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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Female Genital Mutilation (FGM) eller kvinnlig könsstympning innefattar 

procedurer som avsiktligt förändrar eller orsakar skada på de kvinnliga könsorganen av 

icke medicinska skäl. Det berör över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över. Det 

har dokumenterats i 30 olika länder, framför allt i Afrika, delar i mellanöstern och 

Asien. Det finns fyra huvudtyper på utförandet FGM och typ tre (infibulation) är den 

svåraste formen med en förekomst på endast 10 %. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors kunskaper om 

kvinnlig könsstympning och upplevelser i mötet med omskurna kvinnor samt att 

redovisa vilken datainsamlingsmetod de inkluderade artiklarna hade valt.  

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som grundade sig på 13 vetenskapliga 

artiklar, varav fem artiklar med kvalitativ och åtta artiklar med kvantitativ ansats. 

Inkluderade vetenskapliga artiklar söktes fram via PubMed.  

 

Resultat: Studien visade stor variation i sjuksköterskornas kunskap om FGM, men 

kunskapen visade sig ofta vara bristfällig. Det uppgavs att sjuksköterskorna inte fick 

information om ämnet under sin utbildning. Sjuksköterskornas upplevelser av FGM 

visade även på svårigheter i mötet och i kommunikationen med omskurna kvinnor. 

Detta angavs som anledningar till att sjuksköterskorna inte kände att de kunde erbjuda 

dessa kvinnor en individanpassad vård. Forskarna till artiklarna använde sig av 

intervjuer och enkäter i sin datainsamlingsmetod. 

 

Slutsatser: Enligt studien rådde generellt bristfällig kunskap om ämnet FGM bland 

sjuksköterskorna. För att kunna ge en individanpassad vård till omskurna kvinnor måste 

sjuksköterskan ha kunskap om FGM. Denne måste också kunna bemöta dessa kvinnor 

med en icke-dömande attityd och visa hänsyn till deras kulturella värderingar.  
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Abstract 

Background: Female Genital Mutilation (FGM) includes procedures that intentionally 

changes or cause damage to the female sex organs for non-medical reasons. It affects 

over 200 million girls and women around the world. The procedure has been 

documented in 30 different countries, especially in Africa, some parts in the Middle 

East and also in Asia. There are four main types of FGM and type three (infibulation) is 

the most difficult form with a presence of only 10%.  

 

Purpose: The purpose of this literature study was to describe the nurse's knowledge of 

female genital mutilation and experiences in meeting with circumcised women, as well 

to describe which data collection method the included articles had chosen.  

 

Method: A literature study with descriptive design based on 13 scientific articles, 

including five articles with qualitative and eight articles with quantitative approach. 

Included scientific articles were sought through PubMed. 

 

Result: The study showed variation in the nurses' knowledge of the subject FGM, but 

the knowledge was often inadequate. It was stated that they (nurses) did not receive 

information about the subject during their education. The nurse’s experiences about 

FGM showed that difficulties appeared in the meeting and in communication with 

circumcised women. This was stated as a reason why the nurses did not feel they could 

offer these women an individualized care. The researchers for the articles used 

interviews and questionnaires as their data collection.   

 

Conclusion: According to this study, the knowledge of the subject FGM among the 

nurses was generally inadequate. In order to provide an equal and individualized care to 

these women, the nurse must have knowledge of FGM. They also have to be able to act 

with a non-judgmental attitude with consideration to their cultural values.  
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1. Introduktion 

 
1.1 Förekomst och historik av kvinnlig könsstympning, FGM 

 

Female Genital Mutilation eller kvinnlig könsstympning har existerat som en social och även 

kulturell sedvänja sedan långt tillbaka i historien. Det dokumenterats före kristendomen och 

före islamisk tid, dock i mindre utsträckning än det är idag. Kvinnlig könsstympning 

härstammar från folklegenden faraonerna i den gamla Egypten som utförde FGM på sina 

kvinnor. Omskurna kvinnor blev till och med sålda till ett högre pris på den egyptiska 

slavmarknaden än icke-omskurna kvinnor (Berggren & Franck 2008). Förekomsten av FGM 

har dokumenterats i 30 olika länder, framför allt i afrikanska kontinenten, men även i 

Mellanöstern och Asien. Några former av FGM har även rapporterats bland vissa etniska 

grupper i Sydamerika. Det exakta antalet flickor och kvinnor över hela världen som har 

genomgått FGM är inte känt men det beräknas att över 200 miljoner flickor och kvinnor 

världen över har genomgått FGM. Uppskattningsvis kommer ca tre miljoner flickor varje år 

att bli utsatta för könsstympning. FGM utförs för det mesta på yngre flickor från spädbarn upp 

till 15 års ålder. Migrationen har lett till att många flickor och kvinnor som nu är bosatta i 

Europa, Australien och Nordamerika, antingen genomgått kvinnlig könsstympning eller 

riskerar att bli utsatta för det (WHO 2017). 

