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Abstract
This paper deals with female genital mutilation and was created by a litterature search.

The purpose of the study was to illuminate the practice and give a general perspective

that can contribute increased understanding for the situation of these women. Female

genital mutilation is an inscision in women genitals. The grade of mutilation varies from

scraping clitoris to removal of the entire clitoris and parts, or all of the labia minora and

majora. This is particularly an african practise that is performed with primitive tools.

The superimposed purpose is to control women sexuality. Today, about 27 000 women

from countries in which female genital mutilation (FGM) is a common practice, are

living in Sweden. This means that FGM is a phenomenon that directly affects the

Swedish health care system. The result shows that swedish nurses knowledge and

understanding of the background, meaning and consequences of FGM are of vital

importance to be able to meet these women in a sufficient and professional way.

Keywords: approaching, female genital mutilation, infibulation, professionalism and

Somalia.
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Inledning
Sedvänjan kvinnlig könsstympning har funnits i olika delar av framförallt Afrika i

tusentals år. Även i Sverige finns idag människor som kommer från länder som

praktiserar könsstympning. På grund av olika orsaker har folkgrupper varit tvungna

att fly från sina hemländer och Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle.

Under en praktikresa till Etiopiens huvudstad Addis Ababa, arbetade författarna på

Fistula Hospital och mötte där många könsstympade kvinnor. Ett intresse för detta

ämne uppstod och ett beslut fattades att kombinera det gemensamma intresset för

sjuksköterskans professionella bemötande i vården med engagemanget för kvinnors

situation genom att skriva uppsatsen om sjuksköterskans professionella bemötande

av könsstympade kvinnor. Ämnet känns dessutom aktuellt att skriva om. Den ökade

invandringen till Sverige medför att könsstympning är något som numera direkt

berör svensk sjukvård. Sjuksköterskan ställs inför problem som hon inte är van att

handskas med. Därför behövs mer kunskap om sedvänjan hos denna yrkesgrupp. För

att förstå vad kvinnlig könsstympning är måste man sätta in seden i sitt stora

sammanhang och förhoppningen är att denna litteraturstudie ska åstadkomma detta.

Arbetet inriktar sig främst på infibulation, eftersom det är den grövsta formen av

könsstympning och den metod som orsakar de svåraste komplikationerna. Det är

också denna form av könsstympning som är den vanligast förekommande bland

somaliska kvinnor, vilka är en stor invandrargrupp i Sverige.

Bakgrund
Kvinnlig könsstympning är en kulturell företeelse och en symbol för den etniska

tillhörigheten. Här följer en definition av olika begrepp som är av betydelse för

förståelsen av detta arbete.

Kultur
För att förstå vad kvinnlig könsstympning är behöver seden ses i sitt kulturella

sammanhang. I denna uppsats kommer begreppet kultur att användas i betydelsen

sedvänjor och traditioner, men också med innebörden ”ett filter som tolkar vår syn

på världen” (Holmberg, 1994, sid. 12). De två betydelserna hör samman eftersom de
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traditioner en individ har oundvikligen kommer att ligga till grund för dess samhälls-

och människosyn.

När kultur och kulturyttringar bedöms finns det två polariserade perspektiv. Det ena

är det etnocentriska perspektivet, som innebär att andra kulturer bedöms utifrån

bedömarens egen kultur. I och med detta framstår andra kulturer som sämre och

mindre betydelsefulla än den egna. Det andra perspektivet är det kulturrelativistiska.

Bedömaren lägger då inte in några värderingar, istället beskrivs kulturen eller

kulturyttringen utifrån kulturens egna förutsättningar. I en miljö där alla människor

lever i sina ursprungskulturer blir frågan om val av perspektiv okomplicerad. Det

krävs inget ställningstagande från individens sida så länge hon inte konfronteras

med annorlunda sedvänjor. Det är först i det mångkulturella samhället som hon

ställs inför kulturyttringar som kan te sig oförståeliga eller extrema (Soydan, 1990).

Etnicitet
Ett annat begrepp som är viktigt att diskutera för att kunna beskriva en sedvänja, är

etnicitet. I dagligt tal innebär etnisk – det som karaktäriserar en folkgrupp. Etnicitet

är främst ett socialt fenomen, som förändras över tid. Etniska symboler är socialt

bestämda och barn lär in dem genom uppfostran. I samhällen runt om i världen

deltar barn i övergångsriter där de får lära sig vad den egna gruppen uppfattar som

viktigt för sina medlemmar. Kvinnlig könsstympning kan vara en sådan

övergångsrit. Att bryta mot sådana normer kan innebära att medlemmar stöts ut ur

gruppen (Rundblom & Svanberg, 1988).

Kvinnlig könsstympning
Organisationen Foundation for Women's Health Research and Development,

(FORWARD), har föreslagit att kvinnlig könsstympning definieras som borttagande

av eller skada på, någon del av de kvinnliga könsorganen. Graderna av stympning

varierar mellan olika folkgrupper och olika omskärerskor (Wright, 1996).

Sedan några år används i internationella sammanhang orden female genital

mutilation, (FGM), vilket på svenska översätts till kvinnlig könsstympning, i stället

för female circumcision som betyder kvinnlig omskärelse. Kvinnlig könsstympning
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är en mer adekvat term för ingreppet, eftersom det inte kan jämföras med den

manliga omskärelsen, där endast förhuden på penis tas bort (Gibeau, 1998). Ett

flertal former av kvinnlig könsstympning finns. Följande fyra benämningar

rekommenderas av World Health Organisation (WHO), United Nations Population

Fund (UNFPA) och United Nations Children´s Fund (UNICEF): 1) Sunna eller

traditionell omskärelse kallas den typ av ingrepp som innebär att förhuden runt

klitoris och/eller dess topp tas bort. 2) Excision eller klitoridektomi, när klitoris och

ibland även delar av de inre blygdläpparna tas bort (Reichert, 1998; Abu Daia, 2000;

Eke & Nkanginieme, 1999; Thompson-Ortiz, 1998). 3) Infibulation eller faraonisk

omskärelse är den mest omfattande stympningen och innebär att klitoris samt inre

och yttre blygdläppar avlägsnas. Kanterna på vulvan fästs ihop med accaciataggar

eller sys ihop med tråd. Kvar lämnas ett litet hål, stort som ett risgryn, så att urin och

menstruationsblod kan passera. Så småningom bildas en brygga av ärrvävnad över

vaginalöppningen (Ingvarsson, 1994; Thompson-Ortiz, 1998). 4) Dessutom finns ett

antal oklassificerade former, till exempel prickning av klitoris med ett vasst eller

spetsigt föremål (Dirie, 1998; Mwangi & Smith-Stoner, 2002). I praktiken är det

dock svårt att avgränsa dessa kategorier. Det är snarare fråga om glidande

övergångar mellan typerna.

Här följer också en definition av orden deinfibulation och reinfibulation:

Deinfibulation innebär att öppningen till vaginan vidgas till exempel när kvinnan är

nygift eller inför förlossning. Reinfibulation innebär att kvinnan sys ihop igen efter

förlossningen (Rushwan, 2000).

Ursprung
För att bättre förstå traditionen av kvinnlig könsstympning är det nödvändigt att få

en historisk tillbakablick av traditionen. Kvinnlig könsstympning är en starkt

förankrad sedvänja med tretusenåriga rötter. Det finns olika teorier om var

traditionen först uppstod, många av dessa teorier är samstämmiga. Forskare tror att

sedvänjan kommer från det antika Egypten och spred sig därifrån till andra delar av

Afrika (Reichert, 1998; Barstow, 1999). I egyptiska gravar, från 200 f. Kr. har de

egyptiska mumierna visat spår av stympade genitalier av varierande grad.

Medicinska undersökningar av mumierna visar att könsstympning var vanligt bland
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rika och inflytelserika personer från antika Egypten. Kvinnlig könsstympning kan

möjligtvis ha varit en principiell åtgärd för att försäkra sig om legitimiteten för att

göra anspråk på kungatronen. En annan förklaring kan vara relaterad till historien

när mannen ville ha en kvinna som han var säker på var oskuld, det vill säga att

sedvänjan skulle säkerställa jungfrudom (Barstow, 1999). Vissa forskare menar att

sedvänjan startade som en ersättning för människooffring, andra säger att den skulle

vara en afrikansk övergångsrit (Eke & Nkanginieme, 1999).

En vanlig föreställning hos folk i västvärlden är att kvinnlig könsstympning är en

muslimsk företeelse. Det står dock inte något i Koranen om att kvinnor bör

omskäras. Dessutom praktiseras inte kvinnlig könsstympning i Saudi-Arabien, som

är centrat för islam (Reichert, 1998). I de länder där sedvänjan förekommer

praktiseras den av en del muslimer men även av katoliker, protestanter, kopter,

animister och icke-troende. Detta går emot den många gånger allmänna

uppfattningen att könsstympning enbart skulle vara en muslimsk sedvänja

(Andersson, 2001 b).

Utbredning
WHO beräknar att omkring 150 miljoner kvinnor och flickor i världen är

könsstympade. Det betyder att cirka 2 miljoner flickor könsstympas varje år, alltså

cirka 6000 varje dag (EMU; Enheten för mångkulturell utveckling, 2001). Siffrorna

är svåra att sammanställa eftersom sedvänjan är tabubelagd i många av de

praktiserande länderna. Könsstympning är inget som diskuteras öppet. I länder där

ingreppen är förbjudna enligt lag är det ännu svårare att få konkreta siffror på hur

många könsstympade kvinnor och flickor som finns (Rädda barnen, 1997).

