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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en flera tusen år gammal kulturell tradition som 

företrädesvis sker i afrikanska länder. Ingreppet medför mycket allvarliga, både omedelbara och 

långsiktiga, komplikationer. Antalet könsstympade flickor och kvinnor i världen uppskattas till 

140 miljoner. Globaliseringen har gjort att kvinnor som utsatts för ingreppet kan komma i 

kontakt med hälso- och sjukvårdpersonal som inte har någon tidigare erfarenhet av denna 

patientgrupp. Syfte: Att belysa hur kvinnor som utsatts för könsstympning upplever bemötandet 

i hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga studier av 

kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet utgjordes av fjorton underteman som bildade tre 

huvudteman, som i sin tur belyste förutsättningar för en god upplevelse av bemötandet i hälso- 

och sjukvården; kunskap, respekt och empati samt kommunikation. Slutsats: För att öka 

kunskapen om kvinnlig könsstympning krävs utbildning av studenter och befintlig hälso- och 

sjukvårdspersonal. En ökad kulturell kompetens krävs för att undvika ett bemötande med brist 

på respekt och empati. För att främja en god kommunikation krävs tillgång till pålitliga och 

kompetenta tolkar. Klinisk betydelse: Det finns ett stort behov av rutiner och riktlinjer gällande 

vård av kvinnor som utsatts för könsstympning. 

Nyckelord: Kvinnor, Könsstympning, Bemötande, Hälso- och sjukvård. 

 



ABSTRACT 

Background: Female genital mutilation is a several thousand year old cultural tradition, which 

mostly occurs in African countries. The procedure involves very serious, both immediate and 

long-term, complications. The number of genitally mutilated girls and women in the world is 

estimated at 140 million. Globalization has meant that girls and women subjected to the 

procedure may come into contact with health care professionals with no prior experience in this 

patient group. Aim: To describe how women subjected to genital mutilation is experiencing the 

encounter with health services. Method: A literature review based on twelve scientific studies 

with a qualitative approach. Results: The result consists of fourteen sub-themes forming three 

main themes, which in turn highlights the prerequisites for a good experience of the encounter in 

the health care; knowledge, respect and empathy and communication. Conclusion: To increase 

knowledge about female genital mutilation education of students and existing health-care 

professionals is required. An increased cultural competence is necessary to avoid an encounter 

with a lack of respect and empathy. To promote good communication, access to reliable and 

competent interpreters is required. Clinical significance: The results show that there is a great 

need for routines and policies relating to care of women who have undergone genital mutilation. 

Keywords: Women, Genital mutilation, Treatment, Health care. 
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INLEDNING 

Globaliseringen och internationell migration har medfört ett ökat antal könsstympade 

kvinnor i Europa och industriländer (Morrone, Hercegova & Lotti, 2002). Det innebär 

att sjuksköterskor inom samtliga vårdområden kan komma i kontakt med dessa 

kvinnor. Vid basal omvårdnad, kateterisering eller andra åtgärder ska mötet med den 

könsstympade kvinnan ske på ett respektfullt och öppet sätt, varför ökad kunskap och 

förståelse är av stor vikt. Författarna till denna litteraturstudie har ett intresse för både 

kultur och reproduktiv hälsa. Vid en litteraturgenomgång i ämnet kvinnor som utsatts 

för könsstympning väcktes engagemang och begivenhet att fördjupa oss i ämnet. 

Motivet till denna studie är att skapa kunskap och insikt om problem som omgärdar 

könsstympade kvinnor. Genom att studera hur kvinnan upplever bemötandet i hälso- 

och sjukvården kan kunskaper genereras för att främja en god omvårdnad. 
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BAKGRUND 

Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna som medför både 

fysiskt och psykiskt skadliga konsekvenser (World Health Organization [WHO], 2012). 

Trots detta är det en tradition som praktiseras i flera länder i världen. WHO uppskattar 

antalet könsstympade flickor och kvinnor i världen till cirka 140 miljoner. 

Vilken terminologi som ska användas då man talar om ingreppet är väl debatterat. 

Rahman och Toubia (2002) skriver att förespråkare av termen kvinnlig omskärelse tar 

upp det faktum att begreppet kvinnlig könsstympning ofta är kränkande för de 

omskurna kvinnor som inte ser sig själva som stympade. Det finns också en åsikt om 

att begreppet stympning ofta används som ett sätt att förolämpa människor och deras 

kulturer. Rahman och Toubia skriver vidare att begreppet kvinnlig omskärelse 

användes i litteraturen fram till omkring 1980, då termen kvinnlig könsstympning i 

stället infördes och blev mer utbrett använd. Enligt WHO (2008) fastställer ordet 

stympning en tydlig språklig skillnad från manlig omskärelse, och framhåller det 

allvaret och skadan av ingreppet. Användandet av ordet stympning förstärker det 

faktum att ingreppet är ett brott mot kvinnans rättigheter, och bidrar därmed till att 

främja nationellt och internationellt arbete mot ingreppet.  

Sedan år 1997 arbetar WHO med flera andra viktiga FN-organ för att stoppa kvinnlig 

könsstympning. År 2010 publicerades en ”Global strategi för att stoppa vårdgivare från 

att utföra kvinnlig könsstympning”. Arbetet har resulterat i framsteg både på 

internationell och lokal nivå och ses i bland annat ett större engagemang för att stoppa 

kvinnlig könsstympning samt reviderade lagar och växande politiskt stöd. I de flesta 

länder har prevalensen av kvinnlig könsstympning minskat, något som allt fler kvinnor 

och män i samhällen där ingreppet sker stödjer (WHO, 2012). 

Definition av kvinnlig könsstympning 

Termen ”kvinnlig könsstympning”, eller engelskans ”female genital mutilation”, 

refererar till alla ingrepp som innefattar helt eller delvis borttagande av de yttre 

kvinnliga genitalierna eller andra skador på de kvinnliga könsorganen av icke-

medicinska skäl. Ingreppet innebär att man tar bort och skadar frisk vävnad, och 

därmed stör den naturliga funktionen hos kvinnans kropp (WHO, 2008). Kvinnlig 

könsstympning klassificeras enligt WHO (2012) efter fyra olika typer: Typ 1, 

klitoridektomi, innebär delvis eller helt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud. 
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Typ 2, excision, innebär delvis eller helt borttagande av klitoris och de inre 

blygdläpparna, och ibland även de yttre. Typ 3, Infibulation, innebär att man 

förminskar den vaginala öppningen genom att skapa en försegling. Man skär och 

sammanfogar de inre och/eller de yttre blygdläpparna och skär i vissa fall bort klitoris. 

Typ 4 utgörs av alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke 

medicinska skäl, till exempel prickning, snittning, skrapning och brännande. 

Aktuella uppskattningar tyder på att omkring 90 % av all kvinnlig könsstympning 

inkluderar typ 1, 2 och 4 och cirka 10 % är av typ 3 (Yoder & Khan, 2007). 

Tillvägagångssätt och komplikationer 

Vid vilken ålder kvinnlig könsstympning utförs varierar kraftigt beroende på etnisk 

tillhörighet och geografiskt läge. I vissa grupper utförs ingreppet på spädbarn, men mer 

vanligt är att det sker någon gång mellan 4 och 10 års ålder. Ingreppet kan dessutom 

ske i tonåren, eller till och med i samband med giftermål eller under första graviditeten 

(Morrone, Hercegova & Lotti, 2002). 

