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ABSTRACT 
Female genital mutilation is an ancient custom, practiced mainly in African countries. 

For several years, Africans has immigrated to Sweden and many of the women are 

genitally mutilated or circumcised. The aim of this study was to bring some clarity to 

the attitudes and experiences regarding female genital mutilation among those who are 

affected. Articles for this literature review were searched for in international databases, 

and in the university library database. The outcome of this study shows that health care 

staff is in need of greater knowledge about this custom, in order to be able to handle the 

situation appropriately. They don’t always know how to act, and sometimes treat these 

women as objects on public display. To be aware of the importance of taking care of 

these women just as respectfully as you do with every other woman, is crucial for the 

outcome of the care situation. 
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BAKGRUND 
I många länder, främst i Afrika, praktiseras kvinnlig könsstympning. Mot bakgrund av 

invandringen till Sverige från dessa länder, är det sannolikt att en sjuksköterska kommer 

i kontakt med könsstympade kvinnor (Socialstyrelsen, 2003). Sjuksköterskor kan i 

mötet med den könsstympade kvinnan ställas inför svåra dilemman av etisk, social och 

kulturell karaktär (Socialstyrelsen, 1994).

 

 

Klassificering av könsstympning 
Med kvinnlig könsstympning menas delvis eller totalt borttagande av de kvinnliga yttre 

genitalierna, det kan också innebära skada av det kvinnliga könsorganet av kulturella 

eller andra icke-terapeutiska skäl. World Health Organization (WHO), United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) och United Nations Population Fund (UNFPA) 

klassificerade 1997 de olika formerna av kvinnlig könsstympning. Dessa delas in enligt 

följande: (WHO, 1998).  

Typ I Avlägsnande av klitoris förhud. Även inberäknat de fall då delar av eller hela 

klitoris avlägsnas.  

Typ II Avlägsnande av klitoris med  hela eller delar av de inre blygdläpparna. 

Typ III Avlägsnande av större delar av de yttre genitalierna det vill säga klitoris, de 

inre blygdläpparna och delar av de yttre blygdläpparna. Därefter förs de yttre 

blygdläpparna samman och fäst med hjälp av taggar eller tråd. En liten 

öppning, som ibland inte är större än ett tändstickshuvud, lämnas längst ner 

mot anus så att urin och menstruationsblod kan rinna ut. Denna typ kallas 

även infibulation. 

Typ IV Oklassificerade former. Inkluderar bland annat prickning och skrapning av 

klitoris, uttänjande av klitoris eller blygdläpparna, förminskning av klitoris 

genom att bränna klitoris och omgivande vävnad och införande av frätande 

ämnen i vaginan i syfte att orsaka blödning för att göra vaginan trängre 

(WHO, 1998). 
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Primära och sekundära komplikationer 
Toubia (1999) skriver att komplikationer efter kvinnlig könsstympning kan komma 

både i det direkta efterförloppet och som sekundär komplikation. Komplikationer som 

har ett direkt samband med ingreppet är allvarliga blödningar, försvårad sårläkning, 

lokala infektioner, sepsis, underlivssmärta och urinvägsinfektioner. Sekundära 

komplikationer som kvinnorna drabbades av var cystor, keloid ärrbildning, 

återkommande infektioner i underlivet samt dyspareunia – smärtor vid samlag.  En 

komplikation till kvinnlig könsstympning som kanske bortses ifrån, är att en del 

könsstympade kvinnor uteblir från bland annat gynekologiska kontroller då de är rädda 

för att bli förödmjukade. 

 

The feeling of vulnerability and shame I felt lying on my back naked with my 

legs open and being reduced to a curious spectacle on public display is 

something I will never forget. It is worse than what I remember of the 

circumcision.  

( Toubia, 1999 s.53) 

 

 

Varför könsstympas kvinnor? 
Omsäter (1996) beskriver att det finns olika teorier om var och varför traditionen att 

könsstympa kvinnor uppstod. Vissa forskare hävdar att sedvänjan uppstod i Egypten 

och att den sedan spreds till andra länder. Könsstympning förekommer på olika håll i 

världen, allt ifrån Peru till Indonesien. Vanligast förekommande är det dock i Afrika, 

där det praktiseras i mer än 28 länder (Omsäter, 1996). År 1979 uppskattades antalet 

könsstympade kvinnor i världen till 30 miljoner (Halldén, 1979). I dagsläget har den 

siffran stigit till mellan 100-140 miljoner kvinnor (WHO, 2001). Varje år riskerar cirka 

två miljoner flickor att utsättas för samma sak. Merparten av dessa kvinnor och flickor 

bor i Afrika. På grund av migration är könsstympning inte längre bara ett lokalt problem 

i de länder det utförs, utan det har även blivit ett problem i stora delar av västvärlden. År 

2003 uppskattar Socialstyrelsen att det bara i Sverige finns omkring 16 000 kvinnor som 

kommer från länder där man praktiserar sedvänjan (Socialstyrelsen, 2003). Mer än  



 

 3

5 000 av dem är flickor i åldern 0-18 år, ungefär 2 000 av dem är under sju år (Omsäter, 

1996). Tradition sägs ofta vara det allra främsta skälet till att kvinnor könsstympas. I 

många länder finns en föreställning om att barn föds med både manliga och kvinnliga 

drag, och eftersom klitoris representerar det manliga måste den därför avlägsnas för att 

flickan skall kunna bli en riktig kvinna. Ingreppet kan även göras med syftet att det skall 

minska kvinnans sexuella lust. Om hon är könsstympad minimeras risken för att hon 

blir promiskuös, och ofta utförs det hela som en rit som menas göra flickan till kvinna. 

Det kan även ses som ett villkor för att kunna bli gift, eftersom det anses säkerställa 

kvinnans oskuld vid giftermålet. Där sedvänjan är vanligt förekommande, ses ett 

stympat underliv som något vackert. Många hävdar även att det är mer hygieniskt att 

vara infibulerad (Johnsdotter, Carlbom, Omar Geesdiir, Elmi, 2001).  En del kvinnor är 

av åsikten att de som inte genomgått ritualen är prostituerade. Slutligen har historiska 

anteckningar visat att kvinnor troddes kunna bli homosexuella eller sexuellt överaktiva, 

som följd av att klitoris inte är avlägsnad.  

 

 

Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor 
I Sverige är det förbjudet att utföra könsstympning av kvinnor.  Det stiftades en specifik 

lag mot detta, SFS 1982:316, och därefter har den successivt skärpts. Den 1 juli 1998 

kom en ny bestämmelse för att skärpa straffet för dessa brott, och därefter ytterligare en 

bestämmelse som trädde i kraft 1 juli 1999. Denna nya bestämmelse syftade till att 

avlägsna kravet på dubbel straffbarhet. Med dubbel straffbarhet avses att för att kunna 

ge en fällande dom skulle brottet tvunget vara utfört i Sverige. Grunden till att denna 

lagändring gjordes var att familjer valde att åka till sina hemländer på semester för att 

utföra könsstympningen, eftersom man på så vis undgick straff. Idag är straffet för att 

bryta mot denna lag fängelse i högst fyra år. I de fall där ingreppet leder till att kvinnan 

får en livshotande sjukdom eller att ingreppet anses ha utförts med ett särskilt 

hänsynslöst beteende, räknas det som grovt brott och kan ge mellan två och tio års 

fängelse. Det är också straffbart att göra försök, förberedelse eller undanhålla vetskap 

om brott inom detta område enligt 23 kapitlet i brottsbalken.  

Johnsdotter m fl (2001) skriver att det krävs mer än bara lagstiftning för att upphäva 

traditionen kvinnlig könsstympning. Det finns inte hittills något fall som har lett till åtal. 
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Det kan hänga ihop med att den nya bestämmelsen om borttagande av dubbel 

straffbarhet inte har funnits så länge, och att det har varit svårt att bevisa att 

stympningen har utförts efter att lagen trädde i kraft den 1 juli 1999. De exakta 

orsakerna till att det inte har varit möjligt att väcka åtal idag finns inte beskrivna. Något 

som har betydelse är att det inte görs så många polisanmälningar. Ofta är det så att det 

endast är familjen och flickan själv som har kännedom om könsstympningen, vilket 

leder till att viljan att anmäla inte finns. Med det som bakgrund finns det ett behov av att 

verksamheter runt kvinnan har kunskap inom området, som gör att de uppmärksammar 

tecken på att det kan komma att begås brott eller att det redan har hänt.  