Könsstympning praktiseras i ca 30 länder. Det utövas framför allt i Afrika. Länderna

ligger som ett bälte över den afrikanska kontinenten. Flickorna här stympas i

varierande grad. Det finns samhällen där alla kvinnor stympas, i andra rör det sig om

enstaka etniska grupper. I länderna kring Afrikas Horn, till exempel Somalia,

Etiopien, Eritrea och Djibouti, stympas i stort sett alla flickor (Erian & Goh, 1995)

(Se figur 1, sid. 5). Bortsett från Afrika könsstympas flickor i Oman, Sydjemen och

Förenade Arabemiraten samt hos muslimska befolkningsgrupper i Indonesien,
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Malaysia, Indien och Pakistan (Gibeau, 1998). Kvinnlig könsstympning kan enligt

källor ha tillämpats av urbefolkningen i Australien och vissa indianska grupper i

Latinamerika (EMU, 2001).

Figur 1. Könsstympningens utbredning i Afrika (Hosken, 1997).

Av kartan kan utläsas att kvinnlig könsstympning praktiseras i länder som sträcker

sig som ett band från öst till väst över den Afrikanska kontinenten. Det framgår

också att infibulation är den vanligaste formen av könsstympning i Sudan och

länderna kring Afrikas Horn samt Mali.
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Tabell 1. Afrikanska länder där könsstympning praktiseras ( Socialdepartementet,

1999).

Land       Andel procent av den kvinnliga
befolkningen som är

könsstympade

Somalia 98
Djibouti 98
Sierra Leone 90
Sudan 89
Etiopien 85
Eritrea 80
Mali 80
Gambia 79
Burkina Faso 70
Guinea 60
Egypten 55
Kenya 50
Liberia 50
Elfenbenskusten 40
Nigeria 40
Benin 30
Ghana 30
Niger 20
Kamerun 15
Togo 12
Centralafrikanska rep. 10
Tanzania 10
Uganda 5
Marocko ingen uppgift

Det är svårt att veta exakt hur många könsstympade kvinnor och flickor det bor i

Sverige, eftersom någon sådan statistik inte finns. I hela riket bor cirka 27 000

personer som kommer från länder i Afrika där man könsstympning praktiseras

(Andersson, 2001 a). Av dessa kommer cirka 17 000 från Somalia, Etiopien och

Eritrea. I dessa länder är 98, 85 respektive 80 procent av kvinnorna stympade

(Socialdepartementet, 1999). När det gäller flickor finns det i Sverige cirka 5000, i

åldrarna 0-18 år som kommer från praktiserande länder. Dessa kan vara stympade

eller riskerar att utsättas för det. Eftersom inte sedvänjan praktiseras till 100 procent
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i något land kan man inte utgå från att alla kvinnor och flickor från till exempel

Somalia är könsstympade eller riskerar att utsättas för det.

Könsstympning i västvärlden
Stympning av den kvinnliga kroppen är något som även har praktiserats i

västvärlden. I slutet av 1800-talet ansågs det inom läkarvetenskapen att det gick att

bota hysteri, epilepsi och sinnessjukdomar genom att stympa kvinnan. I

Storbritannien introducerade en kirurgen Baker-Brown klitoridektomi. Under åren

1859-66 utförde han en rad operationer eftersom han menade att onani var orsaken

till olika sjukdomar hos kvinnor såsom hysteri, nymfomani, epilepsi och

sinnessjukdomar. Genom att skära bort klitoris skulle kvinnorna botas (Ingvarsson,

1994; Wright, 1996). Skillnaden mellan det som hände i väst under den perioden

och sedvänjan kvinnlig könsstympning i framför allt Afrika är att i väst har aldrig

alla kvinnor i ett samhälle eller en etnisk grupp utsatts för stympning. Istället har

medicinska skäl angetts för en del kvinnor. Den då rådande viktorianismen

undanträngde i allmänhet sexualitet och i synnerhet den kvinnliga sexualiteten.

Klitoris sågs som en symbol för den hotfulla kvinnligheten. Det finns även rapporter

om att klitoridektomi fortsatte att utföras ända in på 1900-talet. I USA förekom

ingreppet på mentalsjukhus fram till 1935 (French, 1994). Freud (1955) hade teorier

om kvinnans sexualitet, genom att hävda att klitorisorgasm är något barnsligt och

omoget. För att den omogna kvinnan skulle uppnå psykisk hälsa fodrades att hennes

sexuella tillfredsställelse förflyttades till vaginan. Klitoris betydelse för kvinnlig

sexuell tillfredsställelse erkändes inte förrän på 1960-talet (Wright, 1996).

Internationell lagstiftning
Könsstympning är förbjudet i princip i alla europeiska länder. Det är bara Sverige,

Storbritannien och Belgien som har en särskild lag med förbud mot könsstympning.

Andra länder tillämpar allmän strafflagstiftning, men i många europeiska länder

pågår ändring av lagstiftningen. I Afrika är könsstympning tillåtet i mer än hälften

av de länder där bruket tillämpas (Socialdepartementet, 1999:3).  I tabell 2 kan

utläsas i vilka länder könsstympning är tillåtet respektive förbjudet.
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Tabell 2. Afrikanska länder där könsstympning är straffbart respektive ej straffbart

(Socialdepartementet, 1999:3).

Land Könsstympning Könsstympning
Straffbart Ej straffbart

Benin *
Burkina Faso *
Kamerun *
Centralafrikanska
Rep.

*

Djibouti *
Egypten *
Elfenbenskusten *
Eritrea *
Etiopien *
Gambia *
Ghana *
Guinea *
Kenya *
Liberia *
Mali *
Marocko *
Niger *
Nigeria *
Sierra Leone *
Somalia *
Sudan *(infibulation) *(sunna)
Tanzania *
Togo *
Uganda *

Svensk lagstiftning
I ett hälso- och sjukvårdsarbete är lagstiftning och konventioner som berör kvinnlig

könsstympning, både på internationell och nationell nivå, viktiga att känna till för att

på ett adekvat sätt kunna arbeta mot sedvänjan. Sedan 1982 är könsstympning av

flickor och kvinnor förbjudet i lag i Sverige. Bestämmelser om detta finns i Lagen

(1982:316) om förbud mot könsstympning av kvinnor. Brott mot lagen är

straffbelagt. Bestämmelserna avser alla ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen

som syftar till att stympa eller åstadkomma andra bestående förändringar av
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könsorganen, som till exempel ihopsyning av slidöppningen (infibulation) eller

prickning av klitoris med ett vasst eller spetsigt föremål. Alla former av ingrepp är

otillåtna, alltså även ingrepp som innebär att den sedan tidigare infibulerade kvinnan

åter sys ihop, exempelvis efter en förlossning. Det är ur medicinsk, etisk och

vetenskaplig synvinkel förkastligt att genomföra en suturering utan medicinsk

grund. Även om kvinnan eller familjen vidhåller att en reinfibulation i utlandet med

betydligt hälsovådligare konsekvenser ska göras, är detta inget tillräckligt skäl för att

genomföra en re-infibulationsoperation. Förbudet gäller även om samtycke lämnats

till ingreppet. Även om kvinnan eller vårdnadshavaren beträffande ett barn

uttryckligen begär ett ingrepp av detta slag får det alltså inte utföras (Bergström,

1993).

Bakgrunden till lagen är att ingrepp, oavsett vilket slag, är oförenliga med synen på

individens rätt till kroppslig integritet, kvinnans rätt att bestämma över sig själv och

att leva sitt liv efter egna förutsättningar och behov. En avsikt med lagen är därför

också att markera avståndstagandet från den kvinnosyn som bruket av

könsstympning ger uttryck för (Socialstyrelsen, 1992). Den som bryter mot förbudet

i svensk lag kan dömas till fängelse i högst fyra år. För grovt brott det vill säga i de

fall ingreppet medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett

synnerligen hänsynslöst beteende är straffet lägst två år och högst tio år. Även

försök, förberedelse och stämpling till brott, liksom underlåtelse att avslöja planerad

könsstympning är straffbart. Det förekommer att familjer i västvärlden tar med sig

döttrarna på semester till hemlandet eller annat land i Afrika, för att där få

könsstympningen genomförd. Tidigare har dessa kunnat dömas i Sverige enbart om

det varit straffbart i det land där ingreppet utfördes, men från och med 1 juli 1999

togs den så kallade dubbla straffbarheten bort och det är nu i svensk lag möjligt att

döma den som ser till att utföra ingreppet i vilket land det än sker (Socialstyrelsen,

1992).

Anmälningsskyldigheter

När hälso- och sjukvårdspersonal kommer i kontakt med en minderårig som utsatts

eller kan misstänkas bli utsatt för någon form av könsstympning kan förhållandena

vara sådana att anmälningsskyldighet föreligger till sociala myndigheter enligt

bestämmelserna i 71 § socialtjänstlagen (1980:620). Denna skyldighet tar över
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hälso- och sjukvårdssekretessen. Om det kommer till socialnämndens kännedom att

ett barn riskerar att påtagligt skadas till sin hälsa eller utveckling kan socialnämnden

ingripa och omhänderta barnet för vård med stöd av lag (1992:52) om särskilda

bestämmelser om vård av unga (LVU). Sedan lagen med förbud mot könsstympning

av kvinnor infördes 1982 har inget känt fall av könsstympning förts till åtal i

Sverige. Det kan dock finnas ett mörkertal. Att det inte har anmälts något fall till åtal

betyder ej att könsstympning inte förekommer (Socialdepartementet, 1999:3).