Typ av ingrepp och hur det går till är ofta specifikt för särskilda etniska grupper 

(Morison, Dirir, Elmi, Warsame & Dirir, 2004). Kvinnlig könsstympning sker ofta 

osterilt och utan analgetika eller sedativa läkemedel. Ingreppet tar mellan 15-20 

minuter och utförs med hjälp av vassa föremål såsom knivar, rakblad eller glasskärvor 

(Morrone et al., 2002). Komplikationerna för stympningen beror enligt Abdulcadir, 

Margairaz, Boulvain och Irion (2011) på omständigheterna runt ingreppet; Hur flickans 

eller kvinnans allmäntillstånd var innan ingreppet, om det har funnits tillgång till rent 

vatten och nödvändiga läkemedel, om rena instrument har används samt vilken typ av 

könsstympning som har utförts. Komplikationerna kan vara av antingen omedelbar 

eller långsiktig art. De omedelbara komplikationerna beskrivs som bland annat extrem 

smärta, akut urinretention, olika infektioner, blödning, anemi, chock eller till och med 

dödsfall. Som senare komplikationer beskrivs dysmenorré, inflammation, kroniska 

bäckeninfektioner, cystor, dyspareuni och infertilitet till följd av obotbara skador på 

fortplantningsorganen orsakade av bäckeninfektion. 

Komplikationer till följd av kvinnlig könsstympning förekommer enligt Morrone, 

Hercegova och Lotti (2002) även som psykiska och psykosomatiska besvär. Kvinnor 

som utsatts för ingreppet har bland annat förmedlat utebliven lust och sexuell njutning 

samt stark oro och rädsla inför förlossningen relaterat till den kraftiga ärrvävnaden som 
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orsakar partiell eller total ocklusion av slidöppningen och förhindrar utvidgning av 

förlossningskanalen. Posttraumatisk stress, beteendestörningar, ångest, mardrömmar, 

depression, psykos och självmord beskrivs som vanliga komplikationer av 

könsstympning. I flera fall kan enligt Socialstyrelsen (SoS, 2005) en deinfibulation, det 

vill säga att öppna vulvan där vävnaden sytts samman vid könsstympningen, bli 

nödvändig. Detta kan bli aktuellt vid rutinkontroller så som cellprovtagning från 

motsätter signödvändigt. I Sverige görs vanligtvis inte deinfibulation under 

graviditeten, utan i stället under förlossningen då vävnaderna tänjts ut och 

läkningsprocessen anses vara god (SoS, 2005). 

Ursprung 

Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig tradition, men ursprunget till handlingen 

är okänd. Det finns inga säkra bevis för hur fenomenet uppkom, men man tror att det 

uppstod i Egypten och sedan spred sig därifrån (SoS, 2005). 

Ingreppet utförs såväl i storstäder som på landsbygden och både bland fattiga och rika 

samt bland låg- och högutbildade. Tron om att kvinnlig könsstympning har ett samband 

med religion är vanlig, men så är inte fallet - ingreppet sker enligt Persson et al. (2007) 

oavsett religion. 

Könsstympning är ofta en förutsättning för att kvinnan skall kunna betraktas som en 

kvinna och kunna giftas bort (Persson et al.). Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

uppgifterna om mäns förhållningssätt till kvinnlig könsstympning tvetydig. Ingeppet 

ses ofta som ett förtryck av kvinnan i ett mansdominerande samhälle. Männens 

attityder tas dock ofta för givna i frågan, då de kvinnor som utför ingreppet antar att 

mannen inte vill gifta sig med en kvinna som inte är omskuren. Socialstyrelsen 

framhåller dock att forskning har visat att många män i kulturer där könsstympning 

förekommer motsätter sig ingreppet. 

Förekomst och utbredning 

Kvinnlig könsstympning är således en gammal tradition med starka band till kultur och 

etnicitet. Ingreppet beskrivs som nationskorsande, landsomfattande eller koncentrerad 

till vissa områden som motsvarar specifika etniska grupper (Abdulcadir et al., 2011). 

Siffran för antalet könsstympade flickor och kvinnor i världen antas enligt WHO 

(2008) uppgå till omkring 140 miljoner. Rapporterade fall av kvinnlig könsstympning 
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finns världen över, men ingreppet sker företrädesvis i afrikanska länder; Typ 1, 2 och 3 

har dokumenterats i 28 länder i Afrika och i några länder i Asien och Mellanöstern. 

Vissa typer av kvinnlig könsstympning har även rapporterats från andra länder, 

inklusive bland vissa etniska grupper i Central- och Sydamerika. De fem länder där 

kvinnlig könsstympning är vanligast är enligt WHO Somalia (97,9 %), Guinea (95,6 

%), Sierra Leone (94 %), Djibouti (93,1 %) och Egypten (91,1 %). 

Föreliggande studie presenterar resultatet av tolv vetenskapliga studier från Sverige, 

Schweiz, Norge, England, USA, Kanada och Australien. I slutet av 1980 talet började 

somaliska flyktingar komma till Sverige vilket bidrog till att kvinnlig könsstympning 

uppmärksammades (SoS, 2005). I dagsläget beräknas det i Sverige finnas omkring 28 

000 flickor och kvinnor med ursprung från länder där könsstympning är vanligt 

förekommande (Persson et al., 2007). Samma siffra uppges i Schweiz är omkring 6 700 

(Jäger, Schulze & Hohlfeld, 2002). I Norge uppskattas antalet kvinnor som utsatts för 

könsstympning till omkring 10 000 (Den norske legeforening, 2008). I England 

rapporterar Department of Health (2007) att motsvarande siffra beräknas uppgå till 

omkring 66 000. Brigham and women’s hospital (2011) anför att antalet kvinnor i USA 

som utsatts  för kvinnlig könsstympning uppskattas till mer än 228 000. För Australien 

och Canada har författarna inte funnit några prevalensuppgifter om kvinnor från länder 

där könsstympning sker.  

Lagstiftning 

Sverige var enligt Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand och Essén (2006) först av de så 

kallade västerländska länderna att lagstifta mot kvinnlig könsstympning. År 1982 

infördes lagen (SFS 1982:316) om förbud av kvinnlig könsstympning i Sverige. 1 § 

fastställer att ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa eller 

åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) inte får utföras, 

oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. 2 § konstaterar dessutom att 

en person kan dömas i Sverige även om brottet har utförts i ett land där kvinnlig 

könsstympning är lagligt.  

De flesta fallen av misstänkt könsstympning i Sverige har enligt Johnsdotter (2004) 

antingen rapporterats till polisen eller kommit på tal under intervjuer. En granskning av 

dessa fall visar att lagen har blivit väl implementerad i samhället. Johnsdotter menar att 

överrapportering snarare än underraportering tyder på att svenska myndigheter är bra 
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på att uppmärksamma illegala handlingar och att rapportera misstänkta fall av 

könsstympning. 

