning visade sig vara bristfällig bland vårdpersonalen (Hess, 

Weinland & Saalinger, 2010; Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, 

Castany, Fàbregas & Muñoz-Ortiz, 2009; Leye, Ysebaert, Deblonde, Claeys, Vermeulen, 

Jacquemyn & Temmerman, 2008; Mostafa, El Zeiny, Tayel & Moubarak, 2006; Onuh, 

Igberase, Umeora, Okogbenin, Otoide & Gharoro, 2006; Tamaddon, Johnsdotter, 

Liljestrand & Essén, 2006; Zaidi, Khalil, Roberts & Browne, 2007). I en studie från 

England kunde ingen av barnmorskorna klassificera de olika typerna av könsstympning 

utifrån WHO´s klassifikationer (Zaidi et al., 2007). I det spanska vårdlaget uppgav nästan 

alla i en studie att de kunde identifiera könsstympning hos kvinnor, dock var det bara 40 

procent som lyckades (Kaplan-Marcusan et al., 2009). Bland egyptiska läkarstudenter 

kunde endast en minoritet redogöra för definitionen av könsstympning. 
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 De hade även bristande kunskaper om komplikationerna av könsstympning och 18 procent 

trodde inte att det gav några komplikationer alls (Mostafa et al., 2006). Majoriteten av 

sjuksköterskorna i en studie från Nigeria hade uppfattningen att alla olika typer av 

könsstympning var skadliga medan en fjärdedel ansåg att vissa typer inte var det. Samtidigt 

var det nästintill ingen av sjuksköterskorna som korrekt kunde identifiera alla fyra olika 

typer av könsstympning (Onuh et al., 2006). 

 

Vårdpersonal på sjukhus i flera länder saknade kunskap om de riktlinjer som fanns för vård 

av könsstympade kvinnor (Jäger, Schulze & Hohlfeld, 2002; Leye et al., 2008; Widmark, 

Leval, Tishelman & Ahlberg, 2010). I Sverige fann forskarna att det fanns skillnader i 

fråga om riktlinjer för vård av könsstympade kvinnor på sjukhusen som studerades, dels 

gällande innehållet i riktlinjerna, dels gällande förekomsten av dem. Några av sjukhusen 

hade inga riktlinjer vilket motiverades med att de hade för få könsstympade patienter 

(Widmark et al., 2010). 

 

Bland vårdpersonalen i USA var kunskaperna om de fysiska och medicinska aspekterna av 

könsstympning mer korrekta än de kulturella och juridiska aspekterna (Hess et al., 2010). 

Majoriteten av vårdpersonalen i en belgisk studie visste inte att könsstympning är olagligt i 

Belgien (Leye et al., 2008). Detta kan liknas med vårdpersonal från England där mindre än 

hälften kände till detaljerna i lagen om könsstympning (Zaidi et al., 2007). Bland egyptiska 

läkarstudenter var det endast 17 procent som kände till lagstiftningen om könsstympning. 

De angav också att det saknades undervisning om könsstympning i läroplanen (Mostafa et 

al., 2006). Det ingick heller ingen undervisning i ämnet vid någon av de fem medicinska 

högskolorna i Schweiz (Jäger et al., 2002).  

 

Få av vårdpersonalen i en studie från USA visste att könsstympning praktiserades både 

bland muslimer och kristna och att ingen religion krävde att det utfördes på kvinnor. Flera 

var dock medvetna om att könsstympade kvinnor drog sig för att söka vård med rädsla för 

de rättsliga konsekvenserna som könsstympningen kunde medföra (Hess et al., 2010). 

Mindre än 30 procent av de spanska vårdgivarna visste i vilka länder könsstympning 

praktiseras och flera uppgav att de saknade intresse att lära sig mer om det (Kaplan-

Marcusan et al., 2009). I Sverige efterfrågade emellertid majoriteten av vårdgivarna mer 

undervisning i form av temadagar, föreläsningar och seminarier ledda av personer med 

kompetens inom området (Tamaddon et al., 2006). Vissa ville även ha informationsdagar 

med könsstympade kvinnor som kunde berätta om sina erfarenheter men de antog att detta 

inte var genomförbart pga. känsligheten i frågan (Leval, Widmark, Tishelman & Ahlberg, 

2004). I en studie från Egypten var kunskapen om kvinnlig könsstympning god bland 

läkare. Nästan alla kände till vilka anatomiska delar som tas bort vid könsstympning. 

Flertalet av läkarna var även medvetna om vilka fysiska komplikationer kvinnlig 

könsstympning kan leda till. En del av de tillfrågade ansåg dock att könsstympning inte 

leder till några fysiska komplikationer (Refaat, 2009). 

 

Förekomst av könsstympade kvinnor i vården 

Vid undersökningar bland västerländska vårdgivare om könsstympning framkom det att 

kontakten med könsstympade kvinnor blivit vanligare (Hess et al., 2010; Jäger et al., 2002; 

Tamaddon et al., 2006). När amerikanska barnmorskor tillfrågades hade nästan alla någon 

gång vårdat en könsstympad kvinna (Hess et al., 2010). I en svensk undersökning bland 

flera yrkesgrupper inom vården var siffran 60 procent.  
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Av dessa uppgav 80 procent att de stött på kvinnor med den grövsta formen av 

könstympning, typ III. Typ I och II var också vanligt förekommande och de flesta av 

kvinnorna härrörde från Somalia, Eritrea och Etiopien (Tamaddon et al., 2006). I en 

undersökning bland gynekologer i Schweiz hade drygt hälften av de tillfrågade vårdat en 

könsstympad kvinna (Jäger et al., 2002).  

 

Vårdpersonalens upplevelser av mötet med könsstympade kvinnor 

Kommunikation 

I mötet med könsstympade kvinnor uppgav vårdpersonalen att kommunikationssvårigheter 

utgjorde ett hinder (Degni, Suominen, Essén, El Ansari, & Vehviläinen-Julkunen, 2011; 

Straus, McEwen & Hussein, 2007; Widmark et al., 2010; Widmark, Tishelman & Ahlberg, 

2002). Språkskillnader och kulturella skillnader var faktorer som hade en negativ inverkan 

på kommunikationen (Degni et al., 2011; Straus, et al., 2007; Widmark et al., 2002). En del 

av läkarna i Sverige talade långsamt med invandrade kvinnor för att de skulle förstå vad 

som sades. Några andra av läkarna upplevde att följsamheten bland dessa kvinnor var 

bristfällig och de ville därför tala med kvinnornas män för att få kvinnorna att följa 

läkarens råd. De menade att i Sverige fanns det ingen överenskommelse bland läkare för 

när och hur könsstympade kvinnor bör få information om ämnet. De var inte heller överens 

om vilken information som var viktig att förmedla till dessa kvinnor, till exempel om 

relevanta lagar, hur förlossningen skulle gå till eller hur informationen förmedlades mellan 

antenatalklinikerna och sjukhusen (Widmark et al., 2010). 