Professionellt förhållningssätt
Profession betyder på latin erkännande. Enligt Svenska Akademins ordlista (1998)

kan det innebära yrke eller fack och professionell betyder yrkesmässig eller skicklig.

Professionalism innebär yrkesmässighet. Professionella aspekter är bidragande till

helheten i hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. Utvecklingsarbetet

förutsätter, för att bedrivas med framgång, ett holistiskt angreppssätt. I detta vägs in

såväl yrkesprofessionella som organisatoriska aspekter. Professionell kompetens-

utveckling innebär den yrkesmässiga kompetensutvecklingen. Kompetens anges

som förmågan att klara av en uppgift vid en given tidpunkt med givna resurser –

något som är beroende av kunskaper och färdigheter men också av erfarenheter,

attityder och värderingar (Munck af Rosenschöld, 2000).

Sjuksköterskor är en betydelsefull grupp som är viktig att stärka i dess professionella

roll. Professionalism är en flerdimensionell fråga där individens utvecklings-

möjligheter, verksamhetens behov av kompetens, värderingar som är gällande samt

omsättande kompetens finns i det dagliga arbetet (Munck af Rosenschöld, 2000).

Det blir allt mer angeläget att identifiera och beskriva vårdprocessen, samtidigt som

det arbete som bedrivs för och med patienten är effektivt och av god kvalitet. Ett

vårdprogram är en beskrivning av de vanligaste förekommande problemen och/eller

frågeställningar relaterade till en särskild medicinsk diagnos och programmet

omfattar de problemformuleringar, målsättningar och åtgärder som genomförs för

den grupp av patienter som har denna medicinska diagnos. För den kliniskt

verksamma sjuksköterskan handlar det om att utarbeta de omvårdnadsdiagnoser,

omvårdnadsmål och åtgärder, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vilka med
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största sannolikhet kommer att vara relevanta för patienter med en specifik diagnos.

Detta specifika omvårdnadskunnande bearbetas tillsammans med de andra

professionernas framtagna vårdprocess så att det blir ett gemensamt beskrivet

program som omfattar hela vårdkontakten (Eldh, 2000). I Hälso- och sjukvårdslag

(SFS 1982:763) 2 § anges att målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och

en vård på lika villkor för hela befolkningen. Där anges även olika krav som hälso-

och sjukvården skall uppfylla, bland annat att vården skall vara av god kvalitet och

tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Att behandlingen skall bygga på

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att omvårdnaden så

långt som möjligt utformas och genomförs i samråd med patienten. Liksom all vård

ges omvårdnad till patienterna på lika villkor utifrån vars och ens behov, oberoende

av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. Varje situation är

unik och omvårdnaden utformas därför individuellt. Grunden i bemötandet utgörs av

hur relationen i mötet gestaltar sig, vilket handlande sjuksköterskan uppvisar, vilka

behov som fokuseras och hur kunskapsutbytet sker (Bergh, 2002).

Bemötande i svensk hälso- och sjukvård
I och med den ökade invandringen till Sverige under senare år, är kvinnlig

könsstympning högst aktuellt för personal som arbetar i hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdspersonal på flyktingförläggningar möter frågor och önskemål

om könsstympning så gott som varje dag. Sjuksköterskan träffar kvinnor från

praktiserande länder inom alla områden i hälso- och sjukvården, men problemen blir

särskilt tydliga när de kommer till gynekologiska mottagningar, mödravården,

barnavårdscentraler och kvinnokliniker (Ingvarsson, 1994).

Hälso- och sjukvårdpersonal ställs ofta inför svåra kulturella, etiska och

vårdtekniska problem i mötet med könsstympade kvinnor. Dessa problem grundar

sig på okunskap och bristande erfarenhet, där även frågan om rasism kan ha

betydelse. Det går inte att komma ifrån att kvinnlig könsstympning ofta väcker

starka känslor. Beträffande personalens tankar om könsstympning är ord som avsky,

ångest, ursinne och kriminalitet förekommande. Alla vill se till patientens bästa, men

känslor som könsstympning väcker ger en rädsla över den egna reaktionen och
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eventuellt det egna beteendet. Detta kan leda till ett oprofessionellt bemötande

(Andersson, 2001 a).

För många somaliska kvinnor, dock ej alla, är infibulation det enda normala. När de

kommer till Sverige och möter hälso- och sjukvårdspersonal, som ofta har

begränsade kunskaper om kvinnlig könsstympning, kan det hända att problemet

överdrivs och detta påverkar omhändertagandet av kvinnan. Läkarbesök kan

upplevas som en traumatisk upplevelse, en kulturkrock, som tvingat kvinnorna

reflektera över vilka de är, och vad som kan betraktas som normalt och onormalt.

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen möter dessa kvinnor som just

kvinnor, och inte som avvikande kvinnor. Att utpeka någon som avvikande är inte

en bra grund att stå på för att nå fram och få en bra kommunikation och förståelse.

Det etablerade samhällets stigmatisering av avvikelsen kan ytterligare förstärka

kvinnans utanförskap, vilket kan få till följd att hon drar sig för att söka vård vid

behov eller att kommunikationen begränsas (Andersson, 2001 a).

Orsakerna till att könsstympade kvinnor söker vård kan vara sekundära

komplikationer till följd av ingreppet. Dessa komplikationer kan till exempel vara

dysmenorré, besvär från urinvägarna, infertilitet, smärta vid samlag och andra

sexuella problem, prolapser och HIV-infektioner. De vårdsökande kvinnorna sätter

dock inte alltid sina underlivsbesvär i samband med sin könsstympning (Wright,

1996).

Bergström (1993), skriver om olika gynekologiska eller graviditetsrelaterade

problem som kan uppstå när dessa kvinnor söker vård. Detta kan till exempel vara

svårigheter med att göra en gynekologisk undersökning, cellprovstagning, odlingar

och andra diagnostiska åtgärder. Vid graviditetskomplikationer som till exempel

hotande missfall, blödningar, utomkvedshavandeskap eller andra symtom på

sjukdom kan det vara omöjligt att behandla en könsstympad kvinna på ett adekvat

sätt på grund av att en akut gynekologisk undersökning inte går att genomföra. I

samband med missfall kan kvinnan råka ut för livshotande blödningar på grund av

den fördröjning som hopvuxna och ärriga blygdläppar medför för gynekologen eller

barnmorskan.
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I Sverige bor cirka 27 000 kvinnor som kommer från länder där kvinnlig

könsstympning är vanligt förekommande. Detta medför att könsstympning direkt

berör svensk hälso- och sjukvård (Andersson, 2001 a). Kvinnlig könsstympning är

en kvinnlig hälsofråga, en fråga om mänskliga rättigheter samt en fråga om

övergrepp på barn (Reichert, 1998).

Syfte
Syftet med uppsatsen var att belysa sedvänjan kvinnlig könsstympning ur ett

helhetsperspektiv och identifiera de svårigheter som kan uppstå i mötet mellan

könsstympade kvinnor och svensk hälso- och sjukvård, samt ta reda på hur

sjuksköterskan bör bemöta dessa kvinnor på ett professionellt sätt.

        Frågeställningar
Utifrån ovanstående syften blir frågeställningarna följande:

• Vilka kunskaper behöver svensk hälso- och sjukvårdspersonal ha om kvinnlig

könsstympning för att kunna ge könsstympade kvinnor ett professionellt

bemötande?

• Hur bör detta professionella bemötande av könsstympade kvinnor i svensk

hälso- och sjukvård utformas?

• Kan sjuksköterskan med hjälp av sin yrkesroll bidra med något i arbetet mot

kvinnlig könsstympning?

Metod
Syftet med en metodbeskrivning är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand

bedöma de följande resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet

(Patel & Davidson, 1994). Det ska vara möjligt för andra personer att utläsa

tillvägagångssättet så att de själva ska kunna upprepa förfarandet och komma fram

till samma resultat (Bell, 1993).

Material
Detta arbete bygger på litteraturstudier. Syftet med en litteraturstudie är vanligen att

sammanställa den vetenskapliga litteratur som finns inom ett område (Backman,

1998). Oavsett omfattning innebär litteraturstudier att författarna läser vad andra
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skrivit om ämnet, samlar in information för att stödja eller förkasta olika argument

och till sist skriver ner sina slutsatser (Bell, 1993). De vanligaste källorna till

kunskap är böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter

(Patel & Davidson, 1994). Denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar,

uppsatser, rapporter, facklitteratur, lagtexter, konventioner, statistik, skönlitterära

böcker och en vetenskaplig doktorsavhandling.

Tillvägagångssätt
Litteratursökning kan huvudsakligen ske genom följande tre sökmetoder:

datorbaserad sökning, manuell sökning och konsultation (Backman, 1998).