Transkulturell omvårdnad 

Kultur är ett begrepp som förklarar den mänskliga tillvaron, mänskligt tänkande och 

handlande som inte enbart styrs biologiskt. Begreppet kultur är brett, och innefattar 

bland annat tro, lagar, moral, seder, traditioner, vanor och hur människor i ett samhälle 

tar del av dessa (Nordin & Schölin, 2011). Kultur beskrivs även av Björngren Cuadra 

(2010) som riktlinjer för hur man ska se på världen och relatera till den, hur man ska 

eller kan handla. En gemensam kultur gör det möjligt för människor att förstå en 

handling, ett objekt, ett yttrande eller situation på samma sätt. På så sätt blir det enklare 

att hantera situationer vi ställs inför och våra egna handlingar blir begripliga och 

meningsfulla. Björngren Cuadra menar att det finns outtalade regler som alla mer eller 

mindre följer i en kultur. Reglerna anses så självklara att de är svåra att formulera och 

detta leder till att vi använder oss själva som norm i jämförelser och inställningar om 

vad som är friskt eller normalt. 

Människor påverkas enligt Björngren Cuadra (2010) inte bara av kultur som en ensam 

faktor, utan även av individuella, socioekonomiska och miljömässiga faktorer. En 

enskild situation eller företeelse kan vara mer eller mindre kulturellt betingad. 

Utmaningen är att inte förenkla och dra slutsatser om en kultur, då vi vad vi än tror oss 

veta om denna aldrig kan förutsäga vad en individ tänker, känner eller gör (Björngren 

Cuadra, 2010). Det finns dock en tendens till att gruppera in människor i olika kulturer 

och tala om gruppernas omvårdnadsbehov och hur man bemöter grupper enligt deras 

önskemål, trots att dessa grupper består av olika individer med åtskilda 

omvårdnadsbehov (Nordin & Schölin, 2011). Kulturell kompetens inom hälso-och 

sjukvården beskrivs av Campinha Bacote (2002) med att vårdpersonal reflekterar över 

och är medveten om sin egen kultur, förförståelse och värderingar, samt tar del av 

patientens kultur och värderingar, och genom sin egen medvetenhet inte fördömer 

patienten. 

Kommunikation och bemötande 

Hälso- och sjukvården i Sverige är mitt uppe i en förändringsprocess där vårdare möter 

allt fler människor med olika kulturer, religioner och olika medicinska traditioner. 

Transkulturell kommunikation i hälso- och sjukvård ger möjlighet till fördjupad 
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förståelse och nytänkande. Det transkulturella mötet kan dock även kan innebära en 

utmaning med risk för missförstånd: Patienten kan till exempel ha erfarenheter av och 

förtroende för andra medicinska vårdsystem och traditioner okända för vårdaren 

(Bäärnhielm, 2007).  

Bemötande bekrivs av Fossum (2007) som ett begrepp som innefattar flera 

dimensioner, och något som kan bli avgörande för hur patienten upplever kvalitén i 

vården. Bemötandet innefattar till exempel mottagandet av patienten, om det finns 

värme och engagemang i mötet samt vilket kroppsspråk, attityder och tonfall vårdaren 

har. Även tillit och förtroende är enligt Bäärnhielm (2007) en förutsättning för god 

kommunikation mellan vårdare och patient. Författaren menar att kommunikation och 

tillitsskapande påverkar varandra och befinner sig i en ständig interaktion. 
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PROBLEMFORMULERING 

Kvinnlig könsstympning är ett problem av både internationell och nationell art. I 

Sverige är könsstympning olagligt, men antalet flickor och kvinnor från länder där 

könsstympning är vanligt förekommande beräknas till 28 000. Kvinnlig könsstympning 

orsakar både psykiska och fysiska komplikationer. Bristande kunskap om, det i andra 

länder traditionella, ingreppet kan ge upphov till missförstånd och obehag för kvinnan i 

olika vårdsituationer. Arbetet mot ingreppet pågår, men det är viktigt att de kvinnor 

som redan utsatts för ingreppet får en god vård och ett gott bemötande. För att kunna ge 

den könsstympade kvinnan bästa möjliga omvårdnad och bemötande bör hälso- och 

sjukvårdspersonal därför vara medvetna om och utbildade i effekterna och de kulturella 

aspekterna av kvinnlig könsstympning. 

SYFTE 

Att belysa hur kvinnor som utsatts för könsstympning upplever bemötandet i hälso- och 

sjukvården.  
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METOD 

Denna studie syftar till att generera en översikt av befintliga forskningsresultat gällande 

hur kvinnor som blivit könsstympade upplever bemötandet i vården. Detta har gjorts i 

form av en litteraturstudie, vilka kan ha två olika syften; att skapa en översikt av 

forskningsresultat inom ett visst område, eller att skapa en översikt av forskningsläget 

inför en kommande empirisk studie (Friberg 2006). Basen för denna studie utgörs av 

vetenskapliga studier av kvalitativ ansats, vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) innebär att avsikten är att studera bland annat fenomen, upplevelser och 

erfarenheter. 

Urval 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att inkludera kvalitativa 

vetenskapliga artiklar som är skrivna på nordiska språk eller på engelska. De artiklar 

som inkluderats är publicerade mellan år 2000-2011, och studerar könsstympade 

kvinnors upplevelser av bemötande i hälso- och sjukvård.  

Exklusionskriterierna blir då artiklar skrivna på andra språk än engelska, artiklar som 

inte är etiskt godkända, artiklar publicerade innan år 2000. Artiklar som innehåller 

subjektiva uppfattningar om könsstympning som fenomen kommer att exkluderas. 

Även artiklar som inte innefattar de könsstympade kvinnornas perspektiv exkluderas, 

såsom studier med fokus på vårdpersonalens upplevelser av att vårda könsstympade 

kvinnor. 

Datainsamlingsmetod 

Utifrån syftet med denna litteraturstudie har olika lämpliga sökord kombinerats 

EBSCO (Academic Search Elite, Cinahl, Amed och Medline) och Pubmed. Sökord 

som resulterade i utvalda artiklar var Female genital mutilation, Experience, Care, 

Health care, Culture, Sweden samt Somali (Se tabell 2). 

Sökningarna begränsades till artiklar som var ”peer reviewed” och i fulltext. Till en 

början söktes artiklar publicerade mellan år 2001 till 2011, men för att få ett bredare 

resultat med artiklar som svarar på studiens syfte utökades sökningen senare till artiklar 

publicerade från och med år 2000. 
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Tabell 2, Sökmatris 

Sökord Databas Antal 

träffar 

Lästa 

”abstracts” 

Genomlästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar, nr 

Female genital mutilation 

+ Experience 

EBSCO 24 11 9 2, 4, 6 

 

Health care + Somali Pubmed 25 5 

 

3 3 

Female genital mutilation 

+ Experience 

Pubmed 93 8 6 8, 9, 

Female genital mutilation 

+ Somali 

Pubmed 42 6 2 10 

Female genital mutilation 

+ care +  culture 

Pubmed 239 17 5 1, 11 

 

Cultural + Experience + 

Sweden 

Pubmed 221 4 2 5 

 

Female genital mutilation 

+ Sweden 

Pubmed 52 4 1 7 

 

Somali + Sweden Pubmed 24 3 2 12 

Totalt  720 58 30 12 

 

Dataanalys 

Utefter artikeltitlarnas relevans för föreliggande studies syfte lästes 58 artiklars 

sammanfattningar igenom för att skapa en uppfattning gällande om artiklarna stämde 

överens med inklusionskriterierna. Av dessa 58 artiklar bedömdes 30 överensstämma 

med syftet för aktuell studie, varför dessa 30 lästes igenom helt. Detta resulterade i 14 

utvalda artiklar som bedömdes som relevanta och stämde in på föreliggande studies 

inklutionskriterier.  