 

FGM blev allmänt känt för första gången under 50–60-talet av afrikanska aktivister. Genom 

detta blev världshälsoorganisationens och Förenta Nationernas medvetna om kvinnlig 

omskärelse. World Health Organisation; WHO, offentliggjorde detta för första gången år 

1979 och rekommenderade då att regeringar skulle arbeta för att eliminera utförandet. Många 

internationella organisationer har sedan dess samarbetat i arbetet mot utförandet av FGM 

(Goldenstein 2014). Den sjätte februari 2017 avsattes en internationell dag med nolltolerans 

för kvinnlig könsstympning, då FGM är ett brott som kränker flickorna och kvinnornas 

mänskliga rättigheter (WHO 2017). 

 

1.2 Definition och olika klassifikationer av FGM 

Female Genital Mutilation (FGM) eller kvinnlig könsstympning innefattar procedurer som 

avsiktligt förändrar eller orsakar skada på de kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl 

(WHO 2017). FGM klassificeras i fyra huvudtyper. Typ ett kallas klitoridektomi och innebär 

att klitoris (en liten, känslig och erektil del av könsorganet) helt eller delvist avlägsnas. Typ 

två benämns excision, där man utöver klitoridektomi, avlägsnar också inre blygdläpparna med 
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eller utan borttagning av yttre blygdläpparna. Typ tre kallas infibulation, vilket inkluderar 

både klitoridektomi och excision av blygdläpparna, då skapas bara en liten vaginalöppning 

som möjliggör passage av urin och menstruationsblod. Typ fyra innefattas av procedurer som 

på andra sätt skadar det kvinnliga könsorganet utan att ha några medicinska fördelar (WHO 

2017). Enligt Socialstyrelsen (2016a) så är definitionen av typ fyra innebär alla skadliga 

ingrepp som utförs i de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl som inte inkluderas i 

typ ett till tre. Exempel på typ fyra är bland annat prickning, piercing, skrapning och bränning. 

Typ ett, två och fyra är den vanligaste formen av könsstympning och dessa utförs i nästan  

90 % av alla fall runt om i världen. Endast 10 % av kvinnor och flickor genomgår typ tre, 

vilket som är det mest omfattande ingreppet (infibulation). 

 

1.3 Lagstiftningar om FGM i olika länder 

 
I vissa afrikanska länder som Nigeria, Egypten, Ghana, Gambia och Sudan är lagstiftningen 

diffus och trots att FGM är illegal, så saknas det politiska stöd som krävs för att lagen ska 

tillämpas på ett effektivt sätt. I Ghana blev FGM straffbart år 2007, fast det redan var olagligt 

sedan år 1994. År 2003 skärptes lagen mot FGM i Sudan, men år 2009 skrevs sunna- typen 

(oftast menar man FGM grad ett) ut från förbudet. I Gambia finns det ingen särskild lag mot 

FGM (Reig- Alcaraz, Siles- González & Solano-Ruiz 2015). I länder som Spanien, USA, 

Storbritannien och Belgien är FGM straffbart enligt lag, inte bara inom landet utan även om 

det utförs utanför gränserna (Reig- Alcaraz et al. 2015). Terry och Harris (2013) tar även upp 

att även om FGM är olagligt i England, så planerar dessa kvinnor att återvända till sitt 

ursprungsland för att få det genomfört. 