Artiklarna har sökts systematiskt på Göteborgs universitetsbibliotek, HTU:s

bibliotek och på Jönköpings högskolebibliotek i databaserna PubMed, SveMed+,

Cinahl och Goggle. Avgränsningar har gjorts genom att material valts som först och

främst beskriver vad kvinnlig könsstympning är, därefter hur litteraturen beskrivit

hur sjuksköterskan professionellt bemöter dessa kvinnor i svensk sjukvård.

Sökord

Artiklarna har tagits fram genom sökorden: female genital mutilation, kvinnlig

könsstympning, infibulation, professionalism, bemötande och Somalia. För att

kravet på vetenskaplighet skulle säkerställas begränsades sökningen genom termen

PeerReviewed. I databasen PubMed gav sökorden: female genital mutilation 163

träffar, infibulation 222 träffar. När begränsningarna english, 1998-2002 och only

items with abstracts, lades till blev antalet träffar fyra. Antalet träffar på infibulation

gav sju träffar med samma begränsningar. I databasen Cinahl gav sökorden: female

genital mutilation 87 träffar. När orden: female genital mutilation kombinerades med

Somalia blev antalet träffar 14. Kombinationen infibulation och Somalia gav fem

träffar och när: female genital mutilation och nursing kombinerades blev antalet

träffar 35. Inga begränsningar gjordes. I databasen SveMed+ gav sökordet kvinnlig

könsstympning 30 träffar. I databasen Goggle gav kombinationen av sökorden

kvinnlig könsstympning och bemötande 72 träffar. Inga begränsningar gjordes.
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Procedur

Tidskriftsartiklar har vanligtvis korta sammanfattningar, abstracts, som ger en klar

bild av innehåll och perspektiv. En snabb genomgång av dessa kan i de flesta fall

avgöra om boken eller artikeln är värd en mer noggrann läsning (Bell, 1993).

Artiklarnas abstrakt lästes och de artiklar som verkade intressanta för arbetet söktes

på Biomedicinska biblioteket i Göteborg, Universitetsbiblioteket i Göteborg samt

Tidningsbiblioteket på Högskolan i Jönköping. Allt material lästes av båda

författarna individuellt och genomgick en djupare granskning med

frågeställningarna som utgångspunkt. Tolkningarna som författarna gjorde

diskuterades och jämfördes sedan för att artiklarnas resultat skulle tolkas så korrekt

som möjligt. En del material exkluderades då det inte överensstämde med studiens

syfte. Det är bara den litteratur som har en direkt koppling med det aktuella

ämnesområdet som inkluderas (Bell, 1993). Referenslistor från funna artiklar bidrog

senare till fler relevanta artiklar. Av sammanlagt 31 lästa artiklar kom 17 att

användas. Ambitionen har varit att främst använda vetenskapligt källmaterial, men

då mycket värdefull information finns att läsa även i facklitteratur, rapporter,

konventioner och lagtexter har även sådant material använts. Personlig kontakt togs

även med Rädda Barnen i Stockholm och Socialstyrelsen, två organisationer som

bland annat arbetar mot kvinnlig könsstympning i Sverige. Dessa organisationer har

också bidragit med material.

Under praktikresan till Etiopien, gjordes även ett studiebesök på Inter-African

Committee on traditional practices affecting the health of women and children,

(IAC), kontor i Addis Ababa i syfte att öka författarnas förståelse för ämnet och

problemområdet.

Resultat
Om sjuksköterskan kan förstå en del av de kulturella motiv som ligger bakom

sedvänjan kvinnlig könsstympning kan hon också agera på ett mer lämpligt och icke

dömande sätt gentemot den könsstympade patienten (Shorten, 1995). För att förstå

sedvänjan kvinnlig könsstympning förklaras här bakgrunden till den, hur ingreppen

går till och vad de kan få för följder. Även de sociala och kulturella sammanhangen
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tas upp samt hur sjuksköterskan professionellt bör bemöta dessa kvinnor inom

svensk hälso- och sjukvård.

Ingreppet
Könsstympningen sker vid olika åldrar i olika områden. Nittiofem procent av dem

sker på flickor som är mellan en dag gamla till 16 år (Barstow, 1999). I Somalia, där

infibulation är det traditionella, görs ingreppet på flickorna när de är mellan fyra och

tio år (EMU, 2001). Ingreppet utförs oftast av en självlärd kvinna i byn. Flickan tas

av alla kläder och får ligga på en säng eller på golvet. Hon hålls fast av ett antal

kvinnor, oftast släktingar till flickan. Instrumenten, som ofta använts på åtskilliga

flickor utan att bli tvättade mellan gångerna, utgörs av rakblad, saxar, knivar, vassa

stenar, glasbitar och ibland till och med omskärerskans egna tänder (Barstow, 1999).

Själva ingreppet tar 15-20 minuter beroende på hur mycket flickan kämpar emot,

omskärerskans skicklighet och omfattningen av ingreppet (Wright, 1996). Ofta sker

ingreppen kollektivt, det vill säga på många flickor samtidigt. Risken att bli smittad

av exempelvis HIV är uppenbar eftersom instrumenten inte steriliseras mellan varje

ingrepp (Reichert, 1998). Operationen är extremt blodig och smärtsam, och utförs

oftast utan bedövning (Hopkins, 1999). Olika örtblandningar, kodynga eller aska

gnids sedan in i såret för att stoppa blödningen (Azadeh, 1997). Om flickan

infibuleras fästs kanterna på resterna av de yttre blygdläpparna samman med hjälp

av suturer, taggar eller tandpetare. En tändsticka, kvist eller ett strå stoppas in i

snittet för att det när det sedan läkt ihop kvarstår endast ett litet hål genom vilket

urin och menstruationsblod kan rinna ut. Benen binds sedan samman för att undvika

blödning (Barstow, 1999).

Waris Dirie (1998) skriver i sin självbiografi om hur hennes omskärelse gick till när

hon var fem år gammal. Hennes mamma tog med henne ut i den somaliska öknen

där de skulle träffa kvinnan som skulle utföra ingreppet. Waris var förväntansfull för

hon hade sett fram emot detta länge. När de träffade kvinnan slog de sig ner på en

sten, mamman satte sig bakom Waris, drog hennes huvud bakåt mot sitt eget bröst

och lade sina ben grensle över hennes kropp. Kvinnan drog upp ett trasigt rakblad ur

sin kappsäck. Den naggade rakbladskanten var täckt av intorkat blod. Hon spottade



17

på rakbladet och torkade av det mot klänningstyget. Under tiden band mamman ett

tygstycke för ögonen på flickan som en ögonbindel.

”Innan jag visste ordet av började hon skära av mig mina

könsorgan. Jag hörde ljudet av ett slött rakblad såga fram

och tillbaka genom huden. Jag ville bara att Mama [sic!]

skulle känna sig stolt över mig. Så jag satt där som om jag

vore av sten och intalade mig att ju mer jag rörde på mig

desto längre skulle tortyren vara. Tyvärr började mina ben

skaka helt av sig själva. De skakade helt okontrollerbart

och jag bad, Gode Gud låt det snart vara över” (Dirie,

1998 sid.59).

Sen svimmade hon av. När hon vaknade till igen trodde hon att allt var färdigt, men

det värsta hade precis börjat. Ögonbindeln hade nu tagits bort, och hon såg att

”slaktarkvinnan” hade lagt upp en hög med taggar från ett akaciaträd. Dessa

användes till att sticka hål i skinnet på henne.

”Jag hade ingen känsel i benen, men smärtan mellan mina

ben var så stark att jag bara ville dö. Jag kände hur jag

svävade upp från marken, hur jag lämnade smärtan bakom

mig och kretsade några meter ovanför det som hände

medan jag såg ner på kvinnan som sydde ihop min kropp

och min stackars mor som höll mig i sina armar. Från den

stunden minns jag inget mer förrän jag öppnade ögonen

och kvinnan hade gått sin väg” (a.a. sid.59).

Hon låg nu på marken med benen sammanbundna med tygremsor som var lindade

från anklarna upp till höfterna för att hon inte skulle kunna röra sig. Där låg hon

alldeles ensam och undrade vad som skulle hända härnäst.

”Jag vände huvudet mot stenen. Den var genomdränkt av

blod, som om ett djur slaktats där. Delar av mitt kött, mina

könsorgan, låg där och torkade i solen” (a.a. sid.59).
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Mamman och systern kom tillbaka efter en stund och bar in henne i en hydda som de

gjort  i  ordning  under  ett   träd.  Där  fick  hon  vila  under  de  närmaste  veckorna.

Medan hon låg i hyddan blev såret infekterat och hon fick hög feber. Från och till

förlorade hon medvetandet. Mamman kom med mat och vatten, men i övrigt låg hon

där helt ensam hela dagarna med benen sammanbundna och väntade på att såret

skulle läka.

”När tygremsorna som hållit mina ben på plats togs bort,

kunde jag återigen se på mig själv. Jag upptäckte en bit

hud som var helt slät med undantag för ett ärr i mitten som

såg ut som ett blixtlås. Och det blixtlåset var verkligen

stängt. Mitt kön var förseglat likt en tegelmur som ingen

man skulle kunna tränga igenom förrän bröllopsnatten, då

min make antingen måste skära upp mig med en kniv eller

tvinga sig in” (a.a. sid.62).