 

 

Benämningen kvinnlig könsstympning 
År 1998 ändrades begreppet i lag (SFS 1982:316) från omskärelse till könsstympning. 

Detta gjordes för att lyfta fram allvaret i benämningen och även för att visa hur Sverige 

ser på ingreppet. Det gjordes också för att tydliggöra betydelsen av skillnaden mellan 

kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse. Genom att de tidigare var benämnda 

på samma sätt gav det intryck av att ingreppen var likvärdiga, vilket inte stämde. Den 

manliga omskärelsen beskrivs som ett mindre allvarligt ingrepp. Den kvinnliga 

könsstympningen beskrivs som mer eller mindre invalidiserade och har, till skillnad 

ifrån manlig omskärelse, dessutom som syfte att vara detta. Ändringen på benämningen 

syftade också till att stämma bättre överens med den internationella benämningen, 

female genital mutilation. Däremot är benämningen könsstympning inte helt 

oproblematisk, eftersom begreppet kan uppfattas som starkt och mycket laddat av de 

personer som är berörda, vilket i sin tur kan försvåra en stödjande roll mellan 

exempelvis en barnmorska och patient (Johnsdotter m fl, 2001). 

 

 

Sjuksköterskans arbete och ansvar 
Socialstyrelsen (2005) skriver att i sjuksköterskans yrkeskunnande och kompetens ingår 

att hon/han har förmåga att kommunicera med en patient på ett sätt som är respektfullt, 

lyhört och empatiskt. När en sjuksköterska informerar en patient individuellt, ingår det i 

uppgiften att välja rätt tidpunkt, form och innehåll så att informationen når fram till 
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patienten. Det är vidare viktigt att sjuksköterskan förvissar sig om att patienten förstår 

och tar emot den information som ges. Ytterligare en viktig förmåga, är att kunna 

uppmärksamma om en patient är i behov av vård trots att hon inte vill, eller har 

möjlighet att be om det själv. Sjuksköterskan behöver också ha en helhetsbild av sin 

patient. Hon/han bör se till patientens hela omvårdnadsbehov såväl de fysiska, psykiska, 

kulturella som andliga behoven. Det är också viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

hur patienten upplever situationen och om det innebär något lidande för patienten bör 

detta lindras så långt som det är möjligt. Sjuksköterskan bör inleda samarbete med 

andra yrkesgrupper om behovet finns av detta hos patienten. Det ingår i sjuksköterskans 

ansvar att se till så att patienten upplever trygghet i situationen som hon befinner sig i. 

När en sjuksköterska informerar och undervisar är det viktigt att hon/han bearbetar 

känslig information på ett varsamt och korrekt sätt. Hon/han bör vidare använda sig av 

informations- och kommunikationsteknologier som stöd i sitt arbete (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Sjuksköterskans ansvar regleras i olika lagar och allmänna råd, varav hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver stora delar av ansvarsområdet. 

Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården beskriver 

varför sjuksköterskan lämpar sig som omvårdnadsansvarig, och socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) talar om kvalitetssystem i hälso- och 

sjukvården som skall trygga patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet. 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har sjuksköterskan även anmälningsplikt då 

hon/han upptäcker missförhållanden som kan föranleda ingripanden från socialtjänsten.  
 

 

Erikssons omvårdnadsteori 
Människans hälsa 
Eriksson (1989) beskriver att hälsa inte innebär en motsats till sjukdom. Människan 

uppfattar ofta hälsa och sjukdomstillstånd som motsatser till varandra, men sjukdom 

leder ofta till att människan upptäcker sin hälsa och börjar värdera den. Den enskilde 

individens syn på hälsa varierar ofta beroende på var individen är uppvuxen, och även 

uppfostran spelar en stor och viktig roll. Det finns möjlighet att både den enskilde 
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individens och vårdarens samhällsuppfattning styr uppfattningen av hälsa, och 

därigenom formar omvårdnaden som individen är i behov av. Hälsan är något som är 

naturligt för människan, och ohälsa drabbar människan då den möter på olika hinder 

och med olika förmågor försöker att ta sig igenom dem. Människans väg genom livet 

kännetecknas av en kamp som innebär lidande, sorg och glädje. Eriksson (1989) 

fortsätter med att människan är hälsa, vilket innebär att individen genom hälsan värderar 

sitt eget liv som människa, och som en unik individ. Människan är en helhet, bestående 

av kropp, själ och ande. Människan är värdig, och värdigheten finns i hennes förmåga 

att själv forma sitt eget liv.  

 
Eriksson (1989) beskriver att en människas upplevelse av hälsa delas upp i fyra olika 

delar; fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Alla fyra delarna påverkar människans 

välbefinnande, men bara för att en av delarna är i obalans innebär inte det att individen 

upplever ohälsa. Eriksson (2000) beskriver som första dimension i begreppet hälsa, ett 

förhållande mellan hälsa och ohälsa som utgörs av närvaron av objektiva tecken på 

ohälsa eller frånvaro av densamma. Som en andra dimension framhåller Eriksson (2000) 

det mänskliga perspektivet, alltså individens upplevelse av att vara sjuk eller frisk. Detta 

perspektiv är känsligt för påverkan av många olika faktorer och inte enbart objektiva 

tecken på hälsa eller ohälsa. Utifrån detta kan figurer för att beskriva olika dimensioner 

av hälsa konstrueras (figur 2). 
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Figur 2. Dimensioner av hälsa, fritt  ur Eriksson (2000). 

 

En individ som befinner sig i område A har objektiva tecken på ohälsa, men känner 

ändå ett välbefinnande. Detta kan till exempel vara patienter som är medvetna om sin 

svåra sjukdom, men som accepterat sitt tillstånd och lärt sig finna mening i det. Den 

som befinner sig i område B, har både en verklig och upplevd hälsa och saknar 

objektiva tecken på ohälsa samtidigt som han eller hon upplever välbefinnande. 

Individen i område C saknar objektiva tecken på ohälsa, men upplever illabefinnande. 

Detta är vanligt hos de personer som gång på gång uppsöker hälso- och sjukvård för 

upplevda sjukdomssymtom. Område D representerar situationen för dem som har 

objektiva tecken på ohälsa, och som upplever illabefinnande. Hälsa är när människan, i 

det givna ögonblicket, utnyttjar hela den kapacitet hon besitter (Eriksson, 2000).  

 

 

Människans behov 
Eriksson (1989) skriver att människan är i behov av tro, hopp och kärlek för att 

utvecklas och mogna till en naturlig människa.  

 

Tron är hälsans grundsubstans. 

Hoppet ger hälsan riktning. 

Kärleken är hälsans form. 

Eriksson (1989, s. 30) 

Känsla av 
välbefinnande 

Känsla av 
illabefinnande 

Frånvaro av 
objektiva 
tecken på 
ohälsa 

Förekomst 
av objektiva 
tecken på 
ohälsa 

A B 

C D 
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Det är viktigt att människan har självförtroende om hon vill uppleva tro, hopp och 

kärlek. Självförtroendet syftar till att stärka individen i sin tro på att ha kapacitet att 

hjälpa både sig själv och andra. Genom att hjälpa andra, så långt som den egna 

förmågan räcker till, växer människan. Trohet innebär att individen har tillit för en 

högre sak, som ger honom eller henne kraft och mod. Den hjälper människan att ha tillit 

till tillvaron. Människans tro hör enligt Eriksson (1989) ihop med hälsa. 