 

1.4 Lagstiftning mot FGM i Sverige 

 

Sverige var det första landet inom västländerna som införde en specifik lag mot kvinnlig 

könsstympning (Johnsdotter 2004 & Länsstyrelsen Östergötland 2016). Sedan år 1982 finns 

en lag SFS nr: 1982:316 som förbjuder kvinnlig könsstympning (Socialstyrelsen 2016a). År 

1998 gjordes första ändringen i lagen, bland annat byttes ordet omskärelse ut till 

könsstympning samt en ny lagparagraf trädde i kraft. Den nya lagparagrafen möjliggör att 

kunna väcka åtal och döma utövaren av kvinnlig könsstympning även om brottet utförs 

utanför Sverige (Länsstyrelsen Östergötland 2016). Lagen mot kvinnlig könsstympning 

innebär att all procedur som utförs i syfte att stympa kvinnan som förorsakar skada och/eller 

resulterar i bestående förändringar i dennes könsorgan, får inte genomföras, oavsett om 



 

3 

 

personen lämnat sitt samtycke eller inte. Den som bryter mot lagen kan därför dömas till 

mellan två till sex års fängelse. Är brottet mindre grovt, döms utövaren till fängelse i högst 

fyra år, däremot om brottet klassificeras som grovt, kan man dömas till fängelse i mellan fem 

till tio år. Vid bedömningen av skalan på mindre grovt eller grovt, så ska det då tas särskilt 

hänsyn till omfattningen av ingreppet könsstympning och hur allvarlig problematiken blivit 

till följd av FGM. Det är enligt lag SFS nr: 2017:333 straffbart att förbereda, delta i eller 

utöva FGM samt att inte rapportera om ingreppet blivit utfört. (Socialstyrelsen 2016a). 

 

1.5 FN:s perspektiv på FGM 

 

Enligt artikel 25 av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, anses att varje människa 

har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. 

Därför bryter FGM mot de mänskliga rättigheterna och kränker därför kvinnans hälsa och 

integritet. FGM bedöms som en form tortyr och våld mot kvinnor, således stödjer FN:s 

konvention att man ska avskaffa all form av diskriminering av kvinnor. Dessutom anses FGM 

vara en traditionell praxis som skadar barnens hälsa, då det i de flesta fall utförs på 

minderåriga, så strider det också mot barnkonventionen (UNICEF 2016). 

 

1.6 De omskurna kvinnornas syn på utförandet av FGM 

 
Enligt Isman, Ekéus och Bergman (2013) så upplevde somaliska kvinnor som immigrerat till 

Sverige, att de kände sig kluvna angående utförandet av FGM. Dessa kvinnor visste om de 

negativa hälsoaspekter som FGM inneburit och att det var olagligt att utföra FGM i Sverige. 

Men de kunde fortfarande känna att utförandet hade positiva kulturella värderingar inom 

traditionen. FGM var en symbol som visade vilket ursprung kvinnan hade, det gjorde henne 

fulländad och gav henne en känsla av tillhörighet. Att vända sig mot FGM ansågs därför som 

att man vände sig emot hela den somaliska kulturen och traditionen. Trots att utförandet av 

FGM oftast var traumatiskt och smärtsamt, betraktades FGM som något positivt. Med 

ingreppet kom goda möjligheter som kunde leda till en lovande och ljus framtid i den 

omskurna kvinnas liv (Isman et al. 2013). 

 

Enligt Terry och Harris (2013) så ansågs vara invandrare och tillhöra en minoritet var en 

större utmaning än själva FGM. Forskarna beskrev också att vissa av de omskurna kvinnorna 

hade positiva inställningar till utförandet FGM. Kvinnorna var villiga att fortsätta med denna 

praxis, då FGM ansågs vara förankrad i deras kulturella och traditionella övertygelse. Därför 

kändes FGM helt naturligt, då kvinnorna kände sig stolta och kunde därmed bevara sin 



 

4 

 

kulturella identitet. Att inte utföra FGM betraktades då som respektlöst mot den äldre 

generationen och den kulturella och religiösa tron. Enligt Goldenstein (2014) så ville 

omskurna kvinnor upprätthålla samhällets normer även om det ansågs vara farligt och skadligt 

för hälsan. 

 

I studien av Isman et al. (2013) så beskrev kvinnorna sina känslor inför utförandet. Kvinnorna 

uttryckte att de hade positiva förväntningarna inför att FGM skulle utföras. Men efter 

ingreppet så kände de sig sorgsna och besvikna att de inte kunde göra utförandet ogjort. 