Fysiska komplikationer

De fysiska följderna efter könsstympning är många och omfattande. De omedelbara

komplikationerna i anslutning till ingreppet är bland annat svåra smärtor,

livshotande blödningar, svårigheter och/eller omöjlighet att urinera med akut

njurskada som följd, skador på intilliggande vävnader – urinrör, urinblåsa, slida,

ändtarm och nervtrådar. Infektion i sår och urinvägar kan vara livshotande, risk finns

för stelkramp, HIV och chock (Rushwan, 2000; Mwangi & Smith-Stoner, 2002). På

längre sikt medför könsstympningen ofta allvarliga komplikationer och ett livslångt

lidande (Rushwan, 2000). Komplikationerna är bland annat svåra

menstruationssmärtor, urineringsproblem som kan ge njursjukdom, urin- och/eller

avföringsinkontinens. Kroniska underlivsinfektioner som kan leda till infertilitet,

samlivsproblem som smärtsamma samlag och/eller omöjlighet att genomföra

vaginala samlag, cystor och fistlar är också vanligt förekommande (Hanly & Ojeda,

1995), likaså komplikationer vid förlossning som stora bristningar och blödningar.

Detta kan dock undvikas om förlossningen handläggs korrekt (Rushwan, 2000).
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En vanlig västerländsk uppfattning är att könsstympade kvinnors sexualliv är lika

med frigiditet eller att de skulle vara rädda för att föda barn. Denna uppfattning delas

inte av alla kvinnor som könsstympats. Sexualitet är starkt kulturellt och det finns

många som säger sig ha ett samliv fyllt med lust och glädje (EMU, 2001). Men det

finns även kvinnor som känner rädsla och skräck inför samlivet. Det första samlaget

på bröllopsnatten är ofta en traumatisk händelse. I många av de grupper som

praktiserar infibulation anses det som mannens uppgift att öppna sin brud. Helst bör

han klara av det med sin penis, annars får han använda en kniv, ett rakblad eller syra

för att öppna ärret (Rushwan, 2000; Barstow, 1999). I vissa fall kan en barnmorska

behöva tillkallas för att göra en mall av brudgummens penis och därefter anpassa

öppningen efter den (Barstow, 1999). Kvinnan kan sedan ha livslång smärta i

sexuallivet, som både beror på en nervskada och minnet av första samlaget

(Reichert, 1998).

För en infibulerad kvinna som blir gravid kan en förlossning både bli extremt

plågsam och riskfylld. Den första förlossningen inträffar ofta innan kvinnan är

biologiskt färdigutvecklad. Trots att kvinnan öppnas kan ärrvävnad som bildats runt

slidmynningen försvåra förlossningsarbetet till den grad att både mamman och

barnet dör (Rushwan, 2000). I många områden sys kvinnan ihop igen efter

barnafödandet, så kallad re-infibulation (Rushwan, 2000). Många människor i

praktiserande länder där könsstympning praktiseras har ingen kunskap om kroppen

och dess olika funktioner. När skador uppstår sätts de därför inte i samband med

könsstympningen (EMU, 2001).

Psykiska komplikationer
Än så länge finns mycket lite kunskap om de psykologiska följderna som rör

sedvänjan kvinnlig könsstympning. Men troligt är att de fysiska följderna även kan

ge psykiska men och bestående trauman. Psykologiska och sociala konsekvenser

kan bland annat vara akut ängslan, ångest, stress, känslolöshet och nervositet. Även

depressioner, neuroser och/eller psykoser förekommer (Rushwan, 2000).

En aspekt av psykiska konsekvenser som inte kartlagts är hur kvinnlig

könsstympning påverkar flickan genom att mamman och mormor hållit fast henne
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under själva ingreppet och uppmuntrat omskärerskan att genomföra stympningen

(Rushwan, 2000). Om flickan är tillräckligt stor för att förstå vad som händer har

hon troligtvis fått lära sig att ceremonin är något att se fram emot. Ingen har

förberett henne för den smärta som ingreppet innebär. En kvinna som är stympad

och lever i ett samhälle där alla kvinnor är stympade, behöver inte nödvändigtvis få

några psykiska men. Så länge kvinnans traditionella plats i samhället och ingreppets

nödvändighet inte ifrågasätts av kvinnan själv eller av andra i hennes omgivning,

kan en mental immunitet bibehållas. Om kvinnan genom utbildning eller flyttning

byter social och kulturell miljö och därmed ser på sitt samhälles traditioner med

andra ögon, kan hon uppleva svåra inre konflikter i förhållandet till sin egen

stympade kropp. Det som anses vara normalt i hemlandet blir helt plötsligt onormalt

i mötet med en annan kultur (EMU, 2001).

Bakomliggande orsaker
I de kulturer som praktiserar sedvänjan kvinnlig könsstympning finns en rad olika

förklaringar till varför det görs så som tradition, sociala aspekter, ekonomi, religion

och myter och vidskepelse (EMU, 2001). Många av förklaringarna är nära

sammanbundna.

Tradition

Många försvarar könsstympning med att det är en tradition och en tradition ska alla

underkasta sig. Straffet att motsätta sig är total social uteslutning (Ingvarsson, 1994).

I många länder har traditioner och seder en helt annan betydelse än i västerländska

samhällen. Föräldrar i berörda länder låter operera sina döttrar av det skälet att det

har gjorts i generationer och därför inte behöver ifrågasättas (Rädda Barnen, 1997).

Att inte vara könsstympad är liktydigt med att vara utanför och inte tillhöra gruppen.

I ett afrikanskt samhälle, där beroendet av omgivningen är en absolut nödvändighet

för överlevnad, är identiteten och samhörigheten viktiga faktorer för att bli

accepterad. Detta gäller framför allt kvinnan, som traditionen tilldelat en större

beroendeställning. Kvinnan får därför utstå några överväldigande smärtsamma

upplevelser för att visa sin lojalitet mot mannen och samhället. Fattigdom, bristande

kunskap och den allmänna avsaknaden av ett alternativt levnadssätt är de påtagliga
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orsakerna till att denna sedvänja lever kvar (Ingvarsson, 1994). Kvinnlig

könsstympning är, för dem som utövar sedvänjan, en symbol för deras kultur och

etniska grupptillhörighet. Om kvinnan inte är könsstympad utesluts hon från

samhället. Då det anses skada kvinnan att inte ha en plats i samhället ses

könsstympning som en god gärning (Cameron & Rawlings-Anderson, 2001).

Flertalet samhällen runt om i världen har övergångsriter som markerar olika stadier i

livet. I många praktiserande länder är både manlig och kvinnlig könsstympning en

övergångsrit där övergången från barndom till vuxenliv markeras. I flera afrikanska

kulturer samlas flickorna för att undervisas i kvinnans plikter som hustru och mor, i

sexualitet, barnafödande och traditioner. Efter undervisningen samlas hela byn till

fest och den avslutas med att flickorna stympas. De erkänns av de äldre kvinnorna

och tas upp i deras gemenskap. Socialisering till kvinna visas också genom olika

symboler, vad gäller socialt uppträdande, kläder, hårstil, smycken och mycket annat

(Ingvarsson, 1994).

Synen på den icke könsstympade kvinnan

På en övergripande nivå handlar kvinnlig könsstympning om att kontrollera

kvinnors sexualitet, att skydda hennes renhet och därmed också familjens och hela

släktens heder (Ingvarsson, 1994). I många afrikanska samhällen är en icke-

omskuren kvinna utesluten ur sällskapslivet, sedd som omöjlig att gifta sig med eller

som en prostituerad och hennes barn kommer också bli stämplad på samma sätt. I

många somaliska samhällen finns det inget mer kränkande än att bli kallad son till

en icke-omskuren kvinna, vilket ungefär har innebörden en horas avkomma (Wright,

1996). På somaliska kallas icke könsstympade kvinnor för kintirleey, vilket

ordagrant betyder med klitoris. Termen har en starkt föraktfull innebörd (Statens

Invandrarverk, 1993).

En uppfattning som råder i berörda samhällen är att barn föds tvåkönade. Klitoris

representerar det manliga och pojkens förhud det kvinnliga. Båda avlägsnas därför

så att barnet kan växa upp till en riktig kvinna respektive man (Socialstyrelsen,

2002). Utifrån detta har könsstympning en viktig funktion för kvinnors identitet. Att

inte vara könsstympad innebär att inte ha någon könstillhörighet. Genom stympning

framhävs olikheterna och flickan kan ta steget över till rollen som kvinna
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(Ingvarsson, 1994). Föreställningen om att klitoris är ett manligt organ har också

funnits i västvärlden. Freud (1955) menade att delar av det manliga könet också

återfinns på kvinnokroppen, fast i förkrympt tillstånd, och att kvinnliga delar finns

på manskroppen. Det skulle innebära att individen varken föds som man eller kvinna

utan som båda delar på en gång.

I somaliska samhällen är innebörden av begreppet kvinna, någon som har stympats,

sytts samman och sedan blivit öppnad av sin man. Det stympade könsorganet ses

som naturligt och normalt. Ofta är somalierna inte ens medvetna om att det finns

kvinnor som inte genomgår könsstympning. Mannens könsidentitet befästs också

genom sedvänjan. Han skapar sin kvinna genom att öppna henne samtidigt som han

bekräftar sin manlighet genom att visa mod och virilitet. Kvinnans könsidentitet

befästs genom att uppvisa lydnad och underkastelse (Talle, 1987).