 

Hoppet kommer ur tron, det styr individens sätt att vara och följer människan genom 

livet. Hoppet som förväntan och utsikt är riktat mot framtiden, medan hoppet som tröst 

och väntan gör att människan stärks i nuet. Det innebär alltid en positiv förändring, eller 

att förändringen sker i den riktningen människan önskar. Hoppet är också en pendel 

mellan hopp och hopplöshet. Människan upplever hopp när förändringen går i en positiv 

riktning, men vid motsatt riktning upplever hon hopplöshet och att vägen mot hälsa 

upplevs bli längre (Eriksson, 1989). 

 

Varje människa har en egen föreställning av vad kärlek innebär för dem, och vilken 

betydelse den har i samband med deras hälsa. Det är viktigt att individen verkligen tar 

emot kärlek och använder den för att stärka sin hälsa. Kärleken beskrivs som hälsans 

form och stärker människan i sitt sätt att vara (Eriksson, 1989). 

 

 

Värdet av studien 
Denna litteraturstudie görs för att skapa en översiktlig bild av vad en sjuksköterska kan 

behöva veta inför mötet med en könsstympad kvinna från en annan kultur än vår egen. 

Klang Söderkvist (2001) skriver att det är vanligt förekommande i vårdsystemet, att 

patientens röst inte blir hörd. Risken ökar då för att personalen går över gränsen och 

behandlar patienten respektlöst. Patienten skall respekteras utifrån sin egen syn på hälsa 

och sjukdom. 
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SYFTE 
Syftet var att beskriva attityder till och upplevelser av könsstympning utifrån de 

berördas perspektiv.  

 

 

METOD 
Då kursen introducerades, framgick det att valet av metod för uppsatsen stod mellan en 

empirisk studie eller litteraturstudie. Författarna ansåg att en litteraturstudie var den 

metod som bäst kunde uppfylla behovet av kunskap, och ge en överblick av det som 

andra sjuksköterskor har att tillgå när de söker information omkring ämnet. Enligt 

Backman (1998) är syftet med litteraturstudier att sammanställa den litteratur som finns 

inom ett givet område, men inte nödvändigtvis att framställa nya grepp eller göra djupa 

analyser.  

 

 

Litteratursökning 
Sökningen av litteratur påbörjades så snart ämnesområdet stod klart, och den 

genomfördes via biblioteket vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt Göteborgs 

Universitetsbibliotek. Dels genomsöktes bibliotekskatalogerna SOFIA och GUNDA, 

och därutöver användes databaserna Academic Search Elite och Cinahl. I dessa 

databaser söktes efter vetenskapliga artiklar som var granskade, peer-reviewed, samt 

publicerade mellan 1999-2005. Eftersom antalet träffar inte blev högt, prövades även 

sökning utan årtalsbegränsning. Det blev endast marginell skillnad, och de nya träffarna 

var inte användbara i denna studie.  

 

Det sökord som användes fortlöpande i kombination med andra var female genital 

mutilation. Female genital mutilation är det begrepp som enligt WHO skall användas 

för att benämna företeelsen, och är också det begrepp som är centralt i mycket av 

litteraturen. Utöver detta användes termer som care, cultural och migration. Resultatet 

av litteratursökningen redovisas i tabell ett, bilaga ett.  Det visade sig att de användbara 

träffar som uppkom i Cinahl (med avseende på endast tillgänglighet), gick att finna med 
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samma sökord i Academic Search Elite och det var ifrån sistnämnda databas som 

materialet hämtades.  

 

 

Val av litteratur 
I strävan efter ett tillförlitligt resultat, togs beslutet att söka litteratur i databaser för 

forskning. Till en början planerades det även för att ha med skönlitteratur i studien för 

att ytterligare belysa de utsatta kvinnornas situation. Detta utgick dock, eftersom det 

visade sig att i de studier som gjorts var intervjuerna med dessa kvinnor så talande att 

skönlitteratur var överflödigt. Övrig litteratur i studien är informationsmaterial från 

statliga myndigheter och projekt som bedrivits mot kvinnlig könsstympning.  

 

 

Urval 
Inklusionskriterierna var att materialet skulle vara publicerat mellan 1999-2005, och 

vara vetenskapliga och relevanta för syftet med uppsatsen. Uppbyggnaden skulle gå att 

jämföra med Polit och Beck (2003) och deras mall där abstract, introduktion, metod, 

resultat, diskussion och referenser ingår. Språket skulle vara engelska eller svenska, och 

studien skulle vara gjord bland kvinnor från de länder där sedvänjan praktiseras, eller 

bland hälso- och sjukvårdspersonal som kommit i kontakt med kvinnlig könsstympning. 

Materialet skulle även vara tillgängligt i fulltext via databaserna. I många fall har 

författarna läst titel och abstract för materialet och funnit att artikeln verkar användbar, 

men så har det visat sig att det inte gått att nå via databaserna. Anledningen till att 

författarna exkluderat material, är att det inte varit tillgängligt eller att det inte svarat 

mot syftet med studien på ett tillfredsställande sätt.  

 

 

Analys 
Materialet har delats upp bland gruppmedlemmarna och bearbetats individuellt till en 

början, och diskuterats gemensamt innan införandet i uppsatsen. För att finna material 

som svarat mot syftet och varit användbart enligt inklusionskriterierna, har författarna i 
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analysen använt sig av Polit och Beck (2003). Som första detalj tar Polit och Beck 

(2003) upp att referensen bör vara tillgänglig det gällande språket, och i vårt fall har alla 

vetenskapliga artiklar vi funnit varit skrivna på engelska. I bakgrunden har det varit 

möjligt att använda material skrivet även på svenska. I nästa steg skall det avgöras om 

referensen är relevant genom att läsa artikelns abstract (Polit & Beck, 2003). I några fall 

har materialet sorterats bort på grund av sitt abstract, och det har blivit tydligt att det 

inte svarat mot studiens syfte på ett tillfredsställande sätt trots att sökorden som använts 

för att hitta den finns representerade. Då materialet godkänts av författarna gällande titel 

och abstract, har hela dokumentet lästs. Understrykningar och anteckningar i 

marginalerna gjordes för att förtydliga vad som var angeläget att få med i uppsatsen, 

eller kommentarer om det som stod i texten. Samtidigt gjordes en första indelning i 

grupper eller teman, för att skapa just den röda tråden som Polit och Beck (2003) 

skriver om, och som illustreras i figur 3.  Därefter skrevs materialet ned, för att kunna 

användas i studien. Gruppmedlemmarna diskuterade innehåll, relevans, placering och 

rubriker fortlöpande under arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Flödesschema över momenten i en litteraturstudie. Fritt efter Polit och Beck 

(2003). 
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RESULTAT 
Utifrån det material som använts, har författarna funnit tre genomgående teman som 

presenteras under rubrikerna: Mötet med vårdpersonalen, attityder till könsstympning 

och upplevelser av vård vid könsstympning. 

 

Mötet med vårdpersonalen 
Många könsstympade kvinnor minns den första reaktionen från vårdpersonalen som en 

reaktion av chock eller förvåning. Några kvinnor blev tillfrågade om de blivit 

brännskadade eller råkat ut för en annan olycka. Flera av kvinnorna uppgav att 

barnmorskor haft svårigheter att genomföra vaginala undersökningar, vilket resulterade 

i att varje undersökning blev långdragen och smärtsam för kvinnorna. Det nämns också 

att när vårdpersonalen valde att inte tala om kvinnornas könsstympning, upplevde några 

kvinnor att de inte fick något stöd av personalen. Andra kvinnor upplevde istället att det 

var skönt att slippa diskutera saken (Thierfelder, Tanner & Kessler Bodiang, 2005). 

 

Det kan vara svårt för vårdpersonal att möta könsstympade kvinnor på rätt sätt 

Könsstympning kan väcka starka känslor hos många. Känslor som nämns är bland annat 

avsky, stark empati och vilja att beskydda den utsatta kvinnan. Vårdpersonalen uttryckte 

ett behov av att få större förståelse för kvinnorna och även ett behov av vara snällare 

och mer omtänksamma gentemot dem. Många barnmorskor ansåg även att de inte hade 

tillräckligt med kunskap för att kunna ge könsstympade kvinnor god vård (Widmark m 

fl, 2002). Kvinnorna i studien av Berggren (2005) talar om bristande kommunikation 

mellan sig och barnmorskorna. De nämner även svårigheterna att tala om sin 

könsstympning som ett problem. 