Kvinnorna i dessa samhällen lärde sig redan i barnaåldern att inte visa smärta, då det 

uppfattades som skamligt. De vågade därför inte ens uttrycka smärta vid utförandet av FGM, 

trots att det genomfördes utan bedövning. Alla kvinnor som var med i studien var emot 

utförande av FGM efter att de fått ökad kunskap om ämnet i Sverige. Kvinnorna ansåg också 

att koranen tidigare hade tolkats av människor som saknade kunskap. Därför hade denna 

utövning levt kvar som en typ av uppförandekod inom religionen. De ifrågasatte vilka 

fördelar FGM verkligen hade för kvinnor, då de ansåg att kvinnan var kapabel till 

avhållsamhet utan att behöva vara omskuren. De menade att om FGM ska kunna elimineras, 

så måste man ge kvinnorna ökad kunskap om deras rättigheter och om de skador FGM 

medför. 

 

1.7 Psykisk påverkan till följd av FGM 

 

FGM påverkade inte bara kvinnan med svåra fysiska symtom, utan de största svårigheterna 

var det psykiska trauma som FGM medförde. Själva ingreppet var ett trauma i sig självt, som 

ofta också utfördes helt utan förvarning eller förklaring när kvinnorna endast var barn. Detta 

gjorde att många av kvinnorna hade svåra mardrömmar och återkommande tillbakablickar 

från utförandet senare i livet. Flera av kvinnorna led av inre spänningar och rädsla samt att de 

ibland även utvecklade apatiska beteenden. Kvinnorna kände sig maktlösa och arga över att 

ha utsatts för FGM samtidigt som de kände skam och skuld (Vloeberghs, Kwaak, Knipscheer 

& Muijsenbergh 2012 & Rafaei, Aghababaei, Pourreza & Masoumi 2016).  

 

I studien av Rafaei et al. (2016) beskrevs också att kvinnorna kände sig ofullständiga, 

underlägsna och förtryckta, vilket gjorde att de isolerade sig från sin omgivning. Liknande 

resultat visades även i studien av Terry och Harris (2013), där många av kvinnorna som 

genomgått FGM upplevde kronisk ångest, ständig rädsla, känslor av övergivenhet, ensamhet 

och även ilska gentemot anhöriga som deltog vid utförandet. Trots rapportering av de 
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psykologiska problemen så upplevde kvinnorna att de inte fick tillgång psykologiskt stöd. I 

studierna framkom det att många av de omskurna kvinnorna även visade tecken på 

posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Vloeberghs et al. 2012; Terry & Harris 2013 & Rafaei 

et al. 2016). Enligt Rafaei et al. (2016) hade kvinnorna också större risk att drabbas av andra 

psykiska problem såsom psykos, neuros, depressioner och psykosomatisk sjukdom.  

 

1.8 Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, vilket är att främja och återställa 

hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Det ligger i vårdens natur att bemöta alla 

individer med respekt för sina mänskliga rättigheter och att ta hänsyn till dennes kulturella 

värderingar. Sjuksköterskans roll enligt ICN:s etiska koder är att ge patienten en korrekt, 

tillräcklig och lämplig information som är anpassad till dennes kulturella tro och värderingar, 

vilket även ligger i sjuksköterskans ansvarsområde (Willman 2014).  

I många kulturer där utförandet av FGM anses vara naturligt, betraktas diskussioner med 

fokus på könsorganen, opassande. Även hälsorelaterade diskussioner som har fokus på 

kvinnliga könsorgan, är ett känsligt ämne. Därför är det nödvändigt att sjuksköterskan tar 

särskilt hänsyn till detta perspektiv när hon samtalar med sin patient. På grund av att ingreppet 

är traumatiskt, så känner dessa kvinnor inte sig bekväma att prata öppet om det med en 

sjuksköterska från en annan kultur. Då är det sjuksköterskans ansvar att bygga förtroende och 

tillit att patienten känner sig trygg och bekväm med sin vårdgivare (Goldenstein 2014). 

1.9 Teoretisk referensram 

 
Teorin” Culture care theory of diversity and universality” av Madeleine Leininger fokuserar 

på att förstå individens omvårdnadsbehov utifrån dennes kulturella värderingar, detta för att 

kunna utföra transkulturellt förenliga vårdbeslut. Genom teorin kan man undersöka kulturellt 

sammanfallande omvårdnadsutfall. Handlingarna ska verka för att stödja individens 

välbefinnande, hälsa och ger en betryggande tillvaro. Denna teori kan användas universellt, på 

grund av att den inkluderar flera generella holistiska faktorer som återfinns i kulturer. Detta är 

den enda teorin som fokuserar på att upptäcka övergripande faktorer som påverkar individens 

vård såsom världsbild, sociala strukturer, språk, allmän och professionell omvårdnad samt 

etnisk historia och miljö. Leininger menar att om patienten upplever att sjuksköterskan inte tar 

hänsyn till dennes kulturella värderingar så riskerar relationen mellan dem att bli lidande. 