 

För att överbrygga problemet med språkskillnader i vården i Finland togs tolkar in vid 

mötet med könsstympade kvinnor. Vårdpersonalen uppgav dock att det genererade 

ytterligare problem när tolkarna inte var kompetenta nog för uppgiften och de fruktade att 

kvinnorna inte mottog rätt information. Att ha en tredje person närvarande i rummet 

försvårade för vårdpersonalen att diskutera känsliga ämnen som könsstympning (Degni et 

al., 2011). Enligt en av läkarna i Sverige var användningen av tolkar vid mötet med 

kvinnorna tidskrävande och utgjorde därmed ett problem i dessa sammanhang där tid var 

en bristvara. Eftersom kvinnorna hade bristfällig kunskap om sina kroppar tog det även tid 

att förmedla informationen på ett lättförståeligt sätt (Widmark et al., 2010). Kvinnor från 

Somalia med erfarenhet av att arbeta som vårdpersonal i England uppgav även de att 

bristen på kompetenta tolkar utgjorde ett problem i vården av könsstympade kvinnor. 

Dessutom talade de om att brittisk vårdpersonal saknade förmågan till ickeverbal 

kommunikation genom till exempel fysisk kontakt med kvinnorna, något som hade kunnat 

hjälpa till att skapa förtroende. Att dela ut skriftlig information var något som de avrådde 

från då somalier föredrar att den förmedlas muntligt (Straus et al., 2007).  

 

Enligt vårdpersonalen i Finland var det sällsynt att könsstympade kvinnor sökte 

gynekologisk vård eftersom de inte ville tala med utomstående om sin sexuella hälsa 

(Degni et al., 2011). Den svenska vårdpersonalen uppgav att könsstympning var ett sådant 

känsligt ämne i sig att det var svårt att ta upp det om kvinnorna trots allt sökte vård. För att 

undvika att kvinnorna på något sätt särbehandlades valde vissa att helt undvika ämnet 

medan andra försökte visa att de vågade prata om det och frågade kvinnorna rakt ut om de 

var könsstympade (Widmark et al., 2002). 

 

De ämnen som oftast diskuterades i mötet med könsstympade kvinnor i USA var olika 

former av smärtlindring vid förlossning och hur de ställde sig till att låta sig undersökas av 

manliga vårdgivare (Hess et al., 2010). Flera lyfte fram att kvinnorna föredrog kvinnliga 

vårdgivare framför manliga (Degni et al., 2011; Hess et al., 2010).  
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Det var vanligtvis kvinnorna själva som tog initiativet till denna diskussion. Ämnen som 

infertilitet, kejsarsnitt och defibulation diskuterades däremot sällan (Hess et al., 2010). 

Vårdpersonalen poängterade även att det var svårt att bygga upp ett förtroende hos 

kvinnorna när de inte kunde erbjuda dem att träffa en och samma person vid varje möte 

(Straus et al., 2007). 

 

Vårdpersonalens tankar och känslor 

I en svensk studie om barnmorskors erfarenheter av att vårda könsstympade kvinnor 

framgick det att de ofta upplevde mötet med dem som stressande. Starka, blandade känslor 

rördes upp och påverkade dem i deras arbete (Widmark et al., 2002). Vissa talade om 

aggressiva känslor och hat gentemot traditionen, religion och männen till kvinnorna (Leval 

et al., 2004; Widmark et al., 2002). Hatet och andra starka känslor ansåg de bottnade i 

deras okunskap i ämnet. Frustration var också vanligt förekommande över det förtryck som 

kvinnorna ansågs utsättas för både av sina män och av samhället. Flera barnmorskor trodde 

att detta förtryck grundade sig i männens behov av makt vilket genererade känslor av ilska 

och raseri (Leval et al., 2004). Majoriteten av läkarna i en studie från Belgien hävdade 

också att kvinnlig könsstympning är en form av våld mot kvinnor och att det är en 

kränkning mot mänskliga rättigheter (Leye et al., 2008).  När de svenska barnmorskorna 

vidare diskuterade sina tankar och känslor rörande kvinnlig könsstympning framkom det 

paradoxalt nog att det i mötet med kvinnorna och deras män inte verkade förhålla sig så 

som de trott. Männen hade snarare framstått som vänliga och omhändertagande gentemot 

sina fruar och bekräftade inte uppfattningen av att de var kränkande män som våldförde sig 

på sina fruar (Leval et al., 2004).  

 

Trots att barnmorskorna försökte dölja sina starka känslor för kvinnorna förstod de att det 

var svårt att inte avslöja vad som rörde sig inom dem. De försökte även dölja sin förvåning 

när de för första gången såg en könsstympad kvinnas underliv (Widmark et al., 2002). 

Denna inre kamp mellan att vara professionell och därmed distanserad till 

könsstympningen, och att identifiera sig med kvinnorna och överösas med starka känslor 

förekom även vid mötet med kvinnor som genomgått amputationer av medicinska skäl, tex 

hysterektomi (borttagning av livmodern). Den gemensamma faktorn var att vårdpersonalen 

i båda fallen hade svårt att finna en bra balans mellan dessa roller (Vargens & Berterö, 

2010).  

 

Barnmorskorna uppgav att de kände med kvinnorna (Leval et al., 2004; Widmark, et al., 

2002). Flera uppgav att de kände en sorg över kvinnornas förlust av inte bara kroppsdelar 

utan även av deras sexualitet (Leval et al., 2004). De drevs likaså av en vilja att hjälpa dem 

och att ge dem ett särskilt vänligt och omhändertagande bemötande. Vidare lyfte 

barnmorskorna fram att de föreställde sig den skam som dessa kvinnor upplevde då deras 

kroppsspråk vittnade om att de hade svårt att slappna av vid gynekologiska undersökningar 

(Widmark et al., 2002).  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Då en litteraturstudie kan inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning ansåg 

författarna att denna metod var lämpligast för att besvara syftet och ge en övergripande 

bild av vårdpersonalens upplevelser av att möta könsstympade kvinnor. Att genomföra en 

intervjustudie hade kunnat ge en djupare förståelse av en specifik fråga men ansågs inte 

kunna ge en lika omfattande bild av vårdpersonalens upplevelser. En enkätstudie hade varit 

svår att genomföra ur ett globalt perspektiv och hade inte heller gett ett lika beskrivande 

resultat.  

 

Val av databaser 

Databassökningarna genomfördes huvudsakligen i PubMed. CINAHL indexerar artiklar 

baserade på omvårdnadsforskning och förmodades generera lämpliga artiklar utifrån 

studiens syfte. När sökningarna genomfördes påträffades dock samma artiklar som redan 

hittats vid sökningar i PubMed. Vidare fanns flertalet artiklar som hittats i CINAHL inte 

tillgängliga i fulltext men med hänvisning till hela artikeln i PubMed, varför denna databas 

företrädesvis användes vid sökningarna. PsycINFO användes också i strävan efter att finna 

fler artiklar som belysts ur ett psykologiskt perspektiv till resultatdelen. Då syftet var att 

beskriva vårdpersonalens upplevelser ansågs det troligt att det skulle gå att finna nya 

relevanta artiklar i PsycINFO. Dock fann författarna inga nya relevanta artiklar i denna 

databas och slutsatsen drogs tillsist att forskningen inom ämnet var begränsad och inga fler 

vetenskapliga artiklar som lämpade sig för studien fanns att tillgå. 