 

I studien av Harper Bulman och McCourt (2002) framgick det att kvinnorna många 

gånger ansåg att det var omöjligt för dem att tillgodogöra sig informationen och råden 

de behövde på grund av språksvårigheter. Ofta kunde kvinnorna inte förstå förklaringar 

till hur undersökningar skulle genomföras eller få svar på prover som tagits. De kunde 

inte heller ställa frågor och de kände att de inte kunde förklara sina hälsoproblem. 

Språksvårigheterna gjorde att kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd 

och de kände sig ofta rädda. Kvinnorna ansåg att andra svårigheter som uppstod inte 
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kunde redas ut innan svårigheterna med språket var uppklarade. Kvinnorna ansåg även 

att tillgången till en kompetent tolk var vital för att deras upplevelse av vården skulle bli 

så bra som möjligt. De flesta av kvinnorna i studien kände att de inte hade något annat 

val än att skaffa sig en egen tolk. Men i många fall var de inte nöjda med detta eftersom 

deras tolkar inte hade tillräckligt med kunskap, eller så lämpade de sig inte som tolkar. 

Kvinnorna föredrog också att ha kvinnliga tolkar men detta var inte alltid möjligt 

(Harper Bulman & McCourt, 2002). 

 

He was a man and he was not my brother or my husband, and when they were checking 

me I asked him to go out, but I really needed to understand everything because I was 

really scared… 

(Harper Bulman & McCourt, 2002 s 370-371) 

 

Några av kvinnorna talade om att de ibland använt sina barn som tolkar. Kvinnorna 

tyckte att detta inte alls var passande eftersom det inte var rätt att prata om vissa saker i 

barns närvaro (Harper Bulman & McCourt, 2002). Widmark m fl (2002) skriver i sin 

studie att även barnmorskorna framhåller vikten av att ha en kompetent tolk närvarande 

vid alla besök. Det framkommer också att det är viktigt att ha i åtanke, att även om 

normen i Sverige är sådan att mannen närvarar vid förlossningen, kanske kvinnan i 

själva verket föredrar att ha någon annan med sig som stöd.  

 

I studien av Selmer (1996) beskriver vårdpersonal att de försökt att ge information om 

rättigheter och vilket eget ansvar patienten har under sin tid på sjukhus, via en broschyr 

som placerades ut på varje patients nattduksbord och som kortfattat beskrev detta. Detta 

ledde dock en del problem och frågeställningar. Personalen visste inte om patienterna 

läste den eller fick inte reda på hur de upplevde den positivt. Studien visar på att det 

finns ett stort behov av kunskap och delaktighet ifrån patienternas sida gentemot hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att man tillsammans hittar samarbetsformer som 

gör att information kan framgå och uppfattas rätt.  

 

Widmark m fl (2002) skriver att om barnmorskan skriver på mödravårdscentralen 

uppmärksammar könsstympningen redan tidigt under graviditeten, finns större 
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möjligheter att hinna förbereda och informera kvinna om eventuella problemområden. 

Detta gäller då inte enbart själva förlossningen, utan även könsstympningen i sig. 

Kvinnans make kan följa med kvinnan till mödravårdscentralen, för att får allmän och 

mer specifik information. Widmark m fl (2002), samt Berggren (2005) skriver att bland 

annat bör barnmorskan på mödravårdscentralen informera om att kvinnan inte kommer 

att bli ihopsydd efter förlossningen. På så sätt lämnas ansvaret för denna information 

inte över till personalen på förlossningen.  

 

Enligt Thierfelder et al (2005) är det viktigt att sjuksköterskor och barnmorskor arbetar 

för att hjälpa könsstympade kvinnor i samhället. Frågan om huruvida en kvinna bör 

reinfibuleras är ett etiskt dilemma. Å ena sidan finns det inga medicinska skäl att 

återförsluta vaginan mer än nödvändigt. Å andra sidan finns det flera argument för att 

utföra reinfibulation. Som några exempel nämns patientens rättigheter, rädslan att 

medverka till att kvinnorna utesluts ur den sociala gemenskapen, eller att kvinnorna inte 

accepteras av sina makar om de är öppna. En gynekolog som intervjuats sade:  

 

Leaving the vulva open after delivery is another form of mutilating the woman. 

(Thierfelder et al, 2005 s. 88) 

 

 

Barnmorskor i Sudan uppgav att ett mindre snitt i kvinnans infibulerade område ibland 

gjordes för att underlätta undersökningar eller för att underlätta mannens penetrering vid 

samlag. Alla kvinnor deinfibulerades innan förlossning. Deinfibuleringen gjordes för att 

utvidga öppningen och underlätta födandet och att sy ihop till den storlek öppningen var 

före förlossningen ansågs nödvändigt för att förebygga blödningar och infektioner. Det 

var även ganska vanligt att öppningen snördes ihop för att uppnå samma storlek som 

den hade efter den ursprungliga infibulationen. Barnmorskorna berättade att de försökte 

balansera mellan kraven från familjen och sin egen oro över att orsaka kvinnan lidande. 

De visste vilka komplikationer som kunde uppstå, men det var inget som drabbade dem 

personligen. Vidare berättade barnmorskorna att de var medvetna om att en 

reinfibulation kunde utsätta kvinnan för en direkt risk, men att i det långa loppet skulle 

kvinnans hälsa påverkas positivt (Berggren, 2005). 
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När kommunikationen mellan vårdare och patient inte fungerar tillfredsställande kan det 

bli som Harper Bulman och McCourt (2002) visar i sin studie. Där föll viktiga områden 

såsom samtal omkring smärtlindring under förlossningen bort, eftersom det krävs en väl 

fungerande kommunikation för att båda parter skall förstå varandra. Alla kvinnor i 

studien sade att de inte fått någon information om smärtlindring. Många av  

barnmorskorna i studien uppgav att somaliska kvinnor ville föda mer naturligt, utan 

smärtlindring. Barnmorskorna nämnde även att kvinnorna inte förväntade sig någon 

valmöjlighet, utan att de förlitade sig på att barnmorskorna skulle välja det bästa för 

dem. Ingen av kvinnorna informerades om smärtlindring och de hade därför ingen 

möjlighet att själva välja. Kvinnorna upplevde generellt sett att de inte fick tillräckligt 

med stöd under förlossningen och därför hade svårare att hantera sina smärtor. De 

kvinnor som upplevde minst kontinuitet i vården var också de som hade de största 

problem med kommunikationen. Dessa kvinnor upplevde att personalen var opersonlig 

och att de inte ansträngde sig för att förbättra kommunikationen, utan bara gjorde sitt 

jobb. Kvinnorna som upplevde kontinuitet i vården ansåg att personalen verkligen 

ansträngde sig för att kommunikationen skulle fungera. De tog sig tid att lyssna och 

försöka förklara, men språket var fortfarande ett stort problem (Harper Bulman & 

McCourt, 2002).  

 

Det är viktigt att en sjuksköterska är medveten om att hon/han vårdar hela patienten. 

Sjuksköterskan bör därför vara medveten om vikten av att respektera kvinnans 

integritet, och förnimma kroppens gester och miner. En sjuksköterska kan komma att 

möta kvinnor från kulturer och levnadssätt som är främmande för henne/honom. De 

vanor som detta medför har på olika sätt gjort kroppen privat, och svår att prata om för 

henne. Det kan upplevas som att sjuksköterskan går för djupt in på de privata 

kroppsdelarna. Kvinnans värdighet försummas, hon upplever genans, ilska och hon blir 

kränkt. I vården kan hon också uppleva att kroppen invaderas av främlingar och utsätts 

för allmän granskning (Lindwall & von Post, 2000). 
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Attityder till könsstympning  
Den allmänna synen, både bland män och kvinnor, var att könsstympning garanterar en 

kvinnas oskuld (Morison, Dirir, Elmi, Warsame & Dirir, 2004). Män och kvinnor 

skyllde på varandra att traditionen fortsatte. Studien visar även tydligt att både män och 

kvinnor ger äldre kvinnor och barnmorskor skulden för att traditionen fortsätter 

(Berggren, 2005). 