De 14 utvalda artiklarna lästes till en början av författarna var för sig, och granskades 

därefter tillsammans efter Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 

granskningsmall för kvalitativa studier (se Bilaga 1). Efter denna granskning 

exkluderades två artiklar som inte helt nådde upp till kriterierna. Slutligen 

sammanställdes artiklarnas syfte, metod och resultat i en litteraturmatris (se Bilaga 2). 

Friberg (2006) beskriver analysarbetet som att gå från helhet till delar till helhet. 

Helheten är de valda artiklarna och delarna är artiklarnas resultat som bryts ner till 

bärande aspekter. Den slutliga helheten är sammanfogningen av de bärande aspekterna 

till resultaten. Resultaten i valda artiklar strukturerades, med hjälp av färgkodning, upp 

i olika teman för att få en översikt och göra det möjligt att se likheter och skillnader 

mellan de olika studiernas resultat. Detta första steg resulterade i 14 teman, vilka i nästa 

steg bildade tre huvudteman. Samtliga teman presenteras nedan i tabell 3. 
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Tabell 3, Temamatris 

Undertema Huvudtema 

Ej lämplig vård, oförmögen vårdpersonal Bristande kunskap 

 Ovarsam beröring 

Ingen kunskap om deinfibulering 

Brist på rutiner och riktlinjer 

 

Inkräktad integritet Brist på respekt och empati 

Stigmatisering 

Sårande kommentarer och ansiktsuttryck 

Bli uttittad och ses ned på 

 

Brist på tolkar Kommunikationssvårigheter 

Uteblivna besök mm pga språkhinder 

Genant ämne att tala om 

Bristande information 

 

ETISKA ASPEKTER 

De vetenskapliga artiklar som använts i föreliggande studie är alla etiskt granskade och 

godkända av en etisk prövningsnämnd. Deltagarna i artiklarna som använts har 

muntligt och skriftligt samtyckt till deltagande och har blivit informerade om att de när 

som helst kan avbryta studiedeltagandet. Författarna till denna studie har varit 

medvetna om sin förförståelse när litteratur har granskats. Författarna har varit öppna 

för oväntade resultat som inte stämmer överens med antaganden och har inte låtit dessa 

resultat förbises. Artiklarna som inkluderats i studien är alla skrivna på engelska och 

vid översättningsprocessen finns det risk för missförstånd. För att minimera risken för 

språkliga misstag vid översättning har författarna varit noggranna vid översättning. 
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RESULTAT 

Resultatet av denna studie presenteras nedan enligt de tre huvudteman som 

framkommit under analysprocessen; Bristande kunskap, Brist på respekt och empati 

samt Kommunikationssvårigheter. 

Bristande kunskap 

Resultatet visade att det var nödvändigt att vårdpersonal har en grundläggande kunskap 

om och förståelse för kvinnlig könsstympning för en positiv utgång av vårdmötet 

(Carroll et al., 2007). Kvinnorna beskrev en rädsla för bristande kunskaper om kvinnlig 

könsstympning bland vårdpersonalen (Essén et al., 2000; Lundberg & Gerezgiher, 

2008; Vangen et al., 2004). De flesta tyckte att den vård de fått inte var lämplig; flera 

av kvinnorna upplevde vårdpersonalen som oförmögen eller bara till viss del förmögen 

att ta hand om dem. Personalens okunskap och bristande förståelse för kvinnlig 

könsstympning ledde till ovarsam beröring, som i sin tur orsakade svåra bristningar i 

kvinnornas underliv (Chalmers & Omer-Hashi, 2002; Harper Bulman & McCourt, 

2002). En av kvinnorna berättade om en smärtsam vaginal undersökning: ”During 

pregnancy the doctor was rough with the speculum. It left me with unnecessary hurt, 

traumatizing the tissue around where the clitoris was removed.” (Chalmers & Omer-

Hashi, 2002, s. 276). En annan studiedeltagare berättade om då hon blev kateteriserad: 

”The nurse inserted a catheter and traumatized my genitals. She mishandled (me) and 

hurt (me). She does not even care to listen to my pain.” (Chalmers & Omer-Hashi, 

2002, s. 277). 

Resultatet visade att kvinnorna chockades då de vid förlossningen förstod att 

barnmorskan inte hade några kunskaper om kvinnlig könsstympning eller om hur man 

deinfibulerar en kvinna som genomgått detta. Detta kunde leda till att kvinnorna själva 

försökte instruera vårdpersonalen hur de skulle deinfibuleras (Berggren, Bergström & 

Edberg, 2006; Murray, Windsor, Parker & Tewfik, 2010).  

She looked really panicked when she tried to, um, to deliver the baby, and she 

didn’t know what to do, but I had my niece to tell her quickly that she can cut… 

I felt I was different because of the female circumcision I had and wasn’t really 

sure. I felt so embarrassed the whole time that I was at the hospital.” (Murray et 

al., 2010, s. 466). 

Kvinnorna kände sig rädda och osäkra i situationen på grund av vårdpersonalens 

okunskap om kvinnlig könsstympning och det faktum att de inte förstod eller blev 
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lyssnade på. Ett flertal av kvinnorna uppgav att de skulle vilja ha annan vårdpersonal 

eller till och med välja ett annat sjukhus vid nästa förlossning (Abdullahi, Copping, 

Kessel, Luck & Bonell, 2009; Lundberg & Gerezgiher, 2008; Vangen et al., 2004). 

De positiva resultat som framkommit gäller kvinnor som upplevt möten med 

vårdpersonal med goda kunskaper om och förståelse för kvinnlig könsstympning, vilket 

ingav förtroende hos kvinnorna (Carroll et. al., 2007; Lundberg & Gerezgiher, 2008). 

En kvinna berättade: “My first meeting with a midwife was very good because I was 

lucky to meet a midwife who knew about circumcision from her previous work in 

Africa. Thanks to God, she had experience so it went well.” (Lundberg & Gerezgiher, 

2008, s. 219). 

Brist på respekt och empati 

Resultatet visade att empati och respekt för integriteten ansågs avgörande för en positiv 

upplevelse av vården (Carroll et al., 2007; Thierfelder et al., 2005). Kvinnorna 

upplevde att vårdpersonalen hade goda avsikter, men ändå inkräktade på deras 

integritet (Berggren et al., 2006), och det fanns en rädsla för att utsättas för 

stigmatisering i vården på grund av könsstympningen (Wiklund et al., 2000). Resultatet 

visade att det var vanligt förekommande att uppleva sig själv som annorlunda, utsatt 

och underlägsen i mötet med hälso- och sjukvården. Kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen såg ned på dem och inte respekterade den kulturella praxisen (Berggren 

et al., 2006; Chalmers & Omer-Hashi, 2002). 