 

Urvalskriterier och tillförlitlighet 

Det förekom svårigheter att finna aktuell forskning som motsvarade föreliggande studies 

syfte. Sökningarna som gjordes i de olika databaserna genererade ofta samma artiklar trots 

olika kombinationer av sökord och flertalet av artiklarna som hittades belyste mötet med 

vården ur könsstympade kvinnors perspektiv. Inledningsvis var målet att finna forskning 

som var publicerad för högst 10 år sedan. Efterhand valde författarna att ta bort denna 

begränsning för att öka möjligheterna att finna fler artiklar. De artiklar som efter denna 

ändring sedan inkluderades utifrån övriga urval visade sig dock inte vara äldre än 10 år.  

 

Artiklarna i studiens resultat representerar flera kategorier av vårdpersonal. Detta har varit 

ett medvetet val för att resultatet ska vara överförbart på de olika situationer då 

könsstympade kvinnor kan komma att söka vård. Majoriteten av artiklarna i resultatet 

belyser västerländsk vårdpersonals upplevelser av mötet med könsstympade kvinnor. Det 

finns flera anledningar till detta. Dels utfördes studien i en västerländsk kontext varför det 

ansågs intressant att belysa upplevelserna ur detta perspektiv, dels har frågan aktualiserats i 

dessa länder genom den ökade invandringen (Andersson, 2001). Genom att även inkludera 

studier från icke västerländska länder har det varit möjligt att påvisa en del likheter mellan 

vårdpersonalens erfarenheter i de olika sammanhangen.  
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Fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet var relativt jämn och 

beror på att studien dels belyser förekomst av könsstympade kvinnor i vården och 

kunskapsnivån hos vårdpersonalen, vilket lämpligast presenteras i kvantitativa data, dels 

belyser vårdpersonalens upplevelser vilka deskriptivt framkommer ur kvalitativa 

intervjuer. Denna kombination av metoder anses stärka föreliggande studies giltighet. 

Genom den geografiska spridningen på de inkluderade artiklarna belystes inte upplevelsen 

av mötet enbart ur ett fåtal personers perspektiv utan resultatet blev mer omfattande och 

därigenom mer överförbart. Studiens validitet anses god då resultatet överensstämmer med 

studiens syfte och belyser vårdpersonalens upplevelser av mötet med könsstympade 

kvinnor.  

 

Begränsningar och bearbetning av data 

Trots att förekomsten av könsstympade kvinnor i vården ökat i västvärlden (Andersson, 

2001) har inte mycket forskning gjorts för att belysa vårdpersonalens upplevelser av mötet 

med dessa kvinnor. Flertalet studier som gjorts visar istället kvinnornas upplevelser vilket 

ger en snedfördelning av kunskapen om detta problemområde ur båda parters perspektiv. I 

denna studie har merparten av den befintliga aktuella forskningen inom området 

inkluderats och författarna anser att det ändå är tillräckligt för att visa på de brister som 

finns inom vården. Det är dock troligt att forskning endast utförts i sammanhang där 

problem har uppmärksammats. Om det hade funnits ytterligare studier att tillgå, som 

belyser vårdpersonalens upplevelser i flera länder, kanske de även hade kunnat visa ett 

framgångsrikt arbete med könsstympade kvinnor.  

 

Det faktum att författarna till föreliggande studie inte har engelska som modersmål kan ha 

påverkat tolkningen av resultatet då samtliga artiklar var skrivna på engelska. Genom att 

gemensamt diskutera innehållet i artiklarna efter att ha läst dem var för sig samt att 

använda engelsk-svenskt lexikon som stöd vid översättningen har risken för feltolkningar 

reducerats. Färgmarkeringen av olika stycken utifrån gemensamma teman underlättade 

bearbetningen och sammanställningen av en integrerad analys i resultatet.  

 

Bedömningen av artiklarnas kvalitet i enlighet med Berg, Dencker och Skärsäter (1999), 

samt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) modifierade bedömningsmall ansågs 

stundvis komplicerad. Detta berodde på att vissa artiklar saknade en väl beskriven 

metoddel (Jäger et al., 2002; Onuh et al., 2006; Tamaddon et al., 2006; Zaidi et al., 2007) 

men i övrigt ansågs vara av god kvalitet. En av intervjustudierna hade ett lågt antal 

deltagare (Straus et al., 2009) men resultatet var utförligt och innehållsrikt varför den ändå 

bedömdes värd att inkludera.    

 

Forskningsetiska överväganden 

Då denna studie behandlar ett sådant känsligt ämne har det varit svårt att undvika att bli 

känslomässigt berörd. För att objektiviteten i studien skulle behållas (Hermerén, 2006) 

reflekterade författarna över de egna känslorna och diskuterade dem med varandra. Detta 

ledde till en ökad medvetenhet vilket i sin tur ledde till att motöverföring i enlighet med 

Gordan (2004) kunde undvikas i arbetet. Författarna till denna studie anser även att de i 

enlighet med Hermerén (2006) kunde bibehålla en objektiv syn på könsstympning och 

problemområdet tack vare förståelsen för dess ursprung, orsaker och komplexiteten i 

frågan. Genom att spegla vårdpersonalens upplevelser av mötet med kvinnornas 

upplevelser som framkommit i bakgrunden ökade förståelsen för problematiken hos båda 

parter och därmed kunde författarna undvika att ta parti för någon av dem.  

 



 18     

Resultatdiskussion 

Kunskap 

Lundberg och Gerezgiher (2008) och Thierfelder et al. (2005) fann ett orsakssamband 

mellan kvinnornas låga kunskapsnivå om könsstympning och faktumet att de inte 

diskuterade ämnet med bekanta eller i privatlivet. Att ämnet verkade vara tabubelagt 

bekräftades när även vårdpersonalen upplevde att kvinnorna drog sig för att tala om privata 

ämnen med utomstående (Degni et al., 2011). I och med att vårdpersonalen är en av de få 

grupper av västerländska personer som dessa immigrerade kvinnor har kontakt med 

(Berggren et al., 2006) får de en betydelsefull roll att prata om könsstympning och 

förmedla kunskap om det. Kvinnorna har i tidigare studier dessutom uppgett att den 

kunskap de besatt om könsstympning hade de fått genom media efter immigrationen till 

västerländska länder (Johnsdotter et al., 2009). Då media, enligt författarna till 

föreliggande studie, kan ge en vinklad eller subjektiv bild av ett problemområde är det inte 

optimalt att dessa är deras huvudsakliga informationskälla. Det vore önskvärt att kvinnorna 

istället får ta del av objektiv information från kompetent personal. För att vårdpersonalen 

ska kunna förmedla denna kunskap krävs det dock att de själva har en högre kunskapsnivå 

i ämnet. 