 

Några av de intervjuade kvinnorna i studien av Morison et al (2004) nämnde att de 

själva hade velat bli omskurna, medan andra sa att ingreppet kommit som en 

överraskning.  

 

 I myself asked my mother to be circumcised together with girls who were to be 

circumcised at that time. There in Somalia you want to be circumcised, it is a big shame 

not to be. 

 (Morison et al s. 86,  2004) 

 

Alla de intervjuade kvinnorna i denna studie berättade att de ångrar att de blivit 

infibulerade. Dock ansåg några att de inte hade velat leva som oomskurna, utan att de 

hade velat genomgå en mildare form av omskärelse. Några av kvinnorna upplevde att 

ingen form av könsstympning är önskvärd, och att deras egna liv har påverkats mycket 

negativt just på grund av att de blivit utsatta för ingreppet. De har upplevt stort lidande 

och många problem, och känner att det inte finns någon som helst anledning att utföra 

könsstympning (Morison et al, 2004).  

 

Enligt Berggren (2005) var flickans mor den som i de flesta fall tog beslut om huruvida 

flickan skulle könsstympas. Enligt de unga männen i studien hade flickans far inget som 

helst inflytande i detta beslut. De som hade bestämt sig för att inte könsstympa sina 

döttrar hade som motiv till sitt beslut att de inte ville utsätta sin dotter för det lidande 

som könsstympning resulterar i. 

 

Merparten av respondenterna i Morison et al (2004) beskrev smärtan och tvånget att 

ändra sin livsstil efter ingreppet. Många levde med stor rädsla för att ärret skulle gå upp 
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och att de skulle bli tvungna att göra ett andra ingrepp. Denna rädsla gjorde att de i hela 

sitt liv behövt tänka på hur de uppförde sig och rörde sig. Kvinnorna beskrev också att 

de upplevde stora problem i samband med sex. Flertalet ansåg att det främsta skälet att 

de blivit omskurna var just för att kontrollera deras sexualitet. Även män nämnde 

problem relaterade till sex, men många ansåg att om kvinnorna inte varit omskurna 

skulle de vara mer promiskuösa. Kvinnorna i sin tur tyckte inte i lika stor utsträckning 

som männen att oomskurna kvinnor var promiskuösa Männen beskriver problemen 

ytterligare genom att de inte kan uppleva samma sexuella tillfredsställelse med en 

kvinna som är könsstympad som med en som inte är det, och de inser att infibulation är 

ett stort problem för kvinnorna vid samlag.  

 

I studien av Berggren (2005) sägs huvudmotivet till reinfibulation efter förlossningen 

vara att maken skall kunna bli tillfredsställd sexuellt. Två äldre kvinnor uppgav att 

motivet var sexuell tillfredsställelse för både mannen och kvinnan. En av kvinnorna 

uppgav även att reinfibulation var nödvändigt för att påskynda läkning och minska 

risken för infektioner. Två av männen i studien av Morison et al (2004) var starkt 

övertygade om att könsstympning var bra.  

 

I think circumcision [infibulation] is good for women because it makes them as they are 

supposed to be… There are parts of the body which control certain feelings and when 

they are removed the woman becomes tame… 

(Morison, et al s. 93, 2004) 

 

 

Både män och kvinnor nämner att de lider av konsekvenserna efter könsstympning. 

Männen tycker att de försöker skapa ett bra sexualliv trots alla problem och att de 

kämpar förgäves för att få traditionen att upphöra (Berggren, 2005). 

 

Elgaali m.fl. (2005) har gjort en studie som involverar nordafrikanska kvinnor som 

invandrat till Sverige. Denna studie visar att kvinnlig könsstympning fortfarande 

förekommer i allra högsta grad. Man skickade ut frågeformulär till 220 kvinnor, och av 

svaren kunde man utläsa att av dessa 220 hade 140 blivit könsstympade i sitt hemland, 
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innan de emigrerade. Av dessa 140 kvinnor, visade det sig att 78 kvinnor blivit utsatta 

för klitoridektomi, 38 kvinnor var utsatta för excision, det framgår inte vilken typ av 

excision, och 24 kvinnor var könsstympade. Resterande kvinnor som inte blivit utsatta 

innan de emigrerade, hade blivit det då familjen återvänt till sitt hemland på besök. 

Dessa kvinnor hade vid tidpunkten för studien sammanlagt 76 döttrar. Av dessa hade 15 

blivit könsstympade här i Sverige, och alla hade blivit utsatta för klitoridektomi. Enligt 

undersökningen sade sig 28 av de tillfrågade 220 kvinnorna lida av senkomplikationer. 

Av de tillfrågade kvinnorna var 35 % positiva till att sätta stopp för könsstympningen, 

medan nästan dubbelt så många av deras män (69 %) var positiva till förslaget. Mer än 

hälften av kvinnorna och männen trodde att kvinnlig könsstympning var någonting som 

påbjöds av deras religion, vilket inte är fallet. En fjärdedel av de tillfrågade trodde att 

fenomenet hörde till kulturen de levde i. Andra anledningar till könsstympning sades 

vara större chans att bli gift, och att få vara frisk. Det är långt kvar i kampen mot 

kvinnlig könsstympning, och det är främst är kvinnornas och mödrarnas inställning till 

proceduren som är i behov av att förändras (Elgaali m fl, 2005). 

 

 

Upplevelser av vård vid könsstympning 
Vård i hemlandet 
Efter en förlossning utfördes, i de flesta fall, en reinfibulation av kvinnans kön. Några få 

unga kvinnor hade dock motsatt sig att bli reinfibulerade, relaterat till de komplikationer 

som kunde uppstå, såsom infektioner, sexuella problem, blödningar, svåra förlossningar 

och abscesser. Flera av kvinnorna nämnde också döden som en komplikation till 

deinfibulation och reinfibulation vid varje förlossning. 

 

I refused to be reinfibulated after the Caesarean section, though my mother wanted it. 

My husband supprted me in my decision. He did not want me to go through such 

suffering again. I am very happy about it now. We are often told by older women that 

men want tightening, but I have not heard it from men. 

(Berggren, 2005, s 21) 
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Reinfibulation upplevs av många kvinnor som att de görs till offer på nytt och ingreppet 

har samma negativa effekter på hälsan som en primär infibulation (Berggren, 2005). 

 

Vård i det nya landet 
Kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, vill inte tala om fenomenet i termer om 

stympning. Vid samtal med könsstympade kvinnor kommer det ofta fram att kvinnorna 

ser det som kränkande då vårdpersonal benämner ingreppet som könsstympning, 

eftersom det för dem inte är någonting osmakligt utan istället är någonting de 

eftersträvar. Därför är det lämpligt att välja andra ord vid samtal med dessa kvinnor, till 

exempel kvinnlig omskärelse (Chalmers & Omer-Hashi, 2002; Toubia, 1999).  

 

Kvinnor beskrev att de vid exempelvis läkarbesök känt sig som ett objekt, som 

personalen samlades för att titta på. Av personalens ansiktsuttryck kunde de förstå att 

personalen såg något de tyckte var konstigt och avskyvärt. Några kvinnor beskrev även 

att de fått spydiga kommentarer av sjuksköterskor och andra i personalgruppen. Detta 

resulterade i att de inte gick tillbaks på exempelvis återbesök och hälsokontroller vid 

graviditet (Berggren, 2005). 