 I stort sett alla samhällen kontrollerar sina medlemmars sexuella handlingar. Ett

historiskt och globalt perspektiv visar att män har makten i sexualsamhället.

Kvinnorna har inte rätten över sig själva. I samhällen som praktiserar kvinnlig

könsstympning kan kvinnan ses som ett investeringsobjekt för mannen. Genom

brudpris har han köpt hennes reproduktionsförmåga. Avkomman behövs för

framtida försörjning, som arbetskraft och livförsäkring. Infibulation, som utförs på

småflickor, är ett viktigt led i kontrollen av flickors och kvinnors anständighet och

uppträdande (Ingvarsson, 1994). Infibulation ses som ett hinder för otillåtna samlag

för kvinnan och därmed kan utomäktenskapliga barn undvikas. Detta är ett sätt för

mannen att kontrollera att hustruns barn också är hans egna (Rädda barnen, 1997;

Wright, 1996). Klitoris anses som centrum för den kvinnliga sexualiteten och

avlägsnas därför för att skydda kvinnan själv från att bli sexuellt överaktiv.

Omskurna kvinnor ställer inga orimliga eller oskäliga krav på sina män (Barstow,

1999).

Genom att reducera hennes förmåga till sexuell tillfredsställelse bevaras mannens

kontroll över kvinnan (Rädda Barnen, 1997). Eftersom det enda värdet en flicka har

är hennes oskuld är det viktigt att denna absolut bevaras och hon förväntas vara

oskuld vid giftermålet. Att försäkra sig om flickans oskuldsfullhet och kyskhet är

essentiellt för familjens ära. Familjens heder rör huvudsakligen kvinnors sexuella
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beteende. Kvinnan bär på familjens dygd och hennes kyskhet blir en symbol för hela

släktens renhet. Ett sätt för en kvinna att upprätthålla familjens heder är att vara

könsstympad (Barstow, 1999). I Somalia, och i stora delar av Sudan och Mali, är

begreppet jungfrudom inte ett naturligt tillstånd hos kvinnan, utan något som skapas

utifrån kulturella värden, det vill säga med operativa ingrepp förändras kvinnans

könsorgan och gör henne till oskuld (Ingvarsson, 1994).

Religion

Även om majoriteten av muslimer i världen inte praktiserar kvinnlig könsstympning

använder många likväl islam för att rättfärdiga ingreppet. Sedvänjan nämns dock

inte i Koranen (Chalmers & Hashi, 2000). Däremot i sunna, som är profeten

Muhammeds ord, finns det uttalanden som kan relateras till kvinnlig könsstympning.

Tolkningen av texterna varierar och många religiösa ledare förespråkar

könsstympning. Majoriteten av de muslimska kvinnorna i de berörda länderna är

analfabeter och det medför att de blir helt beroende av de källor till kunskap som

finns i deras samhälle. De religiösa ledarna är en sådan källa. Kvinnorna inleds

därför ofta i tron att islam och Koranen anger att kvinnlig könsstympning är

nödvändigt (Andersson, 2001 a). Där seden förekommer är den dock inte begränsad

till muslimer utan den är lika vanlig i de andra religionerna (Ingvarsson, 1994).

Ekonomi

Könsstympningen garanterar en ekonomisk framtid för flickan (Reichert, 1998). En

könsstympad kvinna i till exempel Somalia har ett oändligt större värde på

äktenskapsmarknaden än en som inte är könsstympad. I flertalet praktiserande länder

betalar brudgummens familj ett brudpris till brudens familj. Bruden inspekteras av

brudgummens kvinnliga släktingar innan brudpriset betalas för att kontrollera att

kvinnan är hopsydd (Barstow, 1999). Ju mindre öppning desto bättre. En alltför stor

öppning anses vara en anledning till att mannen inte vill ha kvinnan eller att mannen

vill gifta om sig. Om en kvinna öppnas innan giftermålet är hennes föräldrar inte

berättigade att få ett brudpris för henne. En sådan kvinna anses vara omoralisk och

lösaktig och hennes familj tvingas acceptera vilken manlig kandidat som helst.

Möjligheter att knyta viktiga relationer till andra familjer genom barnens äktenskap

begränsas och familjen blir istället vanärad (Talle, 1987).
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Att vara gift är en förutsättning för att få barn och barnen är pensionsförsäkringen.

Utan kvinnlig könsstympning - ingen trygghet. Föräldrarna ser därför av omtanke

till att deras flickor blir omskurna så att de kan passa in i den sociala strukturen

(Cameron & Rawlings-Anderson, 2001). I ett flertal afrikanska länder får icke

stympade kvinnor inte heller ärva pengar, boskap och land (Ingvarsson, 1994).

Ytterligare en ekonomisk aspekt är det faktum att det finns afrikanska länder som

utför ingreppet även på sjukhus. Läkare och sjuksköterskor gör extraförtjänster på

operationerna. Sedvänjan kan upprätthållas genom att hälso- och sjukvårdpersonalen

drygar ut sin inkomst med hjälp av den, istället för att arbeta mot sedvänjan

(Shorten, 1995).

Myter och vidskepelse

Det finns dessutom ett antal myter och vidskepliga föreställningar om kvinnlig

könsstympning. I afrikanska samhällen anses klitoris vara smutsig eller att den

kommer att växa som en penis och hänga ner mellan benen om den inte tas bort, att

klitoris är ondskefull och skadlig, att den kan orsaka manlig impotens eller att den

innehåller ett giftigt ämne som dödar barnet under förlossningen. Det finns även

föreställningar om att könsstympning främjar fertiliteten och att en icke

könsstympad kvinna blir ofruktsam. I själva verket kan dock könsstympning leda till

sterilitet (Barstow, 1999). En faktor som bidrar till att sedvänjan kan fortsätta utövas

är att det i praktiserande länder finns andra förklaringsmodeller till sjukdom och

ohälsa än i västvärlden. Om en flicka dör i samband med att hon stympas, kan det

uppfattas som att onda andar varit med i spelet och inte som att hon blev skadad av

ingreppet (Boukhari, 1990).

Emigration
Motiven för att emigrera styr förväntningarna på tillvaron i det nya landet. Motiven

påverkar också beredskapen för förändringar och valet av anpassningssätt. Det som

händer i förberedelsefasen av emigrationsprocessen är betydelsefullt och kommer att

påverka livet i den nya omgivningen. Varför flyttade man? Var beslutet att flytta

gemensamt? Hur själva flyttningen upplevs beror på olika förhållanden. För

asylsökande kan känslorna vara dubbla, lättnad för att ha lämnat en svår situation i



25

hemlandet, men samtidigt ångest över ovissheten om möjlighet till asyl. Att motiven

för emigration påverkar beredskapen för förändringar kan innebära att många

människor som flyr sina hemländer och inte frivilligt valt att emigrera, inte är så

benägna att ta emot den nya omgivningen med öppna armar. Om vistelsen i det nya

landet endast anses vara tillfällig och avsikten är att återvända till hemlandet så snart

läget stabiliserats, kan upprätthållandet av de etniska och kulturella symbolerna för

den egna gruppen bli oerhört viktiga. I så fall kan en sådan sedvänja som kvinnlig

könsstympning fortsätta utövas i exil. Emigrationen medför att familjen tvingas

anpassa sig till förändrade yttre krav. Skillnaden mellan kulturer blir då tydlig

(Socialstyrelsen, 1992).

Den förändringsprocess som påbörjas i det nya landet är resultatet av ett samspel

mellan två mer eller mindre motstridiga krafter. Den ena kraften verkar bakifrån, det

vill säga det kulturella arvet. Den andra kraften verkar framifrån, det vill säga

omständigheterna i det nya landet. Den kulturella anpassningsprocessen innebär att

nya kulturella regler lärs in. Behovet av att bevara identiteten är stark, samtidigt som

gamla vanor och uppfattningar överges för att passa det nya värderingssystemet

(Månsson, 1984).

Familjemönster och framför allt barnuppfostringsmönster är delar av kulturen som

sitter djupt i individens inre och är därmed svårast att förändra (Talle, 1987). Om

vissa värden, normer och beteenden upprätthålls av immigranter trots att de inte är

önskvärda ur majoritetssamhällets perspektiv, beror det på att dessa värden har en

starkt sammanbindande funktion. Sättet att förhålla sig till den gamla och nya

kulturen skiljer sig mellan olika individer. Förhållningssättet kan variera beroende

på ålder, klasstillhörighet, utbildning och personliga erfarenheter (Månsson, 1984).

Kvinnoideal och konstruktionen av kvinnlighet ser olika ut i olika delar av världen.

Nedanstående citat, som är hämtat från en studie av somaliska kvinnor, pekar på den

identitetskris som exempelvis kan drabba somaliska kvinnor när de kommer till

Sverige. ”När jag bodde i Somalia upplystes flickor om att kvinnlig omskärelse är

något som ingår i det kvinnliga könet. Men nu förstår jag att den uppfattningen var

helt fel. Nu förstår jag att man inte behöver vara könsstympad för att vara en kvinna.
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Det går inte att jämföras, min kunskap om mig själv nu och då. Denna plågsamma

tradition måste stoppas helt” (Andersson, 2001 a. sid. 2472).