 

Tidigare forskning visar att könsstympade kvinnor som träffat vårdpersonal upplevde att 

deras kunskap i ämnet var otillräcklig (Vangen et al., 2004). Denna bristande kunskap 

genererade osäkerhet och rädsla hos kvinnorna inför kommande möten med vården då de 

uppfattade det som att vårdpersonalen inte var kompetenta nog att vårda dem (Lundberg & 

Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010). Kvinnornas uppfattning visade sig vara i linje med 

resultatet som bekräftar att vårdpersonalens kunskap om könstympning var bristfällig 

(Hess et al., 2010; Kaplan-Marcusan et al., 2009; Leye et al., 2008; Tamaddon et al., 2006; 

Zaidi et al., 2007). Särskilt svårt hade vårdpersonalen att redogöra för definitionen av 

könsstympning och att identifiera de olika typerna (Kaplan-Marcusan et al., 2009; Mostafa 

et al., 2006; Onuh et al., 2006; Zaidi et al., 2007). Flera i vårdpersonalen kände inte heller 

till vilka riktlinjer för vård av könsstympade kvinnor som existerade på sjukhusen där de 

arbetade (Jäger et al., 2002; Leye et al., 2008; Widmark et al., 2010) och detsamma gällde 

för de juridiska aspekterna (Hess et al., 2010; Leye et al., 2008; Mostafa et al., 2006; Zaidi 

et al., 2007). 

 

Då könsstympning kan leda till omedelbara och långsiktiga fysiska komplikationer 

(Behrendt & Moritz, 2005; Mitike & Deressa, 2009; Morison et al., 2004; Osifo, 2010; 

WHO, 2010) är det enligt författarna till denna studie troligt att dessa kvinnor kan komma 

att söka vård för könsstympningsrelaterade problem. Även psykiska besvär såsom 

posttraumatiskt stressyndrom, ångest och känslomässiga störningar förekommer enligt 

Behrendt och Moritz (2005)  som en följd av ingreppet och det är då av betydelse att 

vårdpersonalen besitter kunskap om detta för att kunna vårda dessa kvinnor. Eftersom 

kvinnorna dessutom känner sig mer trygga när de vårdas av personal med god kunskap 

(Lundberg & Gerezgiher, 2008) och eftersom känslan av att vara annorlunda eller konstig 

minskar när vårdpersonalen är välinformerad om ämnet (Upvall et al., 2009) sätts resultatet 

om vårdpersonalens bristande kunskap (Hess et al., 2010; Kaplan-Marcusan et al., 2009; 

Leye et al., 2008; Tamaddon et al., 2006; Zaidi et al., 2007) in i ett bredare sammanhang.  
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Könsstympade kvinnor uppgav även att vårdpersonalens dåliga inställning var en orsak till 

att de inte talade om könsstympning i mötet med vården (Berggren et al., 2006; Thierfelder 

et al., 2005). Dessa negativa attityder grundar sig möjligtvis i vårdpersonalens otillräckliga 

kunskap. Detta innebär enligt Bunkholdt (2004) att attityderna är präglade av den kognitiva 

komponenten vilket gör dem relativt enkla att förändra genom ökad kunskap. Dessa 

samband stärker ytterligare argumentet att vårdpersonalen behöver lära sig mer om 

könsstympning. 

 

Kunskapen om könsstympning och de komplikationer som kan uppstå till följd av det var 

enligt två av studierna undermålig även bland vårdpersonal och medicinstudenter i länder 

där det praktiseras (Mostafa et al., 2006; Onuh et al., 2006). En möjlig förklaring till detta 

kan vara att företeelsen i dessa länder är så pass vanligt förekommande att de inte kan se 

att komplikationerna är en följd av könsstympningen och inte en oberoende åkomma. Det 

kanske även kan bero på att tillstötta komplikationer är av sådan känslig karaktär att de inte 

diskuteras med andra varför kunskapen om dem är liten. 

 

I en tidigare studie uppgav könsstympade kvinnor att de hade ett intresse av att lära sig mer 

om för- och nackdelarna med könsstympning och vad som är normalt i den nya kulturen 

(Thierfelder et al., 2005). Denna önskan överensstämde med resultatet som visar att 

vårdpersonalen också efterfrågade temadagar och undervisning för att lära sig mer om 

könsstympning (Leval et al., 2004; Tamaddon et al., 2006). Vårdpersonalen önskade 

dessutom tillfällen då könsstympade kvinnor själva kunde dela med sig av sina 

erfarenheter av könsstympning i utbildningssyfte (Leval et al., 2004). Detta skulle dock 

vara problematiskt att genomföra eftersom kvinnorna själva undviker att tala om ämnet på 

grund av blyghet och en rädsla för stigmatisering (Vangen et al., 2004). Denna uppfattning 

hos kvinnorna var något som vårdpersonalen hade förståelse för och de insåg att det fanns 

en del svårigheter med att genomföra en sådan satsning (Leval et al., 2004). Eftersom både 

vårdpersonal och en del könsstympade kvinnor efterfrågar tillfällen att lära sig av varandra 

kan det vara värdefullt att arbeta för att minska tabun kring ämnet och öppna upp för en 

dialog mellan dessa parter.   

 

Kommunikation 

Könsstympade kvinnor har i tidigare forskning uppgett att språkliga skillnader utgjorde ett 

problem i mötet med vårdpersonalen (Thierfelder et al., 2005; Vangen et al., 2004). Detta 

överrensstämmer med vårdpersonalens uppfattning av svårigheterna i mötet med 

könsstympade kvinnor (Degni et al., 2011; Straus et al., 2007; Widmark et al., 2002; 

Widmark et al., 2010). De könsstympade kvinnorna var ofta inte medvetna om att vården 

erbjöd tolkhjälp och tog därför med sig släktingar eller bekanta som fick tolka åt dem 

(Murray et al., 2010; Upvall et al., 2009). Detta löste dock inte problemet fullt ut då dessa 

vägrade att översätta frågor av pinsam och privat karaktär (Upvall et al., 2009). 

Vårdpersonalen hade istället tagit in professionella tolkar för att överbrygga de språkliga 

skillnaderna vilket dock genererade i ytterligare problem (Degni et al., 2011; Widmark et 

al., 2010). Att ha en tredje person närvarande i rummet hämmade kommunikationen 

mellan vårdgivarna och de könsstympade kvinnorna då ämnet upplevdes som känsligt 

(Degni et al., 2011). I de fall då tolkarna inte var kompetenta nog för uppgiften fanns det 

även en risk för att kvinnorna inte mottog rätt information (Degni et al., 2011; Straus et al., 

2007). Användandet av tolk i mötet upplevdes av vårdpersonalen även som tidskrävande. 

Vissa vårdgivare valde istället att tala långsamt för att underlätta för kvinnorna att förstå 

vad som sades även om problemet ofta låg i deras bristande kunskap om sina egna kroppar 

(Widmark et al., 2010).  
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Enligt författarna till föreliggande studie kan det lätt uppfattas som kränkande för 

kvinnorna om vårdpersonalen talar långsamt med dem som om de vore ointelligenta. 