 

Lindwall och von Post (2000) skriver att en patient kan uppleva stor glädje av att 

vårdandet har blivit av, medan en annan bär på rädsla och oro inför vårdandet och 

framför allt vad det kan leda till. Denna oro kan ha funnits hos patienten sedan långt 

tillbaka men kan också komma plötsligt. Det finns olika orsaker till varför patienten 

söker vård från början, och det gör skillnad om det är akut eller planerat ifrån patientens 

sida. En patient som uppsöker vård i ett akut skede kommer ifrån det vardagliga livet 

och dess vanor, till att vara helt oförberedd på vad vården och hälsoproblemet kommer 

att innebära. Detta kan komma som en chock. Vardagen förändras på en sekund från att 

ha varit på ett sätt till att aldrig bli det samma igen, och patienten hinner då inte med i 

tanken när den invanda miljön byts ut mot sjukhusvärlden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med vår uppsats var att beskriva attityder till och upplevelser av könsstympning 

utifrån de berördas perspektiv. I jakten på vetenskaplig litteratur som svarade mot syftet, 

valdes de redan beskrivna sökorden ut för att användas i olika databaser. Dessa sökord 

är centrala för ämnet och borde ha givit ett stort antal träffar i rätt område. Det blev 

snabbt tydligt att mycket litet forskning är gjord på det specifika området. Genom att 

utöka sökorden blev sökresultatet inte bara begränsat, det blev obefintligt. Författarna 

ville använda sig av litteratur som kunde räknas som tämligen färsk, och valde därför att 

begränsa sökningen till 1999-2005. Eftersom sökresultaten blev så knapphändiga, 

gjordes försök att ta bort årtalsbegränsningen helt och hållet. Detta gav väldigt 

marginellt resultat gällande antalet träffar vid databassökningarna, men fortfarande 

ingenting användbart. Det är tänkbart att ämnet och området är ganska nytt för oss i 

västvärlden, och att det är anledningen till att det inte finns särskilt mycket och 

nyanserad forskning omkring det. Därför behöll författarna årtalsbegränsningen vid 

fortsatta sökningar. Ett mål som fanns, var att använda enbart primärkällor. All litteratur 

pekar på att det är primärkällor som står för den mest tillförlitliga källan, och 

naturligtvis är det så. Polit och Beck (2003) skriver att en sekundärkälla inte skall 

användas som ersättning för en primärkälla. 

 

Urvalet i sig är inte stort, men representativt. Anledningen till att det inte är så stort 

beror till viss del på inklusionskriterierna, och till viss del på bristen på material rent 

generellt inom detta ämne. Många har gjort litteraturstudier som är publicerade och 

förvisso är mycket bra, men helt oanvändbara i detta arbete just på grund av att de är 

litteraturstudier. Gruppen valde från början att exkludera material som inte är 

tillgängligt via databaserna, och nu i efterhand inser vi att det kanske hade varit en 

fördel att inte ha det som ett inklusionskriterium. Materialbristen är redan påtaglig, och 

det är möjligt att det hade funnits mer material om gruppen valt att beställa material 

inom norden till exempel. Analysen utav urvalet gjordes individuellt, och diskuterades 

sedan inom gruppen. Detta berodde huvudsakligen på geografiska förhållanden, men 

underlättades genom kontinuerlig kontakt via telefon och e-mail.  

 



 

 21

Flödesschemat som finns i Polit och Beck (2003) som hjälp vid litteraturstudier är klart 

och tydligt och har varit ett stöd i arbetet. Författarna har följt flödesschemat efter bästa 

förmåga, och analyserat materialet utefter de råd och anvisningar som Polit och Beck 

(2003) erbjuder. Det som framgick av analysen var i första hand att det var otroligt svårt 

att hitta rätt material till uppsatsen. Forskningen inom området är mycket knapphändig, 

och undersökningarna liknar varandra på många sätt. Artiklarna var skrivna på 

engelska, ett språk som alla gruppmedlemmar behärskar på ett tillfredsställande sätt. I 

de studier som kunnat användas i gruppens arbete, har resultaten varit utförligt 

beskrivna och utan utrymme för misstolkningar.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa attityder till och upplevelser av 

könsstympning utifrån de berördas perspektiv. Därför har författarna fokuserat på 

studier gjorda med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdspersonalen som arbetat med 

könsstympade kvinnor, samt studier där de könsstympade kvinnorna själva fått komma 

till tals om det bemötande som de upplevt i samband med vård. Trots att urvalet varit 

tämligen litet i förhållande till problemets dignitet, har författarna funnit relevant 

litteratur som givit material till att uppfylla syftet.  

 

 

Mötet med vårdpersonalen 
Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad sedvänja i vissa delar av världen. Än idag 

praktiseras den, framför allt i Afrika men fenomenet förekommer även i andra länder 

(Omsäter, 1996). Då dessa kvinnor av någon anledning emigrerar och kommer till ett 

land där denna sedvänja inte praktiseras, kan det uppstå problem på grund av detta när 

de uppsöker sjukvården. Ett stympat underliv är någonting naturligt och ofta vackert för 

de kvinnor som lever med det, och de har en uppfattning om sin egen kropp som hel och 

ren. Eriksson (1989) skriver att människan har en egen syn på sin hälsa och 

individualitet, och för de könsstympade kvinnorna motsvarar kroppen det de anser som 

normalt och de vilar i detta. I de fall där kvinnorna uppsöker vård i det nya landet där 

sedvänjan inte är allmänt vedertagen, kan bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen vara högst varierande. Reaktionerna de könsstympade kvinnorna 
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kan få i mötet med vårdpersonalen är i vissa fall rent kränkande, och visar på en alltför 

låg kunskapsnivå i saken. När någon uppsöker vård kan de känna sig i underläge från 

början och ett dåligt bemötande kan då leda till att kvinnan blir förolämpad. Toubia 

(1999) beskriver att kvinnorna kan bli så förödmjukade att de inte längre väljer att 

återkomma till vården.  

 

Naturligtvis är det inte i alla situationer som frågan om kvinnans underliv behöver 

uppmärksammas, men de gångerna som det är aktuellt kan det bli en traumatisk 

upplevelse för henne. Att vi bor i Sverige och har värderingar som att det är naturligt att 

visa sig utan kläder för en person av det andra könet, till exempel en läkare, är ingenting 

vi tänker på varje dag och kanske inte ens alltid i mötet med patienterna. Då vi som 

sjuksköterskor möter en kvinna som kommer från ett annat land, där kulturen skiljer sig 

avsevärt från vår egen och där kanske religionen är en annan, är det viktigt att vara 

medveten om sitt eget agerande. Istället för att lyssna på protesterna från kvinnan som 

ligger naken och utsatt på britsen, väljer en del att tillkalla mer folk, nyfikna och 

vetgiriga, för att studera henne. Detta bidrar till en ännu sämre situation, där kvinnan 

känner sig oerhört kränkt och har ännu mindre chans att uttrycka sig. I värsta fall består 

också den tillkallade skaran utav män.  

 

Tidigare studier visar att patienter saknar en känsla av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ser dem ur ett helhetsperspektiv, och litteraturen som finns runt 

omkring ämnet visar på en påtaglig klumpighet i bemötandet av dessa kvinnor i 

vårdsituationen (Thierfelder et al, 2005). Självklart är det inte en lätt sak för 

sjuksköterskan som kanske aldrig konfronterats med saken att finna sig i situationen, 

och göra rätt saker. Men i många fall som beskrivits hade det räckt med en vanlig känsla 

för vad som är rätt och fel, och en insikt om att det är en hel människa av kött och blod 

som skall respekteras så som hon är. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står uttryckligt att sjuksköterskan behöver kunna 

kommunicera med patienten på dennes villkor, genom att vara lyhörd och empatisk.  

 

Vissa gånger består orsaken till problemen inte så mycket i kulturkrocken som i 

språksvårigheterna. Könsstympade kvinnor kommer oftast från ett annat land än vårt 
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eget, och talar ett annat språk. En del kvinnor talar inte svenska så bra att de kan göra 

sig förstådda, och andra kvinnor förstår inte språket överhuvudtaget. En tolk som 

fungerar i sammanhanget är i dessa fall oerhört viktig. Kvinnan behöver få information 

om sitt hälsotillstånd och planerad vård eller ingrepp, och hon bör även ha tillfälle att 

uttrycka sig genom att berätta eller fråga. Det ingår i sjuksköterskans ansvar att förvissa 

sig om att patienten förstår den information som ges (Socialstyrelsen, 2005). På grund 

av praktiska omständigheter (tiden på dygnet till exempel) som författarna upplevt 

under praktikperioder i utbildningen, är det inte alltid en enkel sak att få tag på en tolk i 

alla sammanhang. Inställningen till att beställa tolk bland sjuksköterskorna ser olika ut 

beroende på var de arbetar. Författarna ställer sig frågan om detta är en kostnadsfråga 

för den aktuella avdelningen eller om det rör sig om en generell ovilja. Det kanske 

också är en fråga om tid, då själva tolkandet kan upplevas vara mer tidsödande än 

sjuksköterskan själv försöker kommunicera.  