Kvinnorna blev kränkta av vårdpersonalens respektlöshet som rapporteras i flera fall 

som bland annat sårande kommentarer och ogillande ansiktsuttryck (Berggren et al., 

2006; Chalmers & Omer-Hashi, 2002). Flera av deltagarna hade bemötts med 

förvåning eller till och med chock; ”What is this? Is it an injury or what? Why do you 

do this?” (Wiklund et al., 2000, s. 108), samt frågats om de råkat ut för en olycka eller 

brännskada; ”A nurse asked if an animal had bitten my vagina.” (Chalmers & Omer-

Hashi, 2002, s. 274). 

Kvinnorna i studierna hade även upplevt att de blivit stirrade på, och att deras genitalier 

blivit sedda som studieobjekt och av medicinskt intresse. Personalen hade tillkallat 

kollegor eller studenter för att även de skulle få se, och man pratade om kvinnorna över 

deras huvuden (Bergggren et al., 2006; Chalmer & Omer-Hashi, 2002; Thierfelder et 

al., 2005); ”At birth they were showing each other my clitoris. The nurse said to the 
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doctor ‘I can’t believe the poor guy who impregnated this woman with no genitals.” 

(Chalmers & Omer-Hashi, 2002, s. 278). 

Detta bemötande försatte kvinnorna i en genant situation och ingav en känsla av att 

vara annorlunda (Thierfelder et al., 2005; Vangen et al., 2004; Wiklund et al., 2000). 

Kvinnorna uttryckte att det fanns brist på känslomässigt stöd och att de kände sig 

svikna. De kände sig ensamma och efterlyste en mer empatisk vård (Chalmers & 

Omer-Hashi, 2002; Essén et al., 2000; Thierfelder et al., 2005; Vangen et al., 2004); ”(I 

wish that) health care professionals will be trained in this issue so they will treat us with 

respect and not like animals. Also they will be open to our suggestions.” (Chalmers & 

Omer-Hashi, 2002, s. 278). 

Kommunikationssvårigheter 

Flera av kvinnorna i studierna tog upp problem som uppstod vid språk- och 

kommunikationssvårigheter. Ett flertal uppmärksammade bristen på tolkar, och att öka 

tillgången på dessa var enligt kvinnorna av största vikt (Abdullahi et al., 2009; 

Berggren et al., 2006; Carroll et al., 2007; Essén et al., 2000; Harper Bulman & 

McCourt, Murray et al., 2010; 2002; Thierfelder et al. 2005; Upvall et al., 2008). 

Kvinnorna upplevde att det uteblivna erbjudandet om tolk berodde på en åsikt bland 

vårdpersonalen om att de själva bör behärska språket (Berggren et al., 2006). En del av 

kvinnorna fick aldrig ens veta att det fanns möjlighet att få hjälp av en tolk; ”If you 

don’t know that there is an interpreting service, how can you ask for one? If you are 

told by the midwife that there is one when you need one, then you can ask.” (Harper 

Bulman & McCourt, 2002, s. 370). Problem kunde dock uppstå även i närvaro av tolk; 

kvinnorna upplevde svårigheter att prata om könsstympningen då de redan skämdes 

och inte ville tala om detta i ytterligare en persons närvaro. Dessutom upplevde en del 

av kvinnorna att tolkar med samma kulturella ursprung som dem inte framförde allt 

kvinnorna sade eller frågade, då det ansågs vara skamligt att prata om; ”They never 

translate what I’m saying. They tell me that is a shameful question...” (Upvall et al., 

2008, s. 364). 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde dålig kommunikation; att personalen inte 

förstod dem eller inte lyssnade på vad de hade att säga (Berggren et al., 2006; Harper 

Bulman & McCourt, 2002; Murray, Windsor & Parker, 2010). I vissa fall uteblev 

kvinnorna från undersökningar (Abdullahi et al., 2009) eller undvek att ta upp vissa 
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ämnen eller problem på grund av att kommunikationen och språket upplevdes som ett 

för stort hinder (Abdullahi et al., 2009; Thierfelder et al., 2005). I ett fall lämnade en 

kvinna förlossningsavdelningen tre timmar efter att barnet fötts:  

After three hours I went home. I didn't want to stay. . . I couldn't handle the 

language, I didn't know what to say if I wanted something, something to eat or 

anything I needed. And then no one to talk to. I didn't know anyone. I was 

alone in a room with my baby. Like in prison. I felt it is good to be at home and 

help the other children and talk to them instead. Since my husband couldn't take 

care of them. It was the first time he had been alone with the children. (Wiklund 

et al., 2000, s. 111). 

Kvinnorna beskrev dessutom kommunikationssvårigheter i utebliven information. De 

upplevde att ingen förklarat saker som hur de bör förbereda sig under graviditeten inför 

förlossningen. Flera kvinnor drog ned på kosten under graviditeten, då de hört att det 

skulle underlätta förlossningen i och med att bebisen skulle vara mindre. En kvinna 

berättar:  

It is not good that the baby grows too much, it will lead to a difficult delivery. I 

have never thought about circumcision as a problem, but I do want an easy 

delivery and for that it is good with a small baby. (Essén et al., 2000, s. 1509). 

Resultatet visade att ett flertal av kvinnorna var rädda för vad som skulle hända dem 

och deras barn relaterat till stympningen under förlossningen (Lundgren & Gerezgier, 

2008; Thierfelder et al., 2005;). Några av de kvinnor som förlösts via kejsarsnitt, 

vilket inte förekom i deras hemland, hade inte fått förklarat för sig varför detta skedde 

och nödvändigheten med detta; 

I felt so lonely and lost. I did not know the language, and my husband could not 

be there all the time. If I had stayed at home in Somalia, there would have been 

people around me, people who cared. Here I was all alone, helpless and in pain. 

I felt so miserable. And then it ended in a cesarean section. I do not know why, 

and I don’t think it was necessary. (Vangen et al., 2004, s. 33). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa hur kvinnor som utsatts för 

könsstympning upplever bemötandet i hälso- och sjukvården. För att få svara på syftet 

gjordes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats granskades 

och sammanställdes. Backman (2008) beskriver det kvalitativa perspektivet som ett 

intresse för individen och hur individen tolkar sin omgivning. Den kvalitativa ansatsen 

ansågs därför lämplig för denna studie, då författarna önskade studera individers 

upplevelser. Avsikten var att skapa en översikt av befintlig forskning, varför en 

litteraturstudie i ämnet genomfördes. Nackdelen med att göra en litteraturstudie är att 

resultatet redan har behandlats av författarna till de använda artiklarna och nu 

analyseras ytterligare en gång av författarna till denna litteraturstudie (Friberg, 2006). 

Alternativet till en litteraturstudie hade varit en empirisk studie, vilket valdes bort då 

kvinnlig könsstympning är ett känsligt och laddat ämne. Att rekrytera deltagare hade 

kunnat bli ett problem då ett krav hade varit att behärska svenska i tal och skrift 

eftersom att möjligheten till eventuell tolk skulle vara begränsad.  