Istället vore det lämpligt att anpassa informationen till deras kunskapsnivå och komplettera 

den med ickeverbal kommunikation i form av kroppsspråk. 

 

Könsstympade kvinnor var av uppfattningen att det är vårdpersonalens ansvar att ta upp 

frågan om könsstympning (Vangen et al., 2004). Samtidigt upplevde flera av 

vårdpersonalen att frågan var så pass känslig att de drog sig för att ta upp det. Andra valde 

att bara ställa frågan rakt ut för att visa att de vågade prata om det (Widmark et al., 2002).  

För att underlätta för vårdpersonalen att ta upp frågan i mötet med könsstympade kvinnor 

kan det möjligen krävas att de får mer kunskap och därigenom känner sig trygga att tala 

om ämnet. Vidare anser författarna till föreliggande studie att det borde satsas mer på att 

utbilda tolkar med god kunskap om interaktion med personer från andra kulturer, 

medicinsk terminologi samt förmåga att översätta känsliga frågor. Eftersom 

könsstympning normalt sett inte diskuteras med andra inom den etniska gruppen (Berggren 

et al., 2006) är det förståeligt att det uppstår problem när släktingar eller bekanta ska agera 

som tolkar. Generellt sett kanske det även kan finnas ett kulturellt grundat motstånd mot att 

diskutera privata ämnen med utomstående. För att lindra kvinnornas oro och osäkerhet i 

mötet med vården är det önskvärt att vårdpersonalen bygger upp ett förtroende hos 

kvinnorna vilket i enlighet med Straus (2007) skulle kunna uppnås genom en kontinuerlig 

kontakt med dem.     

 

Lagarnas tillämpning och betydelse  

Könsstympning ansågs enligt några av vårdpersonalen vara ett brott mot mänskliga 

rättigheter och en form av våld mot kvinnorna (Leye et al., 2008). Denna åsikt stämmer väl 

överrens med lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna som även ligger till grund för bl.a. den 

svenska lagstiftningen om könsstympning (SFS 1994:1219). Då könsstympning är olagligt 

i flera europeiska länder (Leye et al., 2007) och det i Sverige enligt Socialtjänstlagen 14 

kap. 1 § (SFS 2001:453) dessutom är belagt med anmälningsplikt för personal inom hälso- 

och sjukvård, är det något som direkt påverkar vårdpersonalen i deras arbete. Det som 

uppstår är, enligt författarna till denna studie, en svår balansgång för vårdpersonalen när de 

är skyldiga att följa lagarna samtidigt som de bör undvika att diskriminera dessa kvinnor 

genom särbehandling. Vårdpersonalen blir exempelvis genom anmälningsplikten tvungen 

att bedöma om det finns en risk att föräldrar från länder där könstympning praktiseras är 

benägna att låta sina egna döttrar könsstympas. 

 

För könsstympade kvinnor som immigrerat till Sverige var lagen om könsstympning till 

hjälp när de valde att inte föra traditionen vidare (Berggren et al., 2006; Johnsdotter et al., 

2009). Detta kan möjligen vara tillämpligt även på immigranter i andra västerländska 

länder med liknande lagstiftning. Det kan, enligt författarna till föreliggande studie, vara 

svårt för vårdpersonalen att inte agera diskriminerade gentemot könsstympade kvinnor 

genom att ta upp lagstiftningen i mötet med dem. Samtidigt bör de göra det i ett tidigt 

skede om det kan förhindra att föräldrarna för traditionen vidare till sina döttrar. Det vore, 

enligt författarna till föreliggande studie värdefullt att arbeta preventivt för att skydda 

flickor från att könsstympas. För att invandrade kvinnor och män ska kunna ändra sina 

åsikter om könsstympning krävs det att de får mer kunskap om allt ifrån kvinnlig anatomi 

och komplikationer efter könsstympning till västerländsk kvinnosyn och lagstiftning. Här 

anser författarna till föreliggande studie att myndigheterna har huvudansvaret att utbilda 

dessa personer i frågan i direkt anslutning till invandringen. 
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 Berggren et al. (2006) visar också att myndigheterna inte förmedlar information om lagen 

om könsstympning till flertalet invandrade kvinnor. Genom att arbeta för att utbilda 

immigrerade män och kvinnor kanske problemet kan minskas i marginell omfattning i 

västvärlden men det största arbetet bör enligt författarna till föreliggande studie utföras i 

länderna där traditionen har sitt ursprung för att det helt ska kunna upphöra. 

 

Det krävs dock enligt författarna till föreliggande studie fler resurser än endast kunskap 

och utbildning för att traditionen ska upphöra då problemet är komplext. De djupt rotade 

traditionerna och orsakerna till könsstympningen, exempelvis att kvinnor undviker att bli 

socialt stigmatiserade och utstötta om de könsstympas (Berggren, 2005) kan vara ett starkt 

argument för att fortsätta med traditionen trots ökad kunskap i ämnet. De positiva 

attityderna till könsstympning beror troligen på en anpassning till den allmänna 

uppfattningen om dess gynnsamma verkan (Berggren, 2005; Morison et al., 2004; Morris, 

1996; Talle, 2008; WHO, 2010). Då dessa attityder kan vara präglade av känslor och även 

innefattar en stark värdeförankring kan de vara svåra att förändra (Bunkholdt, 2004). Det 

kanske kan förefalla så att västerländsk befolkning försöker förmedla vad som är rätt enligt 

deras kultur och uppfattningar medan kvinnor och män från länder där det praktiseras kan 

uppfatta detta som kränkande då deras traditioner då anses vara felaktiga eller mindre 

värda. För att förbättra mötet mellan dessa personer kan det enligt författarna krävas att 

båda parter möts på samma nivå, det vill säga att vårdpersonalen inte agerar paternalistiskt 

när de talar om ämnet. Istället bör de närma sig frågan med en öppenhet och vilja att lära 

från kvinnorna och därmed respektera deras värdighet och integritet. 

 

Tankar och känslor  

I tidigare studier uppgav könsstympade kvinnor att de i mötet med sjukvården blivit 

chockade över vårdpersonalens reaktioner (Thierfelder et al., 2005). Flera hade blivit 

utsatta för kränkande kommentarer och tillfrågade om de varit med om en brännskada 

(Thierfelder et al., 2005; Vangen et al., 2004). Vårdpersonalens ansiktsuttryck hade även 

visat på avsmak och förvåning när de såg kvinnornas underliv (Berggren et al., 2006; 

Vangen et al., 2004). Resultaten av tidigare forskning bekräftas av resultatet i denna studie 

då även vårdpersonalen menade att de kämpade för att dölja sin förvåning och de starka 

känslor som väcktes inom dem i mötet med dessa kvinnor (Widmark et al., 2002). Flera 

vittnade om att de fylldes av aggressiva känslor och hat gentemot traditionen. En del 

tillskrev även männen och religionen ansvaret för det förtryck som kvinnorna enligt deras 

mening utsattes för (Leval et al., 2004; Widmark et al., 2002). Dessa reaktioner kan tyda på 

att vårdpersonalen gett uttryck för motöverföring i mötet med kvinnorna (Gordan, 2004). 