Kvinnorna i samma studie talar om en identitetskris där de upplever sin roll som

kvinna ifrågasatt. Deras roll som kvinna hade varit självklar i Somalia. Nu lever de

däremot i ett samhälle med en helt annan syn på kvinnan, vilket upplevs som mycket

förvirrande (Andersson, 2001 a). Många kvinnor känner en mer eller mindre stark

identitetskris där de ifrågasätter sin identitet som normala kvinnor, speciellt i det

svenska samhället där könsstympning inte bara är strikt förbjudet enligt lag utan

dessutom ses som ett övergrepp. Detta upplevs av många som en smärtsam process.

Att vara i Sverige betyder att de inte längre känner sig normala (Talle, 1987).

Benägenheten för en individ att fortsätta praktisera kvinnlig könsstympning beror på

olika faktorer: en faktor är åldern då traditioner tenderar att bli mer betydelsefulla i

högre åldrar. Andra faktorer är klasstillhörighet och utbildning. Könsstympning

utövas i olika samhällsskikt men sedvänjans skadeverkningar sprids lättare till

människor som inte är analfabeter utan själva kan söka information. Sättet att

förhålla sig till ursprungskulturen och kulturen i den nya omgivningen har också att

göra med att den etniska identiteten upplevs som hotad. I sådana situationer kan

kulturella symboler, som könsstympning, få ökad betydelse för gruppen (Månsson,

1984). När en individ bosätter sig i länder där traditionen inte existerar konfronteras

hon med nya synsätt. Även om föräldrarna vill upphöra med traditionen övervägs

noga riskerna för att döttrarna förblir ogifta eller utstötta, framför allt vid ett

återvändande till ursprungslandet (EMU, 2001).

Sjuksköterskans professionella bemötande

När sjuksköterskan träffar en kvinna från ett annat land där könsstympning är utbrett

är det viktigt att hon ser till kvinnans hela livssituation och frågar sig hur hon kan

stödja henne utifrån denna. Det är dessutom viktigt att hon är medveten om att hon

tränger in i en mångtusenårig tradition som rör det mest intima, kvinnans sexualitet

och plats i samhället, mannens överhöghet och könsrollernas bestämmelser

(Socialstyrelsen, 1992). Som vid alla möten mellan sjuksköterska och patient

behöver först en förtroendefull och trygg relation byggas upp så en bra

kommunikation kan uppstå. Det är viktigt att sjuksköterskan ställer frågor som håller
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sig inom ramen för den aktuella kulturen och undviker att ställa frågor som ”vem har

misshandlat dig?”. Detta är en av de vanligast ställda frågorna till patienter som

blivit könsstympade (Mwangi & Smith-Stoner, 2002). En fråga som denna kan totalt

orsaka att kommunikationen mellan parterna upphör. Det är vanligt att kvinnor

aldrig skulle diskutera eller erkänna någon form av misshandel eftersom det ligger i

deras kultur att aldrig förråda sina makar eller släktingar. Sjuksköterskans roll är att

stödja patienten och om hon då visar tecken på avsky och förakt inför

könsstympningen så ökar patientens svårigheter att beskriva sina känslor. Det är

angeläget att sjuksköterskan inte utgår från sina egna värderingar i synen på

könsstympning utan att mötet sker utifrån de könsstympade kvinnornas kulturella

villkor. Detta förutsätter att sjuksköterskan har kunskaper om sedvänjan och dessa

kvinnors situation (Mwangi & Smith-Stoner, 2002). Det fordras även att

sjuksköterskan är medveten om den identitetskris som kvinnorna ofta upplever när

de kommer till Sverige och förlorar sin identitet som normala kvinnor, vilket

upplevs som mycket förvirrande (Andersson, 2001 b).

En viktig uppgift som sjuksköterskan har är att informera och undervisa patienter.

När det gäller kvinnor från utvecklingsländer har de ofta mycket dåliga kunskaper

om sin anatomi och reproduktionsförmåga. De förstår ofta inte sambanden mellan

könsstympningen och dess komplikationer. Därför är det viktigt att de får

undervisning om detta. Kvinnor i afrikanska samhällen respekterar sjuksköterskor

och barnmorskor högt och därför bör de vara mer mottagliga för information om

kvinnlig könsstympning om den ges av sjuksköterskor och barnmorskor.

Hälsoupplysningar behövs där information om kvinnokroppen ges, samt information

om hur könsstympning påverkar deras livskvalitet (Reichert, 1998).  Det är också

viktigt att klargöra den svenska lagens innebörd och avsikt på ett så förståligt sätt

som möjligt (Bergström, 1993). Även mannen bör involveras i undervisning om

könsstympning och dess komplikationer, eftersom han ofta har en annan ställning än

i västerländsk kultur (Ingvarsson, 1994). Men även om mannens delaktighet i

vårdkontakten är viktig, är det avgörande att kvinnans egna önskemål kommer till

uttryck inför sjuksköterskan eller barnmorskan. Samtal med kvinnan bör därför även

ske i enrum (Bergström, 1993).
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Vid behov bör en professionell tolk användas. Om kvinnan har önskemål om en

kvinnlig tolk är det viktigt att respektera detta. Det kan hända att tolk inte anlitas om

kvinnan talar engelska, men risken finns då att språknyanser kommer bort

(Socialstyrelsen, 2002).  Det har visat sig vara bra att i samband med samtalet visa

bilder och modeller på den normala anatomin (Socialstyrelsen, 2002).

För att kunna betrakta sjuksköterskans bemötande av patienten som professionellt

krävs även att hon kan anpassa sig själv och sina omvårdnadshandlingar efter den

aktuella patientsituationen. När det gäller könsstympade kvinnor kan detta innebära

att sjuksköterskan ställs inför situationer där hon får finna andra lösningar än de hon

annars är van att ta till. Vid exempelvis gynekologisk undersökning bör

barnmorskan först informera noggrant hur denna går till, eftersom kvinnan kan

uppleva obehagliga minnen av att sära på benen och undersökas med instrument i en

gynekologstol. Vid undersökningen kan kvinnan på ett varsamt sätt lotsas fram,

genom att hon med hjälp av en spegel får se sitt eget könsorgan. Därigenom ökar

kunskapen om det egna könsorganet. Vaginalundersökning görs bara om det är

absolut nödvändigt, och i så fall kan barnmorskan använda sig av ett litet

barnspekulum. Ibland kan undersökning via ändtarmen ersätta vaginalundersökning,

om det är nödvändigt att undersöka livmodern. Rektalt och abdominellt ultraljud kan

komplettera annan undersökning. Ibland kan dock en deinfibuleringsoperation vara

nödvändig, som till exempel vid cellprovtagning från livmodertappen eller vid

förlossning. Trots information har det visat sig vara svårt för de här kvinnorna att

genomgå en deinfibuleringsoperation (Ingvarsson, 1994).

Operationen kan medföra känslor av fulhet, skam och att inte vara en fullvärdig

kvinna. Om och när en deinfibuleringsoperation blir aktuell är det därför viktigt att

kvinnan är väl förberedd på hur det känns att ”vara öppen”, till exempel när det

gäller vattenkastning, menstruation och mindre smärtsamma samlag. Hon kan

exempelvis få svårt att rikta urinstrålen och kan uppleva att flytningarna ökar. En del

kvinnor har berättat att de känner sig kladdiga och orena. Detta kan exempelvis leda

till en överdriven underlivshygien med svampinfektioner som följd. I Sverige

praktiseras oftast inte deinfibulering under graviditeten, utan det anses lättare att

utföra deinfibuleringen under förlossningen eftersom vävnaderna tänjts ut och

läkningsprocessen är god (Socialstyrelsen, 2002).
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Det är viktigt att både mannen och kvinnan informeras om att svensk lag inte tillåter

att kvinnan blir hopsydd igen efter förlossning. Om paret eller kvinnan antyder att de

vill låta omskära barnet om det blir en flicka, är det viktigt med återkommande

samtal. Det krävs då att barnmorskan eller läkaren är tydlig och klar med sitt

budskap. Föräldrarna behöver tid att reagera och bearbeta situationen. Ändrar de inte

uppfattning före förlossningen bör distriktssköterskan följa familjen extra noga och

försöka påverka dem (Ingvarsson, 1994). Empati och förståelse bör prägla

omhändertagandet på alla nivåer, samtidigt som den svenska inställningen till

könsstympning klart bör fasthållas (Bergström, 1993).

Ansvaret för att den könsstympade kvinnan får adekvat och kulturellt anpassad

omvårdnad vilar dock inte bara på den enskilda sjuksköterskan utan även på den

sjukvårdsinstans där sjuksköterskan arbetar (Shorten, 1995). Lokala PM och

handläggningsplaner för praktiska medicinska situationer ger stöd och trygghet inför

möten med könsstympade kvinnor (Reichert, 1998). Enbart detta räcker dock inte.

Det är också viktigt att sjuksköterskan får möjlighet att bearbeta sina egna känslor

och sin personliga inställning till kvinnlig könsstympning. Innan hon fått kunskap

om kvinnlig könsstympning har hon kanske reagerat med avsky, men efter att fått

mer kunskap har hon lärt sig skilja på fakta och egna känslor. Det är därför

angeläget att sjuksköterskan och andra hälsoarbetare som har svårt att hantera de

känslor som könsstympning väcker får kunskap och stöd för att på bästa sätt kunna

utöva sitt yrke (Andersson, 2001 a).