Patienten kan istället känna sig stressad, då en kulturell konflikt uppstår, vilket gör att denne 
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väljer att inte följa sjuksköterskans direktiv. Om sjuksköterskan inte frågar om patientens 

kultur så kan hen inte planera en individanpassad vård och riskerar att framstå som respektlös 

gentemot kulturella skillnader. För att kunna skapa en relation måste sjuksköterskan vara 

extra känslig i frågan om kulturer och sträva efter att öka sin kunskap om ämnet (Alligood & 

Tomey 2010).  

 

1.10 Problemformulering 

 

Kvinnlig könsstympning är en kulturell sedvänja som utförs i olika delar av världen med 

störst förekomst i Afrika. I dessa samhällen betraktas utförandet FGM naturligt som en 

förankrad praxis i den kulturella tron. Många kvinnor som migrerar till västerländerna känner 

sig ofta kluvna när det gäller FGM. Trots att FGM är olagligt så anser de omskurna kvinnorna 

att utförandet har en positiv aspekt i kulturen. De vill därför fortsätta med denna praxis, då det 

anses vara ett sätt att visa respekt för den äldre generationen och för den kulturella tron. I 

västerländerna är FGM olagligt då det definieras som ett brott mot mänskliga rättigheter. Det 

resulterar i att många dessa kvinnor planerar att resa tillbaka till hemlandet för att genomföra 

ingreppet på sina döttrar. Sjuksköterskan behöver därför ha kunskap om FGM för att kunna 

vara säker i sin roll för att kunna identifiera, förebygga, lindra och eliminera dessa handlingar. 

Sjuksköterskan måste ta hänsyn till kvinnans kulturella värderingar i mötet för att kvinnan ska 

känna sig trygg med vården. Det behövs mera studier om kvinnlig könsstympning både ur 

sjuksköterskans och den omskurna kvinnans perspektiv för att öka kunskapen om ämnet. 

Genom att öka medvetenheten om FGM och dess konsekvenser så kan man tillsammans 

aktivt arbeta för att eliminera utförandet. 

 

1.11 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans kunskaper om kvinnlig könsstympning och upplevelser i mötet 

med omskurna kvinnor samt att redovisa de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

1.12 Frågeställningar 

 

1. Vilka kunskaper har sjuksköterskor om kvinnlig könsstympning? 

2. Vilka upplevelser har sjuksköterskor i möte med de omskurna kvinnorna? 

3. Vilken datainsamlingsmetod har de inkluderade artiklarna? 
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2. Metod 

 

2.1 Design: Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Databaser: Datainsamlingen av de vetenskapliga artiklarna till föreliggande litteraturstudie 

söktes fram med databasen MedLine via sökmotorn PubMed. Där används så kallade MeSH 

termer för att finna artiklar som har samma koncept. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) beskrivs PubMed som en stor sökmotor innehållande flera miljoner artiklar 

med huvudsaklig inriktning på medicinsk vetenskap.  

Databasen Cinahl användes inte i föreliggande litteraturstudie då det i denna inte framkom 

några nya artiklar än de som redan återfunnits i PubMed. 

Sökord/Sökordkombinationer: De sökord som användes var ”female genital mutilation”, 

”female genital cutting” i fritext och ”female circumcision” som MeSH term. Dessa 

kombinerades med sökorden ”nurses” som MeSH term och ”experiences”, ”knowledge” och 

”health care personell” i fritext. Söktermen ”knowledge” fanns som MeSH term men gav 

endast få antal träffar samt att dessa artiklar redan framkommit i tidigare sökning. Den 

booleska termen AND användes för att finna relevanta artiklar och begränsa antalet sökträffar 

(Polit & Beck 2012). En manuell sökning gjordes på en artikel som återfanns i en annan 

artikels referenslista.  

Limitation: Begränsningarna som användes var att artiklarna skulle vara tillgängliga i Gävle 

högskolas bibliotek, inte äldre än 10 år, att de fanns i fulltext samt att de var skrivna på 

engelska. Sökordskombinationerna och utvalda artiklar till litteraturstudien presenteras 

ytterligare i tabell 1, se bilaga 1. 