Deras känslor av aggression och hat genererade ett olämpligt agerande bland annat i form 

av kränkande kommentarer vilket enligt O’Kelly (1998) innebär att de klivit utanför 

ramarna för relationen mellan vårdare och patient.  För att kunna hantera och komma till 

insikt om dessa känslomässiga reaktioner kan enligt Gordan (2004) och O’Kelly (1998) 

handledning vara ett användbart redskap.  

 

Kvinnlig vårdpersonal berättade att de uppfylldes av en sorg över de könsstympade 

kvinnornas förlust av både kroppsdelar och sin sexualitet (Leval et al., 2004). De drevs 

även av en vilja hjälpa och ge dem ett särskilt hänsynsfullt bemötande (Widmark et al., 

2002). Identifikationen med de könsstympade kvinnorna påverkade ibland vårdpersonalens 

förmåga att agera professionellt på ett negativt sätt (Vargens & Berterö, 2010). Denna 

överidentifikation med kvinnorna kan ha lett till en stark känsla av sympati vilket, enligt 

Gordan (2004), leder till att vårdpersonalens förmåga till ett objektivt förhållningssätt går 

förlorad.  



 22     

Ett empatiskt förhållningssätt hade möjliggjort för vårdpersonalen att sätta sig in i deras 

situation utan att påverka deras professionella bemötande av kvinnorna (Gordan, 2004). 

Författarna till föreliggande studie tolkar detta som att vårdpersonalen i sin önskan att 

hjälpa och känna med kvinnorna riskerar att skapa situationer där kvinnorna känner sig 

obehagliga till mods och istället drar sig för att söka vård. Detta kontraproduktiva agerande 

kanske kan undvikas om vårdpersonalen får mer kunskap om könsstympning och 

kvinnornas kulturella bakgrund. Vidare kanske motöverföring i mötet med könsstympade 

kvinnor kan minskas eller helt undvikas om vårdpersonalen blir mer medvetna om och 

bearbetar sina egna känslor och eventuella förutfattade meningar. Fördomarna skulle även 

kunna minskas om de fick mer kunskap i ämnet i enlighet med Bunkholdt (2004). Troligen 

skulle kvinnorna i sin tur kunna känna sig mer tillfreds i mötet med vården.  

 

Handledning skulle även, enligt författarna till denna studie, kunna hjälpa vårdpersonalen 

till ökad självinsikt och därmed möjliggöra ett mer distanserat och empatiskt 

förhållningssätt. Det kan dock vara värt att beakta att ett empatiskt förhållningssätt kan 

försvåras när det råder allt för stora sociala och kulturella skillnader mellan vårdare och 

patient (Gordan, 2004). Kvinnlig vårdpersonal kan, enligt författarna till föreliggande 

studie, identifiera sig med faktumet att vara kvinna och vad förlusten av könsdelar skulle 

innebära. Det finns dock en risk för att vårdpersonalen i denna identifikation utgår ifrån sin 

egen kontext och därmed förbiser den inverkan som kvinnornas sociala och kulturella arv 

har på deras uppfattning i frågan. För kvinnorna är könsstympningen enligt Talle (2008) 

bland annat en garanti för deras överlevnad och heder i och med äktenskapet och de får 

även del av viktiga sociala sammanhang som de annars varit exkluderade ifrån, något som 

västerländsk vårdpersonal troligen inte kan relatera till.  

 

Slutsats 

Majoriteten av vårdpersonalen hade någon gång vårdat en könsstympad kvinna men få 

hade kunskap om könsstympning och dess ursprung. Vårdpersonalen menade att de 

påverkades känslomässigt och att de hade svårt att hantera sina känslor i mötet med 

könsstympade kvinnor. Vidare var det flera av studierna som visade på att de hade 

bristande kunskap om vilka riktlinjer som fanns för att vårda en könsstympad kvinna och 

de hade även otillräcklig kännedom om de juridiska aspekterna. Vårdpersonalens ringa 

kunskap om könsstympning och bristfälliga hanterande av de egna känslorna och tankarna 

kring det kan leda till att kvinnorna inte känner sig trygga, kanske blir kränkta och istället 

drar sig för att söka vård. För att vårdpersonalen ska kunna behålla ett empatiskt 

förhållningssätt utan att överidentifiera sig med dessa kvinnor kan handledning vara till 

hjälp. Vårdpersonalen behöver även mer utbildning och en medvetenhet om komplexiteten 

i detta ämne för att kunna möta dessa kvinnor med en mer objektiv inställning, positiv 

attityd och ett professionellt förhållningssätt.  

 

Fortsatta studier 

Då det i dagsläget finns lite forskning som belyser vårdpersonalens upplevelser av mötet 

med könsstympade kvinnor behövs mer kvalitativ och kvantitativ forskning som kan ligga 

till grund för en ökad förståelse för svårigheterna och de problem som uppstår när dessa 

kvinnor söker vård. Genom att belysa detta och okunskapen hos vårdpersonalen kan nya 

satsningar att ta fram riktlinjer för vård av könsstympade kvinnor motiveras. 

Utbildningsinterventioner för vårdpersonal i områden där flertalet könsstympade kvinnor 

är bosatta, i kombination med specifik handledning, skulle kunna bidra till en positiv 

utveckling i frågan.  
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                  Bilaga I 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Degni, 

Suominen, 

Essén,  

El Ansari & 

Vehviläinen-

Julkunen. 

2011 

Finland 
 

Communication and 

cultural issues in 

providing reproductive 

health care to immigrant 

women: Health care 

providers’ experiences in 

meeting somali women 

living in Finland 

Att undersöka läkare, 

sjuksköterskor/ 

barnmorskors 

kommunikation i 

mödravården med 

somaliska kvinnor boende i 

Finland. 

 

Kvalitativ metod där det 

ställdes öppna frågor under 

intervjuerna för att ett 

naturalistiskt och tolkande 

förhållningssätt skulle kunna 

användas.  

 

 

 

 

n= 25 

(7) 

De problemområden som personalen lyfte fram 

var kommunikation, kulturella traditioner och 

religiösa åsikter. Det var sällsynt att kvinnorna 

sökte gynekologisk vård. De ville ej ha manliga 

vårdgivare enligt vårdpersonalen. Bristen på tolkar 

var ett stort problem, även att ha en tredje person 

närvarande vid mötena. 

I 

K 

Hess, 

Weinland & 

Saalinger. 

2010 

USA 

Knowledge of female 

genital cutting and 

experience with 

women who are 

circumcised: A survey of 

nurse-midwives 

in the United States 

 

Att utvärdera barnmorskors 

kunskap om könsstympning 

och att undersöka deras 

erfarenheter av att ta hand 

om immigrerade afrikanska 

kvinnor med en historia av 

könsstympning. 