En annan viktig uppgift som sjuksköterskan har, är att arbeta för att främja hälsa.

Det kan bland annat innebära att arbeta förebyggande mot könsstympning. Detta kan

sjuksköterskan göra exempelvis genom att delta i samverkans- och nätverksgrupper

med representanter från bland annat socialtjänsten samt utbildade informatörer från

de berörda länderna och olika invandrarföreningar. Inom mödra- och

barnhälsovården finns goda erfarenheter av att arrangera föräldragrupper för

invandrade föräldrar. Information om kvinnlig könsstympning kan varvas med andra

konkreta teman som exempelvis preventivmedel, förlossningsvård, barnavård och

vaccinationer. Dessa frågor berör alla och ingen behöver känna sig utpekad

(Socialstyrelsen, 2002).
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Diskussion
Metoddiskussion

Författarna menar att en litteraturstudie är en möjlig och bra metod för att undersöka

och belysa aktuell forskning inom ett visst område. En fördel med litteraturstudier

som metod, är att författarna kunnat studera vad andra forskare redan har undersökt

samt upptäcka vilka områden det behövs mer forskning kring. En risk med

litteraturstudier är dock att när andra författares redan tolkade resultat tolkas kan

feltolkningar uppstå. Det har därför varit en fördel att vara två författare då analyser,

reflektioner och diskussioner om artiklarnas innehåll kunnat göras av författarna

tillsammans. För att undvika feltolkningar återgick författarna ett flertal gånger till

ursprungsmaterialet.

Resultatdiskussion
Syftet med uppsatsen var att beskriva sedvänjan kvinnlig könsstympning och ta reda

på vilka problem som kan uppstå när könsstympade kvinnor kommer i kontakt med

svensk hälso- och sjukvård. I nästan all litteratur som analyserats framhålls hur

viktigt det är att sjuksköterskan och andra som arbetar med könsstympade kvinnor,

sätter in sedvänjan i sitt stora sammanhang. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår

vilken betydelse könsstympningen har för kvinnan och hennes familj. Om hon kan

förstå en del av de kulturella motiv som ligger bakom sedvänjan kan hon också

agera på ett mer lämpligt och icke-dömande sätt gentemot den könsstympade

patienten (Shorten, 1995). Som svensk är det dock svårt att förstå vad en icke-

omskuren kvinna får utstå bland sina landsmän i fråga om social utstötning.

Invandrarkvinnan och sjuksköterskan kan ha olika idéer om hur omvårdnadsarbetet

bör se ut och fungera. Det är mänskligt men oprofessionellt, att utgå från sig själv

och sina erfarenheter. Det kan dock innebära problem när sjuksköterskan lägger

värderingar som rätt-fel, bra-dåligt, i sin omvårdnad. Utgångspunkten bör vara

kvinnans egen upplevelse av sina problem.

Kunskap om kvinnlig könsstympning

I all litteratur som handlar om kvinnlig könsstympning ligger fokus på barn och

kvinnor i fertil ålder, men i framtiden kommer troligen även en grupp med äldre

kvinnor att söka hälso- och sjukvård för besvär som kan relateras till
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könsstympning. Det är inte bara inom mödra- och barnavården som möten med

könsstympade kvinnor uppstår, även på andra vårdinrättningar stöter sjuksköterskan

på dessa patienter. Därför bör sjuksköterskor och annan vårdpersonal ha kunskap om

könsstympningens fysiska och psykiska komplikationer var de än arbetar. Idag ingår

kvinnlig könsstympning i all barnmorskeutbildning, men författarna menar att ämnet

bör diskuteras även i sjuksköterskornas grundutbildning.

Alla sjuksköterskor är dock inte okunniga och oerfarna när det gäller kvinnlig

könsstympning. Många har lång erfarenhet av sedvänjan och arbetar aktivt mot den.

Sjuksköterskor och barnmorskor i invandrartäta områden, till exempel på en

mödravårdscentral i en storstadsförort är förmodligen väl insatta i ämnesområdet.

Men även vid sådana sjukvårdsinrättningar kan mer kunskap om könsstympning

behövas för att ge de utsatta kvinnorna ett professionellt bemötande och en

individuellt anpassad omvårdnad.

Professionellt bemötande

Resultatet visar att ett professionellt bemötande av könsstympade kvinnor ofta

ställer krav på sjuksköterskans förmåga att anpassa sig själv och sina handlingar i

den aktuella omvårdnadssituationen. Detta för åter författarnas tankar till Hälso- och

sjukvårdslag (SFS 1982:763) där det står att alla människor har rätt till omvårdnad

på lika villkor som är anpassad efter vars och ens behov, oberoende av ålder, kön,

utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion. PM med riktlinjer för praktiska

situationer bör därför arbetas fram på alla hälso- och sjukvårdsinrättningar där

könsstympade kvinnor kan tänkas söka vård. Resultatet visar också att

sjuksköterskor och andra personalkategorier som möter könsstympade kvinnor

upplever behov att få bearbeta sina egna känslor och personliga inställning till

kvinnlig könsstympning, då deras känslor väcker rädsla och påverkar beteendet

gentemot patienten. Ett fördömande beteende gentemot kvinnan kan få stora

konsekvenser varför det är viktigt att sjuksköterskor får kunskap och stöd för att på

bästa sätt kunna utöva sitt yrke (Andersson, 2001 b).

Sjuksköterskans roll i arbetet mot kvinnlig könsstympning

Resultatet visar att enda vägen att få slut på traditionen är genom utbildning och

ökad kunskap. Kvinnor från utvecklingsländer har ofta dåliga kunskaper om sin
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anatomi och reproduktionsförmåga och sätter sällan sina problem i samband med att

de tidigare könsstympats. Information om hur könsstympningen påverkar kvinnors

hälsa och välmående är därför det viktigaste vapnet att använda för att få slut på

sedvänjan. Här kan sjuksköterskan göra en viktig insats då hon har hög status hos

många afrikaner. Hon bör därför utnyttja sin ställning och informera om kvinnlig

könsstympning (Reichert, 1998). Det är endast genom förebyggande arbete som

könsstympning kan utrotas.

Det är dock viktigt att inte reducera kvinnlig könsstympning till enbart ett

medicinskt och hälsoinriktat problem utan att se det för vad det faktiskt är - en

politisk, social och kulturell fråga (Andersson, 2001 b). Det viktigaste är att

afrikanerna själva kämpar mot kvinnlig könsstympning och det är angeläget att få

med sig religiösa ledare att arbeta mot sedvänjan eftersom flertalet afrikaner lyssnar

mer på dem än på exempelvis politiker och representanter för olika myndigheter.

Författarna menar att det är viktigt att framhålla för somalier, och andra afrikaner,

bosatta i Sverige att synen på könsstympning börjat förändras även i deras

hemländer. Eftersom det för många invandrare är viktigt att hålla fast vid sina

sedvänjor i förhoppningen att en dag kunna flytta tillbaka till sitt land kanske de

avstår från att könsstympa sina döttrar om de får veta att det i hemlandet inte längre

anses lika viktigt att vara könsstympad.

Kampen mot kvinnlig könsstympning har pågått i många år, men under de senaste

tio åren har en markant förändring skett. Allt fler länder har lagstiftat mot traditionen

och antalet afrikanska kvinnor som vågar stå upp för sina rättigheter och kämpa mot

kvinnlig könsstympning har ökat. Enligt en representant för IAC, i Addis Abeba, har

antalet stympade kvinnor i Etiopien sjunkit från 90% till 70% sedan år 1990. Sjuttio

procent är fortfarande en hög siffra, men en tjugoprocentig minskning på tio år är

ändå ett steg i rätt riktning. I en undersökning som Socialstyrelsen har gjort bland

somalier i Malmö framkom att alla intervjuade utom en var motståndare till

infibulation och hade bestämt sig för att upphöra att praktisera seden i Sverige

(Socialstyrelsen, 2002).
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Konklusioner
I och med den stora invandringen från länder där könsstympning i hög utsträckning

praktiseras ställs nya krav på den svenska hälso- och sjukvården. Kollisionen mellan

olika kulturers synsätt på kvinnor och sexualitet blir tydliga, och krav ställs därmed

på hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om själva ingreppet, könsstympningen,

dess konsekvenser och komplikationer. Resultatet visar att det finns ett behov av

information och undervisning till patienter från praktiserande länder, eftersom de

inte alltid sätter sina eventuella besvär i samband med att de könsstympats tidigare i

livet. För att kunna ge denna undervisning krävs det att svenska sjuksköterskor har

god kunskap om sedvänjan och försöker förstå den ur de könsstympade kvinnornas

perspektiv. Hälso- och sjukvårdspersonal kan uppleva starka känslor som avsky och

frustration, av att se en könsstympad kvinnas underliv. Utifrån detta krävs en

bearbetning av hälso- och sjukvårdspersonalens inställning till sedvänjan. Mötet

mellan sjuksköterska och patient över kulturgränser förutsätter en ömsesidig respekt

där båda parter lyssnar och lär av varandra.

Författarna menar att vidare forskning om bemötandet av könsstympade kvinnor i

hälso- och sjukvården vore värdefullt då det mesta av litteraturen som finns att tillgå

på området rör de medicinska aspekterna av sedvänjan.
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