 

Författarna anser att för att fungera allsidigt som sjuksköterska i Sverige idag behövs 

insikt i detta problem, och med tanke på den alltjämt ökande invandringen kommer det 

med tiden att bli allt vanligare att träffa könsstympade kvinnor. Därför anser författarna 

att något om detta ämne borde ingå i sjuksköterskeutbildningen, och en personalgrupp 

som resultatet visar behöver ännu mer kunskap, är barnmorskorna. Eriksson (1989) 

beskriver att sjuksköterskan behöver ha en helhetsbild för att kunna tillfredsställa 

patientens omvårdnadsbehov. Utan kunskap om vad könsstympning innebär, anser 

författarna att denna helhetsbild inte går att få på ett adekvat sätt. 

 

 

Attityder till könsstympning  
De kvinnor som är könsstympade lever med detta varje dag. De har en inställning till 

denna sedvänja som grundar sig i deras egna upplevelser från ingreppet, i deras 

uppfattning om anledningen till att skall eller inte skall göras, i deras sociala bakgrund. 

Att vara kvinna i Somalia och inte vara könsstympad ses som en stor skam (Morison et 

al, 2004), medan det inte är samma uppfattning om saken i de länder där det inte är en 

fullt lika vanlig sedvänja. Skälen som ofta ses hävdas i olika studier som gjorts, är 

varierande och för en person som lever i västvärlden kan de ses som oerhört ogrundade, 
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kränkande och ologiska. För att tydliggöra, väljer författarna att beskriva det med 

följande: en svensk kvinna från Göteborg ses inte automatiskt som prostituerad om hon 

inte är infibulerad, och hon kommer inte heller att stötas ut från sin familj eller by. Hon 

kommer inte ha problem att finna en man på grund av sitt orörda underliv, och mannen 

kommer inte vilja tämja henne genom att ta bort hennes klitoris. Det som är så självklart 

för oss som bor i den här delen av världen upplevs inte alls på samma sätt i andra delar 

av världen, och det gäller inte bara just denna fråga. Beroende på var individen är 

uppvuxen, varierar synen på vad hälsa är (Eriksson, 1989). Detta i sig leder till att 

kvinnan och sjuksköterskan kan ha olika uppfattning om hälsa, vilket i sin tur kan göra 

att kvinnans uppfattning om sitt omvårdnadsbehov skiljer sig från sjuksköterskans 

bedömning. 

 

De kvinnor som i Morison et al (2004) är infibulerade, talar om att de ångrar detta 

ingrepp. Däremot säger de i samma andetag att de inte vill vara oomskurna, bara att de 

skulle ha valt en lindrigare metod på grund av besvären de upplevt i efterhand. I Sverige 

säger lagstiftningen att kvinnlig könsstympning är förbjudet, och efter en förlossning 

(där kvinnan deinfibulerats) är det inte tillåtet att reinfibulera en kvinna. I många studier 

som lästs under arbetets gång, har det blivit klart för författarna att i många fall sker 

reinfibulation trots lagstiftningen, och det förs resonemang om för- och nackdelar med 

detta. Det är ett svårt ämne att resonera omkring, då det är en komplex situation som 

dessa kvinnor befinner sig i. Antagligen är det ett beslut som tas där och då, på plats, 

och förhoppningsvis med hänsyn till de omständigheter som råder då kvinnan lämnat 

sjukhuset.  

 

Med utgångspunkt i litteraturen är det svårt att ge ett rakt svar på om det är mannen eller 

kvinnan som propagerar för könsstympning och infibulering, och det beror förmodligen 

på att det är olika från fall till fall. Som utomstående person, kan det hända att tanken på 

att kvinnorna eller männen faktiskt väljer att utsätta sina små flickebarn för detta 

övergrepp, väcker ilska och frustration gentemot dem. Som sjuksköterska är det inte 

rimligt att utgå ifrån att kvinnorna och männen delar samma attityd som man själv har, 

och det är viktigt att behålla sin professionalism istället för att ge uttryck för den avsky 
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eller det medlidande som växer inom en. Det pågår en ständig kamp mot kvinnlig 

könsstympning världen över, men det är inte alltid rätt att föra den inne på sjukhuset.  

 

 

Upplevelser av vård vid könsstympning 
Vård i hemlandet 

Det finns som beskrivs i bakgrunden olika sorters könsstympning, och WHO (1998) har 

gjort en indelning som tillämpas i beskrivningar utav sedvänjan. Typerna som inte 

innebär att underlivet blivit ihopsytt, medför oftast inga komplikationer vid 

förlossningar. Däremot gör det faktum att kvinnan blivit infibulerad att hon vid en 

förestående förlossning behöver deinfibuleras. Underlivet behöver alltså skäras upp för 

att barnet skall kunna passera ut genom förlossningskanalen, och i kvinnornas 

hemländer sker reinfibulation i de flesta fall. Detta ses inte som någonting utöver det 

vanliga, och kvinnorna vet vad de har att vänta sig utav vården. Samtidigt som detta 

innebär en viss sorts trygghet i att veta vad som kommer att hända, innebär det också att 

kvinnorna utsätts för alla de komplikationer som en primär infibulation medför. I 

litteraturen är det denna sorts vård som tas upp omkring de könsstympade kvinnorna, 

men författarna anser att det saknas beskrivningar och information om hur man går 

tillväga vid andra tillfällen än förlossningen. Om en infibulerad kvinna till exempel 

behöver en kateter, vilket i vanliga fall är en tämligen okomplicerad åtgärd att utföra, 

innebär det genast problem för sjuksköterskan. Hur sjukvårdspersonal i hemlandet går 

tillväga har inte funnits beskrivet i den litteratur som författarna hittat under arbetets 

gång.  

 

Författarna har reflekterat kring om det kan vara så att kvinnorna vid förlossningen 

utsätts för onödiga ingrepp, såsom kejsarsnitt, på grund av personalen inte haft 

tillräcklig kunskap om infibulation. Under arbetets gång har det blivit klart för 

författarna att förlossningar i hemlandet så gott som alltid medför en deinfibulation, 

medan det i Sverige oftare föredras kejsarsnitt från vårdpersonalens håll. 
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Vård i det nya landet 

Upplevelser av vård i det nya landet är något som finns relativt utförligt beskrivet i 

litteraturen, och även här kommer frågan om bemötande upp. Redan i mötet med 

kvinnan, då det står klart att samtalet kommer att handla om hennes underliv bör 

sjuksköterskan vara klar över hur hon/han skall tala om saken. Chalmers och Omer-

Hashi (2002) samt Toubia (1999) tar upp frågan om hur man benämner fenomenet i 

samtal med könsstympade kvinnor. De kommer fram till att det beror mycket på 

kvinnan själv, men rent generellt kan sägas att stympning inte är ett lämpligt ordval. 

Självklart är det ett värdeladdat ord, att stympa innebär ju att lemlästa, massakrera eller 

på annat sätt illvilligt förstöra en del av kroppen. Genom en sådan enkel sak som att 

veta hur kvinnorna föredrar att tala om sin egen kropp, anser författarna att många 

missförstånd kan förebyggas. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att ge individuellt 

anpassad information (Socialstyrelsen, 2005) och tänker på dess innehåll, för att utifrån 

individens situation välja rätt saker att säga.  