Kvantitativ studie med 

enkätundersökning. Både 

kvalitativa och kvantitativa 

beskrivningar guidade 

studien. Enkäten var 

utformad med både öppna 

och stängda frågor.   

n= 243 

(0) 

Många av vårdpersonalen i studien hade någon 

gång vårdat en könsstympad kvinna. Det framkom 

att deras kunskaper om de fysiska och medicinska 

aspekterna av könsstympning var mer korrekta än 

de kulturella och juridiska aspekterna. De hade 

bristande kunskaper om sambandet med religion. 

Flera av vårdpersonalen var medvetna om att 

kvinnor i USA drog sig för att söka vård pga de 

rättsliga konsekvenserna.  Ofta diskuterade ämnen 

var smärtlindring och manliga vårdgivare. De 

flesta kvinnorna föredrog enligt vårdpersonalen att 

bli undersökta av kvinnliga vårdgivare och det var 

de könsstympade kvinnorna som tog initiativet att 

diskutera detta.  

 

 

I 

R 

Jäger, Schulze 

& Hohlfeld.  

2002 

Schweiz 

 

 

Female genital mutilation 

in Switzerland: a survey 

among gynaecologists 

Att utvärdera situationen om 

kvinnlig könsstympning i 

Schweiz med fokus på hur 

och i vilken utsträckning 

schweiziska gynekologer 

konfronteras med frågan om 

kvinnlig könsstympning.   

Kvantitativ studie där enkäter 

med fem frågor angående 

könsstympning skickades ut 

till gynekologer som var 

medlemmar i ”Swiss Society 

of Gynaecology and 

Obstetrics”.  

 

 

n= 454 

(0) 

Mer än hälften av de tillfrågade gynekologerna 

hade någon gång vårdat en könsstympad kvinna. 

Ingen av vårdpersonalen kände till riktlinjerna för 

könsstympning. Ingen undervisning i ämnet gavs 

vid någon av de fem medicinska högskolorna. 

 

 

 

II 

R 
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Kaplan- 

Marcusan, 

Torán- 

Monserrat, 

Moreno- 

Navarro, 

Castany 

Fábregas & 

Muñoz. Ortiz. 

2009 

Spanien 

 

Perception of primary 

health professionals about 

Female genital mutilation: 

from healthcare to 

intercultural competence 

Att analysera 

föreställningar, graden av 

kunskap, attityder och 

praxis hos sjukvårdpersonal 

inom primärvården i 

förhållande till kvinnlig 

könsstympning. 

 

Kvantitativ studie med 

enkätundersökning. Studien 

genomfördes vid två 

tillfällen, 2001 och 2004, för 

att jämföra utvecklingen i 

frågan.  

n= 225 (0) 

år 2001 

n= 184 (0) 

år 2004 

 

Vårdpersonalen hade bristande kunskaper och 

kunde ofta inte identifiera könsstympning. De 

visste heller inte vart det praktiserades och många 

saknade intresset att lära sig mer om 

könsstympning trots att antalet könsstympade 

patienter ökade. 

I 

R 

Leval, 

Widmark, 

Tishelman & 

Ahlberg. 

2004 

Sverige 

 

 

The encounters that 

rupture the myth: 

contradictions in 

midwives´ descriptions 

and explanations of 

circumcised women 

immigrants´ sexuality 

Att analysera hur svenska 

barnmorskor diskuterar 

sexualitet med könsstympade 

kvinnor från Afrika.  

Kvalitativ studie. Tre 

intervjuer gjordes och åtta 

stycken gruppdiskussioner 

utfördes bland 26 

barnmorskor i Sverige.  

n= 26 

(0) 

Barnmorskorna upplevde starka känslor som hat, 

ilska och raseri gentemot kulturen och situationen 

för kvinnorna. Identifierade sig även med dem och 

kände en sorg över deras förlust av kroppsdel. Var 

frustrerade över det förtryck som kvinnorna 

utsattes för av männen och samhället till följd av 

männens maktbehov. I mötet med kvinnorna och 

deras män var männen dock vänliga och 

omhändertagande mot sina fruar. Vissa av 

barnmorskorna ville ha informationsdagar med 

könsstympade kvinnor så kvinnorna kunde berätta 

om sina erfarenheter. 

 

I 

K 

Leye, 

Ysebaert, 

Deblonde, 

Claeys, 

Vermeulen, 

Jacquemyn & 

Temmerman. 

2008 

Belgien 

Female genital mutilation: 

Knowledge, attitudes and 

practices of Flemish 

gynaecologists 

Att bedöma kunskaper, 

attityder och praxis vad 

gäller kvinnlig 

könsstympning bland 

gynekologer i Flandern, 

Belgien. 

Kvantitativ studie med 

enkätundersökning där 

frågeformulären skickades ut 

till gynekologer i Belgien.  

 

n= 333 

(1) 

Kunskapen om vilka riktlinjer som fanns för 

könsstympning på sjukhusen där de arbetade var 

bristfällig. Majoriteten av respondenterna visste 

inte att könsstympning är olagligt i Belgien. 

Flertalet av läkarna poängterade att kvinnlig 

könsstympning är en kräkning mot mänskliga 

rättigheter och en form av våld mot kvinnor. 

I 

R 

Mostafa, El 

Zeiny, Tavel 

& Moubarak. 

2006 

Egypten 

 

What do medical students 

in Alexandria know about 

female genital mutilation? 

Att undersöka kunskaper, 

uppfattningar och attityder 

till kvinnlig könsstympning 

bland läkarstudenter i 

Alexandria. 

Kvantitativ studie där 

frågeformulär med mestadels 

stängda frågor om kvinnlig 

könsstympning skickades ut 

till läkarstudenter i 

Alexandria i Egypten. De 

som ej fullgjort 

frågeformuläret (32 st) 

uteslöts från studien.  

n= 298 

(32) 

En minoritet av läkarstudenterna kunde 

redogöra för definitionen av könsstympning. 

Deras kunskap om komplikationerna var 

bristfällig, likaså deras kunskap om de juridiska 

aspekterna. Studenterna ansåg att det saknades 

undervisning i ämnet i läroplanen. 

I 

R 
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Onuh,  

Igberase, 

Umeora, 

Okogbenin, 

Otoide & 

Gharoro. 

 2006 

Nigeria 

Female genital mutilation: 

knowledge, attitude and 

practice among nurses 

Att bedöma sjuksköterskors 

kunskap och attityd till 

kvinnlig könsstympning och 

relatera det till 

praktiserandet av kvinnlig 

könsstympning bland 

sjuksköterskor.  

 

Kvantitativ studie. 

Frågeformuläret testades 

först bland 24 sjuksköterskor 

och validerades genom en 

pilotstudie. Därefter delades 

frågeformulären ut till 

kvinnliga sjuksköterskor på 

ett sjukhus i Benin City 

(Nigeria).  

n= 182 

(0) 

Majoriteten av sjuksköterskorna hade 

uppfattningen att alla olika typer av 

könsstympning var skadliga medan en fjärdedel 

ansåg att vissa typer inte var det. Endast 6 procent 

av sjuksköterskorna kunde korrekt identifiera alla 

fyra olika typerna. 