Urvalsprocessen är en viktig del av studien. Risken finns att artiklar som stödjer 

författarens egen förförståelse väljs ut (Friberg, 2006). Författarna till föreliggande 

studie var dock noggranna med att välja studier för att de ansågs kunna svara på syftet 

att belysa könsstympade kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvård, och valde inte 

studier utefter ett önskat resultat. Vidare granskades valda artiklar efter SBU:s 

granskningsmall för att säkerställa kvalitén på materialet. Detta gjordes av författarna 

var för sig, och studiernas kvalité diskuterades därefter gemensamt.  

I sökprocessen valdes sökordet female genital mutilation i enighet med vad som står i 

svensk lag (SFS 1982:316) och det begrepp WHO (2008) använder sig av. Sökordet 

somali användes på grund av att Somalia är det land där prevalensen av kvinnlig 

könsstympning är högst (Yoder & Khan, 2007) och det faktum att somalier år 2011 var 

den största gruppen asylsökande i Sverige (Migrationsverket, 2011). Att majoriteten av 

inkluderade studier studerar just somaliska kvinnors upplevelser var dock inte en 

avsikt. Sökningarna med somali som sökord resulterade i två utvalda och använda 

studier. Totalt resulterade sökningarna i åtta använda studier som enbart studerar 

somaliska kvinnors upplevelser och erfarenheter. Resterande fem studier studerar 
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kvinnor med ursprung från Eritrea, Somalia och Sudan. Att ett flertal av inkluderade 

studier enbart studerar somaliska kvinnors upplevelser kan ses som en svaghet då detta 

inte var syftet, samt att typ av könsstympning varierar länderna emellan.  

Tio av de tolv artiklar som utgjorde resultatet till föreliggande studie beskriver kvinnors 

erfarenheter av bemötande i förlossning- och mödravård, vilket ligger utanför den 

grundutbildade sjuksköterskans arbetsfält. Författarnas önskan var att inkludera artiklar 

som studerar kvinnors upplevelse av bemötandet på exempelvis gynekologiska 

avdelningar där även grundutbildade sjuksköterskor arbetar men på detta område kunde 

författarna till föreliggande studie inte hitta forskning, vilket kan ses som en svaghet. 

Av de artiklar som använts är fyra publicerade i Sverige och resterande i Norge, USA, 

Schweiz, Australien, England och Kanada. Hälso- och sjukvården samt utbildningen  

kan skilja sig mellan de olika länderna och detta kan tänkas påverka studiens 

överförbarhet till enbart svenska förhållanden. Författarnas önskan var från början att 

bara använda studier publicerade i Sverige, men brist på forskning gjorde att det inte 

gick att begränsa sig till detta. Det har dock inte uppkommit några specifika skillnader i 

resultaten för studierna i de olika länderna. Även om önskan var att endast inkludera 

studier publicerade i Sverige, kan fyra av tolv studier gjorda i Sverige ses som en styrka 

för överförbarheten  

Studier publicerade år 2000-2011 har inkluderats i resultatet. Enligt Friberg (2006) är 

vetenskap är en färskvara och utvecklingen i hälso- och sjukvården är i ständig rörelse. 

I och med detta kan det tänkas att studierna publicerade i början av decenniet är mindre 

aktuella och därför svårare att applicera i nutid. I arbetet och utvecklingen kring 

kvinnlig könsstympning har mycket skett och traditionen är välkänd även i länder där 

traditionen inte utövas.  

Studierna som inkluderats är alla skrivna på engelska och noggrannhet vid översättning 

har tagits i beaktande under hela utarbetandet av föreliggande studie. Det bör dessutom 

has i åtanke att ett flertal av intervjuerna i de artiklar som använts för denna studie 

redan har översatts från andra språk till engelska, och att det även då funnits risk för 

feltolkningar. 

För att strukturera upp fynden i valda artiklar skapades huvudteman och underteman. 

Till en början uppstod svårigheter kring kategoriseringen till temana Kunskap samt 
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Respekt och empati. I granskningen av studierna sågs att brist på kunskap hos 

sjuksköterskorna ofta var orsaken till att kvinnorna upplevde brist på respekt och 

empati. Syftet var dock att belysa hur kvinnorna upplevde bemötande i hälso- och 

sjukvården, varför materialet delades upp i teman utan att författarnas förförståelse 

präglade analysen. 

Resultatdiskussion 

Sveriges hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763, 2 §) fastställer att hälso- och 

sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Lagen säger vidare att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet. Genomgången av de olika studierna visade att 

det fanns både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter från könsstympade 

kvinnors möte med hälso- och sjukvården. Resultatet visar dock på övervägande 

negativa upplevelser. Omvårdnaden av kvinnor som utsatts för kvinnlig könsstympning 

kan vara komplicerad på många sätt, vilket innebär att dilemman kan uppstå i mötet 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och kvinnor som utsatts för ingreppet (Widmark, 

Tishelman & Maina Ahlberg, 2002). I fyra av de tolv granskade studierna framgår att 

flertalet av de deltagande kvinnorna kände sig tillfredsställda med vårdpersonalens 

reaktioner på, och behandling av, deras särskilda problem, och inte upplevde några 

särskilda problem i mötet med hälso- och sjukvården. Känslan av tillfredsställelse med 

vården kan enligt Carroll et al. (2007) vara beroende av hur länge man bott i det nya 

landet, där nyligen inflyttade tenderar att vara mer nöjda än de som bott i landet längre. 

Tre övergripande teman framträdde i resultatet: Bristande kunskap, Brist på respekt och 

empati samt kommunikationssvårigheter. 

Bristande kunskap 

Resultatet visade at mötet med vårdpersonal utan kunskap om kvinnlig könsstympning 

resulterade ofta i chock och rädsla. Hanssen (2007) menar att kultur innefattar 

människors tidigare upplevelser och förväntningar, vilka har en inverkan på personens 

upfattning om vården.  Kvinnorna var vana vid rutinerna i hemlandet där 

vårdpersonalen visste allt om könsstympning, inklusive hur en deinfibulering vid 

förlossning går till. En del av kvinnorna förutsatte att ingreppet skedde överallt, och 

därmed att alla hade kunskap om det. När de då senare av olika anledningar sökte vård i 

det nya landet blev de chockade över den okunskap som rådde.  
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Brist på respekt och empati 

Kvinnorna upplevde ofta brist på respekt och empati, bland annat då de utsattes för 

vårdpersonalens föreställning om en person från en kultur där könsstympning 

förekommer. Nordin och Schölin (2011) menar att man tenderar att gruppera 

människor efter kultur och att man ser omvårdnadsbehov hos gruppen i stället för den 

enskilda människan.  

Kvinnorna utsattes för hånfulla kommentarer och ansiktsuttryck av avsmak på grund 

könsstympningen. Många av de klagomål som patientnämnden får in handlar om just 

bemötandet i hälso- och sjukvården (Eriksson & Nordman, 2004). Sjuksköterskor ska 

enligt SoS (2005) samt Svensk sjuksköterskeförening och ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) ha förmåga att kommunicera och bemöta patienten med respekt, 

samt ge alla en god omvårdnad och visa öppenhet för olika värderingar och 

trosuppfattningar. 

Kommunikationssvårigheter 

Flera tidigare studier pekar på kommunikation som en grundläggande förutsättning för 

god vård.  Även resultatet i denna studie kan tolkas som att kommunikationen är av 

högsta prioritet.  