 

Den behandling som en del kvinnor fått i vården på grund av sin könsstympning har fått 

författarna att bli förfärade. I vissa fall har det verkat som om vårdpersonalen har glömt 

att de har en skyldighet att ge vård på lika villkor och att de skall visa respekt för den 

enskilda individen. Kvinnan de har framför sig har uppsökt vård på grund av ett 

hälsoproblem, och samtidigt som hon väntar på undersökning, behandling eller diagnos 

måste hon hitta ett sätt att tackla personalens miner, gliringar och personliga åsikter. 

Författarna upplever det som viktigt att det fokuseras mer på kvinnans egen upplevelse 

av hälsa och välbefinnande än på personalens värderingar. Eriksson (1989) visar i sin 

modell hälsokorset att en människa kan uppleva välbefinnande, trots objektiva tecken 

på ohälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att inte låta sina egna värderingar styra över 

vårdandet av patienten. I den könsstympade kvinnans möte med svensk 

sjukvårdspersonal, är det nästan oundvikligt att hon blir uppmärksammad på att hennes 

underliv inte anses som normalt. Eriksson (1989) skriver att det är vid sjukdom som 

hälsan värderas. Författarna ser ett samband mellan kvinnans insikt om sin 

könsstympning och att hon får en förklaring till sina eventuella problem med underlivet. 
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Varje år könsstympas flera miljoner flickor i världen och det är inte ett längre ett 

problem som bara rör Afrika (Socialstyrelsen, 2003). Författarna upplever att det är 

viktigt att vi som vårdpersonal faktiskt väljer att se problemet och också gör någonting 

för att hjälpa dessa människor.  

 

 

KONKLUSION 
Kvinnlig könsstympning är en gammal tradition, som praktiseras främst i Afrika. Sedan 

länge har människor från dessa länder invandrat till Sverige och många av kvinnorna är 

könsstympade med olika metoder. Sjuksköterskor som möter dessa kvinnor är i behov 

av mer kunskap för att kunna bemöta dem på ett bra sätt. Resultatet visar att de inte 

alltid vet hur de skall agera och ibland behandlas kvinnorna på ett sätt som inte kan 

accepteras. Studier har visat att attityderna bland de aktuella folkgrupperna till ingreppet 

håller på att sakta förändras och allt fler väljer att inte könsstympa sina döttrar. Kampen 

mot kvinnlig könsstympning bedrivs över hela världen och det är en lång väg kvar att 

gå.  Varje dag könsstympas fortfarande små flickor med slöa rakblad och under stora 

plågor. Många blir vanställda för livet, andra klarar sig bättre, men nästan ingen 

infibulerad kvinna är utan smärtsamma efterverkningar. I den svenska sjukvården spelar 

sjuksköterskan en viktig roll, eftersom det är sjuksköterskan som möter dessa kvinnor 

och samtidigt har tillgång till nödvändig information och kunskap för att förstå och 

hjälpa. Det kan vara svårt att som sjuksköterska behålla sitt professionella 

förhållningssätt när det blir tydligt vad kvinnorna har gått igenom, för att sedan inse att 

hon som sitter framför dig står i begrepp att utsätta sin egen dotter för samma sak. 

Många sjuksköterskor i Sverige idag är kvinnor och då det är kvinnor som könsstympas, 

kommer det omedelbart närmare den egna personen. Könsstympningen berör också i 

allra högsta grad barnen, dessa minsta i vårt samhälle som behöver de vuxnas skydd och 

omtanke för att kunna utvecklas på bästa sätt. Det saknas fortfarande mycket kunskap, 

och forskningen på området är långt ifrån tillräcklig. Därför anser författarna att 

kvinnlig könsstympning är lämplig för ytterligare forskning och problematisering. Man 

kan redan idag läsa sig till grundläggande kunskap om hur man bemöter människor från 

andra kulturer, om respekt för individen och allas rätt till sin egen kropp, men kvinnlig 

könsstympning är en extrem kulturell sedvänja.  
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BILAGA 1 

 
______________________________________________________________________ 

Tabell 1 Översikt över använda databaser, sökord och antal 

träffar. 

______________________________________________________________________ 

Databas       Sökord   Antal träffar 

______________________________________________________________________

Academic Search Elite female genital mutilation 15 

 and care 

Academic Search Elite female genital mutilation 24 

 and cultural 

Academic Search Elite female genital mutilation 5  

 and communication 

Cinahl female genital mutilation 4 

 and care 

Cinahl female genital mutilation 7 

 and cultural 

Cinahl female genital mutilation 1  

 and communication 

Cinahl female circumcision 22 

 cultural 

_________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 
______________________________________________________________________ 

Tabell 2 Redogörelse för författare och årtal, titel, urval/metod och syfte från de 

fem artiklar som använts i arbetet 

______________________________________________________________________ 

Författare, årtal, titel Urval/Metod Syfte 

Chalmers, B., Omer-Hashi, 
K. What Somali women say 
about giving birth in 
Canada  

Studie av somaliska 
kvinnor som fött barn I 
Kanada de senaste fem 
åren. Intervjustudie  

Att studera somaliska 
kvinnors upplevelse av 
vård och bemötande av 
läkare och sjuksköterskor 
omkring deras graviditet 
och förlossning  

Harper Bulman, K., 
McCourt, C. (2002) Somali 
refugee women’s 
experiences of maternity 
care in west London: a 
case study. 

Fallstudie som bygger på 
delvis strukturerade 
intervjuer och 
gruppdiskussioner med 
somaliska kvinnor med 
erfarenhet av mödravården 
i London och även hälso- 
och sjukvårdspersonal som 
i sitt arbete kom i kontakt 
med somaliska kvinnor 

Syftet var att utveckla en 
förståelse för de 
könsstympade kvinnornas 
verklighet i mötet med den 
brittiska mödravården. 

Mahoud, El., Strevens, H., 
Mårdh, P-A. (2005). 
Female genital mutilation 
– and exported medical 
hazard. 

Kvalitativ som inkluderar 
220 kvinnor och deras män 
och döttrar från norra 
Afrika. Skriftligt 
frågeformulär.  

Att undersöka förekomst 
och attityder till kvinnlig 
könsstympning hos de 
kvinnor och män som 
direkt berörs av fenomenet. 

Morison, L., Dirir, A., 
Elmi, S., Warsame, J., 
Dirir, S. (2004) How 
Experiences and Attitudes 
Relating to Female 
Circumcision Vary 
According to Age on 
Arrival in Britain: A Study 
Among Young Somalis in 
London 

Enkät bland 100 somaliska 
män och 100 kvinnor i 
åldern 16-22 år, som lever 
som singlar i London. 
Kvantitativ studie, varav 
kvalitativa data samlades 
från tio av männen och tio 
av kvinnorna. 

Undersöka attityden till 
könsstympning i 
förhållande till ålder vid 
ankomsten till 
Storbritannien 
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Thierfelder, C., Tanner, 
M., Kessler Bodiang, C.M. 
(2005) Female genital 
mutilation in the context of 
migration: experience of 
African women with the 
Swiss health care system 

Kvalitativ studie, 
genomförd via 
gruppdiskussioner med 29 
somaliska och eritreanska 
kvinnor samt 
telefonintervju av 37 ur 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen 

Undersökning av 
könsstympade kvinnors 
upplevelse av den vård de 
får i Schweiz, och för att se 
om hälso- och 
sjukvårdspersonal 
behandlar och bemöter 
dessa kvinnor och 
komplikationerna efter 
könsstympningen på ett 
adekvat sätt. 

Widmark, C., Tishelman, 
C., Ahlberg, B.M. (2002) A 
study of Swedish midwives’ 
encounters with infibulated 
African women in Sweden. 

Kvalitativ studie 
genomförd på svenska 
barnmorskor på 
förlossningsavdelning. 
Frågeformulär användes 
för att välja informanter till 
intervju och diskussioner. 
Deltagande: 26 
barnmorskor från tre 
förlossningsavdelningar 
och två 
antenatalavdelningar.  

Att undersöka svenska 
barnmorskors attityder till 
infibulation och 
upplevelser av arbetet med 
dessa kvinnor. 
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