II 

R 

Refaat. 

2009 

Egypten 

Medicalization of female 

genital cutting in Egypt 

Att identifiera förekomst och 

bestämningsfaktorer för 

praktiserandet av kvinnlig 

könsstympning bland 

egyptiska läkare. 

Kvantitativ studie där 

frågeformulär om kvinnlig 

könsstympnning skickades ut 

till läkare (arbetande inom 

kirurgi, medicin, gynekologi 

och pediatrik) i Egypten.  

n= 193 

(0) 

Kunskapen om könsstympning var god bland 

läkare i Egypten. Nästan alla visste om vilka 

anatomiska delar som tas bort. Många av läkarna 

var medvetna om vilka fysiska och sexuella 

komplikationer som könsstympning leder till. 

 

 

 

I 

R 

Straus, 

McEwen & 

Hussein. 

2009 

Storbritannien 

 

Somali women’s 

experience of childbirth in 

the UK: Perspectives from 

Somali health workers 

Undersöka kulturella och 

sociala aspekter av 

barnafödande, och att avgöra 

hur det skär sig med behov 

och erfarenheter av 

somaliska kvinnor i 

Storbritannien. 

 

Kvalitativ studie med 

djupgående intervjuer som 

bandades. Informanterna var 

somalier som jobbat som 

vårdpersonal i Somalia 

och/eller i Storbritannien.  

n= 8 

(0) 

Språksvårigheter och kulturella skillnader utgjorde 

ett problem delvis pga. bristen på kompetenta 

tolkar, men också då brittisk vårdpersonal saknade 

förmågan till ickeverbal kommunikation i form av 

fysisk kontakt.  

 

 

II 

K 

Tamaddon, 

Johnsdotter, 

Liljestrand & 

Essén. 

2006 

Sverige 

 

Swedish health care 

providers’ 

experience and 

knowledge of female 

genital cutting 

Att utvärdera de erfarenheter 

och kunskaper svenska 

vårdgivare har kring 

könsstympning 

 

 

Kvantitativ metod. 

Enkätstudie där 

frågeformulär skickades ut 

till vårdpersonal i storstäder i 

Sverige där majoriteten av 

somaliska, eritreanska och 

etiopiska invandrare bor.   

  

n= 769 

(0) 

Många av de svenska vårdgivarna hade haft hand 

om könsstympade kvinnor. Typ III, infibulation 

var den typ av könsstympning vårdgivarna stött på 

oftast. Flera av vårdgivarna ansåg att de behövs 

mer riktlinjer och utbildning kring könsstympning.  

      II 

      R 

Vargens & 

Berterö. 

2010 

Brasilien  

Caring with difficulty: 

Brazilian nurses' 

experiences of 

gynaecological surgery 

care 

Syftet var att identifiera 

förhållandet mellan kvinnliga 

sjuksköterskor och 

fenomenet gynekologisk 

amputation och hur det 

påverkar deras relation till 

kvinnliga patienter som 

genomgått detta. 

 

 

Kvalitativ studie där bandade 

intervjuer utfördes bland 16 

sjuksköterskor som jobbade 

på gynekologiska 

avdelningar och som tagit 

hand om kvinnor i pre- och 

postoperativa gynekologiska 

operationer.  

n= 16 

(0) 

Sjuksköterskorna hade svårt att finna en balans 

mellan rollen som professionell och rollen som 

kvinna pga de starka känslor som uppkom när de 

identifierade sig med kvinnorna som genomfört 

gynekologiska operationer. 

II 

K 



 
 

4 

Widmark, 

Leval, 

Tishelman & 

Ahlberg. 

2010 

Sverige 

Obstetric care at the 

intersection of science and 

culture: Swedish 

doctors’ perspectives on 

obstetric care of women 

who have undergone 

female genital cutting 

 

Att undersöka obstetrikers 

perspektiv att vårda 

könsstympade kvinnor i 

Sverige. 

Kvalitativ studie där öppna 

och semistrukturerade 

intervjuer utfördes. 

Intervjuerna bandades. En av 

de 20 intervjuerna 

transkriberades inte pga. 

tekniskt fel.  

n= 19 

(1) 

Läkarna visste inte vilka riktlinjer som fanns på 

sjukhusen för könsstympade kvinnor. Riktlinjerna 

såg olika ut på olika sjukhus. Läkarna var inte 

överens om vilken information som skulle ges till 

kvinnorna. Behov av tolkar och kvinnornas 

bristande kunskap om deras kroppar var negativt 

för vården av dessa kvinnor. För att kvinnorna 

skulle förstå vilken information som förmedlades 

talade läkarna långsamt, vissa läkare gav även 

information till kvinnornas män pga bristande 

följsamhet hos kvinnorna.  

I 

K 

Widmark, 

Tishelman & 

Ahlberg.  

2002 

Sverige 

A study of Swedish 

midwives’ encounters 

with infibulated African 

women in Sweden 

 

Att undersöka svenska 

barnmorskors uppfattningar 

och attityder till 

könsstympning och 

könsstympade kvinnor, 

barnmorskors upplevelser av 

att vårda dem och den 

utbildning barnmorskorna 

beskriver sig ha fått för att 

kunna ta hand om dessa 

kvinnor och hjälpa dem föda. 

Kvalitativ metod med 

bandade intervjuer. Dels 

enskilda intervjuer, dels 

intervjuer i grupp. 

n= 26 

(0) 

Personalen brottades med starka känslor och att 

dölja dessa. Ville visa särskild hänsyn till 

kvinnorna. De förstod att det ledde till känslor av 

skam och utsatthet. Kvinnornas kroppsspråk 

vittnade om svårigheten att slappna av vid 

gynekologiska undersökningar. Alla barnmorskor 

uppgav att de kände med kvinnorna. 

Språkskillnader och kulturella skillnader var ett 

problem. Svårt att ta upp ämnet vid mötet med 

kvinnorna.  

I 

K 

Zaidi, Khalil, 

Roberts & 

Browne. 

2007 

England 

Knowledge of female 

genital mutilation among 

healthcare professionals 

Att bedöma den nuvarande 

nivån och följsamheten till 

RCOG (Royal College of 

Obstetricians and 

Gynaecologists) riktlinjer 

bland praktiserande 

förlossningsläkare och 

barnmorskor gällande 

kvinnlig könsstympning. 

Kvantitativ metod med 

enkätundersökning. 

Frågeformuläret var anonymt 

och strukturerat utifrån 

normer från RCOGs 

riktlinjer.  

n= 45 

(0) 

Kunskaperna om kvinnlig könsstympning bland 

vårdpersonalen var bristfällig. Mindre än hälften 

visste om detaljerna i lagen om kvinnlig 

könsstympning och ingen av barnmorskorna i 

studien kunde klassificera könsstympning utifrån 

WHO´s riktlinjer.  

II 

R 

   
    Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

    I = Hög, II = Medel, III = Låg
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