 

2.3 Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterierna för artiklarna i föreliggande litteraturstudie var att de skulle vara 

primärkällor och med både kvalitativ och kvantitativ ansats som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. Samt att deltagarna i de inkluderade artiklarna skulle vara både 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 

Exklusionskriterierna var litteraturstudier, pilotstudier samt de som saknade strukturen 

IMRAD. Artiklar som inte svarar på studiens syfte och frågeställningar. I Polit och Beck 

(2012) beskrivs inklusions och exklusionskriterier som ett urval av deltagare eller innehåll till 
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studien. Forskaren måste besluta om vilka kriterier som ska uppfyllas för att få vara med i 

studien och vad som ska exkluderas.  

 

2.4 Urvalsprocess 

Sammanlagt läste författarna i föreliggande litteraturstudie 337 titlar med de 

sökordskombinationer som användes. 300 artiklar exkluderades då titeln inte var relevant för 

föreliggande litteraturstudiens syfte. Resterande 37 artiklars abstrakt lästes, varav 15 av dem 

inte svarade på syftet. 22 artiklar återstod och lästes i sin helhet och av dessa exkluderades två 

artiklar om studenters kunskaper under utbildning, en artikel om outbildade (traditionella) 

barnmorskor. Tre som endast handlade om läkares, gynekologers eller pediatrik läkares 

kunskaper. En artikel med migrant familjers upplevelser, en pilotstudie, samt att en artikel var 

otydlig i antalet deltagare och saknade resultat, så dessa nio artiklar exkluderades ur 

studien.13 artiklar återstod och användes till att svara på föreliggande litteraturstudies syfte 

och frågeställningar, denna process redovisas i figur 1. 

 

 

 

                          Figur 1: Flödesschema av urvalsprocessen 
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2.5 Dataanalys  

 
Antalet relevanta artiklar som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar bestod av 13 artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Dessa 

bearbetades genom att båda författarna läste artiklarna i sin helhet flera gånger, både separat 

och tillsammans. Korta meningar skrevs ned om vad artiklarna kommit fram till i sitt resultat, 

för att finna likheter och skillnader mellan dem. Sedan bytte författarna artiklar med varandra 

och läste varandras kommentarer för att sedan diskutera tillsammans om vad dessa handlade 

om. Detta gjordes för att säkerställa att båda författarna förstått artiklarnas innehåll på samma 

sätt. Alla artiklarna fick en sifferkod för att lättare kunna skilja dem åt. Resultaten från 

artiklarna delades upp i olika färger, författarna kunde sedan dela upp artiklarna i olika 

kategorier utifrån dessa färger. Ur kategorierna kunde man komma fram till olika ämnen som 

resultaten i artiklarna tog upp. Enligt Polit och Beck (2012) så är kodning ett effektivt sätt att 

utvinna kategorier eller teman ur texten i artiklar.  

 

Tillvägagångssättet gjorde att författarna lättare fann relevant information för att kunna 

organisera och analysera den. Utifrån dessa ämnen fann författarna till föreliggande 

litteraturstudie två passande huvudrubriker som handlade om sjuksköterskans kunskaper om 

FGM samt sjuksköterskans upplevelser i mötet med omskurna kvinnor. Metodologisk ansats: 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har studerat datainsamlingsmetoden i de 

inkluderade artiklarna för att svara på den metodologiska frågeställningen. Detta redovisas i 

löpande text under ett eget stycke i litteraturstudiens resultat. Den metodologiska ansatsen för 

de inkluderade artiklarna redovisas också mera utförligt i tabell 2, se bilaga 2. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

 
Författarna i föreliggande studie följde de forskningsetiska regler som gällde för 

litteraturstudier. Detta gjordes genom att kontrollera att forskarna i de inkluderade artiklarna 

hade följt de etiska överväganden som krävdes för kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt 

Polit och Beck (2012) så ska granskningen av artiklarna göras grundligt, objektivt och 

opartiskt för att kunna redovisa alla data sanningsenligt, detta säkerställs genom att åsidosätta 

egna värderingar och åsikter om ämnet. Plagiering, fusk, förfalskning och falsifiering av data 

har inte förekommit i föreliggande litteraturstudie. 
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3. Resultat 

 
Föreliggande litteraturstudie baseras på 13 vetenskapliga artiklar, fem artiklar med kvalitativ 

och åtta artiklar med kvantitativ ansats. Författarna till föreliggande litteraturstudie har 

sammanfattat de inkluderade artiklarnas resultat och redovisat detta i tabell 3, se bilaga 3. 