Kommunikationsproblem gällde bland annat bristen på pålitliga tolkar: Antingen blev 

kvinnorna inte erbjudna tolktjänst, eller så upplevde de att tolkarna inte översatte 

konversationerna helt och hållet. Enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) finns en 

skyldighet att anlita tolk då en patient inte behärskar språket. Sjuksköterskor använder 

sig enligt Hultsjö och Hjelm (2005) ofta av anhöriga som tolk istället för att använda 

en professionell tolk, vilket innebär en risk att viktig information utelämnas och eller 

misstolkas. Rhodes och Nocon (2003) beskriver närvaro av tolk som ett hinder för 

god kommunikation. Det kan bland annat bero på klasskillnader, olika dialekter och 

att närvaron av en tredje part i samtalet kan bidra till att patienten utelämnar viktig 

information. Rhodes och Nocon beskriver vidare att nyanser i språket kan göra så att 

viktig information förvrids och att tolken förenklar det som sägs.   

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie har identifierat tre typer av brister och svårigheter i 

bemötandet av kvinnor som utsatts för könsstympning inom hälso- och sjukvården. 

Dessa är bristande kunskap, brist på respekt och empati samt 
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kommunikationssvårigheter. För att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning krävs 

utbildning för både studenter och befintlig hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnorna 

upplevde brist på respekt och empati, de beskrev känslor av skam och utsatthet i mötet 

med hälso- och sjukvården. Detta talar bland annat för att ett behov av att öka den 

transkulturella kompetensen i verksamheten krävs. God tillgång till pålitliga och 

kompetenta tolkar antas kunna bidra till en bättre förutsättning för en god 

kommunikation.  

Klinisk betydelse 

Denna studie är av betydelse i klinisk verksamhet då den belyser den könsstympade 

kvinnans upplevelse av bemötandet i hälso- och sjukvården. I och med den åldrande 

och ökande befolkningen kommer hälso- och sjukvården möta könsstympade kvinnor i 

större utsträckning i framtiden. Arbetet med att förebygga kvinnlig könsstympning 

pågår, men under tiden är det viktigt att de kvinnor som utsatts för ingreppet bemöts 

med värdighet och respekt i vården. Vårdpersonal som möter dessa kvinnor bör ha en 

god grundläggande förståelse för och kunskap om kvinnlig könsstympning, och får inte 

låta sina egna värderingar speglas i mötet med kvinnan. Det finns ett stort behov av 

tydliga rutiner och riktlinjer när det kommer till vård av denna patientgrupp.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Resultatet indikerar på brister i kunskap hos hälso- och sjukvården när det gäller 

bemötande och omvårdnad av kvinnor som utsatts för könsstympning. Författarna till 

föreliggande studie föreslår en empirisk studie för ytterligare forskning inom området. 

Studien bör granska verksamheters riktlinjer för bemötande och omvårdnad av kvinnor 

som utsatts för könsstympning. 
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BILAGA 1 

Granskningsmall för vetenskapliga artiklar  

(SBU, 2012) 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

□ □ □ □ 

2. Urval 

a) Är urvalet relevant? □ □ □ □ 

b) Är urvalsförfarander tydligt skrivet? □ □ □ □ 

c) Är kontexten tydligt beskriven? □ □ □ □ 

d) Finns relevant etiskt resonemang? □ □ □ □ 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? □ □ □ □ 

Kommentarer syfte, patientkarakterstika, kontext etc.  

3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? □ □ □ □ 

b) Är datainsamlingen relevant? □ □ □ □ 

c) Råder datamättnad? □ □ □ □ 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

datainsamlingen? 

□ □ □ □ 

Kommentarer urval, datainsamling, datamättnad etc.  

4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? □ □ □ □ 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

□ □ □ □ 

c) Råder analysmättnad? □ □ □ □ 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

analysen? 

□ □ □ □ 

Kommentarer analys, analysmättnad etc.  

5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? □ □ □ □ 

b) Är resultatet begripligt? □ □ □ □ 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? □ □ □ □ 

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

□ □ □ □ 

e) Genereras hypotes/teori/modell? □ □ □ □ 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang 

(kontext)? 

□ □ □ □ 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang 

(kontext)? 

□ □ □ □ 

Kommentarer resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.  
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BILAGA 2 

Litteraturmatris 

Nr Författare (År), 

Titel &Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod, Urval, N= Resultat 

1 Abdullahi, A., 

Copping, J., 

Kessel, A., Luck, 

M. & Bonell, C. 

(2009).  

 

Cervical screening: 

Perceptions and 

barriers to uptake 

among Somali 

women in 

Camden, Public 

Health. 

 

England. 

 

Att utforska hinder och sätt 

att förbättra screeningen av 

livmoderhalscancer bland 

somaliska kvinnor i 

Camden, London. 

Semistrukturerade 

diskussioner i 

fokusgrupper och 

djupintervjuer.  

 

50 somaliska 

kvinnor i åldrarna 

25-64 år boende i 

Camdem. 

 

N = 50. 

 

Resultaten visar att 

de könsstympade 

kvinnorna kände 

skam då 

vårdpersonalen 

visade chock över 

deras tillstånd. 

 

Ökad kunskap om 

könsstympning hos 

vårdpersonalen var 

önskvärt.  

2 Berggren, V., 

Bergström, S. & 

Edberg, A.-K. 

(2006). 

 

Being Different 

and Vulnerable: 

Experiences of 

Immigrant African 

Women Who 

Have Been 

Circumcised and 

Sought Maternity 

Care in Sweden, 

Journal of 

Transcultural 

Nursing. 

 

Sverige. 

 

Att undersöka upplevelsen 

av kvinnlig könsstympning 

och erfarenheter från möten 

med svensk mödravård 

bland kvinnor från Eritrea, 

Somalia och Sudan nu 

boende i Sverige. 

Intervjuer. 

 

Kvinnor från 

Eritrea, Somalia 

eller Sudan som 

utsatts för någon 

form av 

könsstympning och 

har erfarenhet av 

förlossning i 

Sverige.  

 

N = 21. 

Resultatet visar att 

kvinnorna upplevde 

bristande kunskap 

om könsstympning 

bland vårdpersonal. 

 

Studien indikerar en 

brist på rutiner och 

riktlinjer gällande 

vård av 

könsstympade 

kvinnor. 

 

Kommunikationen 

försvårades av bland 

annat kvinnans 

känsla av skam. 

 

 

3 Carroll, J., Epstein, 

R., Fiscella, K., 

Gipson, T., Volpe, 

E. & Jean-Pierre, 

P. (2007). 

 

Caring for Somali 

women: 

Implications for 

clinician-patient 

communication, 

Patient Education 

and Counceling. 

 

USA. 

 

Att identifiera egenskaper 

som förknippas med god 

vård, ur afrikanska 

flyktingkvinnors perspektiv. 

Djupgående 

intervjuer. 

 

Kvinnor över 18 år, 

födda i Somalia, nu 

bosatta i Rochester. 

 

N = 34. 

 

 

Resultaten visar flera 

grundläggande 

faktorer för en god 

vård: 

Vårdpersonalen 

måste ha en 

grundläggande 

förståelse för 

könsstympning och 

visa känslighet och 

respekt.  

 

Kvinnorna önskade 

tillgång till pålitliga 

kvinnliga tolkar. 

 

4 Chalmers, B. & Att få information om Standardform- Resultaten visar 
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Omer-Hashi, K. 

(2002). 

 

What Somali 

women say about 

giving birth in 

Canada, Journal of 

Reproductive and 

Infant Psychology. 

 

Canada. 

 

könsstympade kvinnors 

upplevelser av vården under 

graviditet och förlossning 

samt om deras tidigare 

erfarenhet av 

könsstympning. 

 

 

aterad intervju-

studie. 

 

Kvinnor som fött 

barn i Canada 

någon gång under 

de senaste fem åren. 

 

N = 432. 

kvinnornas missnöje 

med den givna 

vården och en 

upplevd brist på 

känslighet och 

respekt för den 

kulturella praxisen. 

 

Studien indikerar ett 

behov av tydliga 

rutiner och riktlinjer 

gällande vård av 

könsstympade 

kvinnor. 

 

5 Essén, B., 

Johnsdotter, S., 

Hovelius, B., 

Gudmundsson, S., 

Sjöberg, N.-O., 

Friedman, J. & 

Östergren, P.-O. 

(2002). 

 

Qualitative study 

of pregnancy and 

childbirth 

experiences in 

Somalian women 

redident in 

Sweden, British 

Journal of 

Obstetrics and 

Gynaecology. 

 

Sverige. 

 

Att utforska attityder, 

strategier och vanor hos 

somaliska invandrarkvinnor i 

samband med graviditet och 

förlossning, för att få en 

förståelse för hur kulturella 

faktorer kan påverka det 

perinatala resultatet. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

Kvinnor födda i 

Somalia, i åldern 20 

och 55 med 

erfarenhet av 

förlossning i 

Somalia och i 

Sverige. 

 

N = 15. 

 

Resultaten visar att 

de flesta av 

kvinnorna var nöjda 

med vården. 

 

Kritiken bestod av en 

upplevelse av brist 

på känslomässigt 

stöd och kunskap om 

kvinnlig 

könsstympning. 

 

En del av kvinnorna 

skar ned på kosten 

med rädsla för ett 

stort barn som skulle 

göra extra stor skada 

i underlivet vid 

förlossningen. 

 

6 Harper Bulman, K. 

& McCourt, C. 

(2002).  

 

Somali refugee 

women’s 

experiences of 

maternity care in 

west London: a 

case study, Critical 

Public Health. 

 

England. 

 

Att utveckla en förståelse för 

den verklighet som 

somaliska kvinnor upplever i 

deras kontakt med 

mödravård i England. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

narrativ ansats. 

 

Somaliska kvinnor 

som nyligen haft 

kontakt med 

mödravården. 

  

N = 12, varav 6 

diskuterade FGM. 

Resultatet visar att 

majoriteten av 

kvinnorna var 

missnöjda med 

vården. 

 

Kvinnorna upplevde 

bristande kunskap 

om och förståelse för 

könsstympning och 

efterlyste lämpliga 

rutiner och riktlinjer 

gällande vård av 

dessa patienter. 

 

Tre uppgav att de 

lidit av svåra 

bristningar på grund 

av personalens 

felhantering. 

 

7 Lundberg, P. & 

Gerezgiher. 

(2008).  

Att utforska eritreanska 

invandrade kvinnors 

upplevelser av kvinnlig 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Resultatet visar att 

vårdpersonalens 

bristande kunskap 
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Experiences from 

pregnancy and 

childbirth related 

to female genital 

mutilation among 

Eritrean immigrant 

women in Sweden, 

Midwifery. 

 

Sverige.  

 

könsstympning under 

graviditet, förlossning och 

postpartumperioden. 

Kvinnor som levde 

i och runt Uppsala 

med ursprung från 

Eritrea, bott i 

Sverige i mer än 2 

år, ålder 30-50, fött 

minst ett barn. 

 

N = 15 

om könsstympning 

orsakade känslor av 

oro, rädsla och 

ångest bland 

kvinnorna. 

 

Kvinnorna saknade 

information under 

graviditeten och 

inför förlossningen. 

 

8 Murray, L., 

Windsor, C. & 

Parker, E. (2010).  

 

The Experiences 

of African Women 

Giving Birth in 

Brisbane, 

Australia, Health 

Care for Women 

International. 

 

Australien. 

 

Att avtäcka förstapersons-

beskrivningar av 

förlossningserfarenheter 

bland afrikanska 

flyktingkvinnor i Brisbane, 

Australien, och att utforska 

de gemensamma teman som 

uppstod i deras erfarenheter. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

En kulturellt 

heterogen grupp 

som fött barn i 

Brisbane under de 

senaste 5 åren. 

 

N = 10 

Resultatet visar att 

flera av kvinnorna 

förvånades över 

personalens 

bristande kunskaper 

om könsstympning. 

 

Kvinnorna upplevde 

en överväldigande 

känsla av rädsla, 

ensamhet och ”att 

inte veta”. De hade 

liten eller ingen 

kunskap om sina 

rättigheter i vården. 

 

9 Thierfelder, C., 

Tanner, M. & 

Kessler Bodiang, 

C. (2005). 

 

Female genital 

mutilation in the 

context of 

migration: 

experiences of 

African women 

with the Swiss 

health care system, 

European Journal 

of Public Health. 

 

Schwiez. 

Att analysera hur invandrade 

kvinnor som genomgått 

könsstympning upplever 

gynekologisk/obstetrisk vård 

i den schweiziska hälso- och 

sjukvården, och att 
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genomgått 

könsstympning 
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framkallade känslor 
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fokusgrupper med 

öppna, explorativa 

frågor. 

 

Somliska kvinnliga 

flyktingar över 18 

år. (19-43 år). 

 

N = 23. 
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de flesta var nöjda 

med vården.  

 

Det övergripande 
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med normen för 

omskärelse”. 
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jobbigt att behöva 

använda tolk för det 
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Norge. 

 

Att undersöka hur den 

perinatala omvårdnaden kan 

påverka förlossningens utfall 

bland könsstympade 

kvinnor. 

Djupintervjuer. 

Kvinnor 18-55 år,  

födda i Somalia där 

de utsatts för 

könsstympning, nu 

boende i och har 

fött barn i Oslo eller 

i närheten. 

 

N = 23. 

Resultatet visar en 

överlag positiv 

inställning till 

vården. 

 

De kritiska rösterna 

var rädda för 

bristande kunskap. 

 

Ett flertal hade 

upplevt sårande 

kommentarer och 

ansiktsuttryck. En 

läkare hade frågat 

om en kvinna om 

hennes könsorgan 

hade bränts, vilket 

hon upplevde som 

genant. 
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Sverige. 

 

Att studera 

förlossningserfarenheter av 

somaliska kvinnor och män i 

Sverige. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Kvinnor födda i 

Somalia, nu boende 

i Umeå eller 

närliggande 

kommun som fött 

barn i Umeå efter 

1992. 

 

N = 9. 

 

Resultatet visar att 

de flesta av 

kvinnorna var nöjda 

med vården. 

 

Det fanns en rädsla 

för stigmatisering på 

grund av 

könsstympningen. 

 

Vårdpersonalens 

okunskap och 

kommentarer sårade 

kvinnorna. 

 