Resultatet presenteras under två huvudrubriker, sjuksköterskornas kunskaper om FGM och 

sjuksköterskornas upplevelser i mötet med de omskurna kvinnorna.  

Första rubriken innehåller fem underrubriker, Sjuksköterskornas kunskaper om FGM och dess 

klassifikationer, sjuksköterskornas kunskaper om anledningen till att FGM utförs, 

sjuksköterskornas kunskaper om komplikationer till följd av FGM, sjuksköterskornas 

kunskaper om lagar och riktlinjer om FGM och sjuksköterskornas kunskaper om FGM från 

utbildningen. 

Andra rubriken innefattar två underrubriker, sjuksköterskornas upplevelser från mötet med de 

omskurna kvinnorna och sjuksköterskornas upplevelser i kommunikationen med de omskurna 

kvinnorna. 

 

 

 

                                    Figur 2: Huvudrubriker och underrubriker 
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3.1 Sjuksköterskornas kunskaper om FGM 

 
3.1.1 Sjuksköterskornas kunskaper om FGM och dess klassifikationer 

 

I studier genomförda i olika länder, framkom det av forskarna att majoriteten av deltagarna 

hade kunskap om definitionen av själva FGM, men med varierande förmåga att identifiera 

alla fyra grader av ingreppet (Onuh et al. 2006; Surico, Amadori, Gastaldo, Tinelli & Surico 

2015; Relph, Inamdar, Singh & Yoong 2013; Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-

Navarro, Castany Fábregas & Munoz-Ortiz 2009; Ogunsiji 2015; Ashimi, Aliyu, Shittu & 

Amole 2014; Bostani Khalesi, Pirdadeh Beiranvand & Ebtekar 2017 & Dawson, Turkmani, 

Varol, Nanayakkara & Sullivan 2015). 

 

I artikeln från Italien av Surico et al. (2015) så hade 87 % av deltagarna i studien god kunskap 

om klassifikationerna av FGM och kunde urskilja alla olika grader utifrån enkla illustrationer. 

Deltagarna från England påvisade också goda kunskaper i att klassificera FGM, där över 

hälften av deltagarna kunde identifierade alla graderna korrekt (Relph et al. 2013). I studien 

genomförd i Spanien hade 40 % av deltagarna kunskap nog att redovisa de olika graderna 

(Kaplan-Marcusan et al. 2009). I studien av Ogunsiji (2015) i England påvisades att endast en 

tredjedel av deltagarna kände att de hade tillräcklig kunskap för att kunna identifiera alla fyra 

grader med säkerhet. I Iran hade bara 20 % av deltagarna goda kunskaper om klassifikationer 

av FGM (Bostani Khalesi et al. 2017).  

 

I studien av Dawson et al. (2015) framkom att även om alla deltagare visste om själva 

definitionen av FGM och olika grader på det, kände många av dem sig osäkra på hur de olika 

graderna såg ut. Deltagarna uppgav att de brukade fråga läkarna då de var osäkra på 

klassifikationen. Onuh et al. (2006) och Ashimi et al. (2014) påvisade i sina studier att 

deltagarna hade dåliga kunskaper om olika klassifikationer av FGM. Ur studien från Onuh et 

al. (2006) kunde endast 6 % av deltagarna identifiera alla olika grader av FGM, trots att 

förekomsten av ingreppet i Nigeria var hög. Liknande resultat kunde även återses i artikeln av 

Ashimi et al. (2014) också från Nigeria, där endast 5 % av deltagarna kunde identifiera grad 

tre och fyra av FGM. Bara 30 % av deltagarna i denna studie kunde beskriva hur grad ett och 

två av FGM såg ut och 40 % av deltagarna uppgav att de inte ens visste att FGM hade olika 

klassifikationer. 
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3.1.2 Sjuksköterskornas kunskaper om anledningen till att FGM utförs 

 

Det finns olika angivna anledningar till varför FGM fortfarande genomförs i vissa delar av 

världen. Majoriteten, ca 80 %, av deltagarna från studierna hade kunskap om att kulturella 

värderingar var den främsta anledningen till att FGM utfördes. Med dessa kulturella 

värderingar menade deltagarna att det var en tradition och en sed för kvinnorna att genomgå 

FGM (Onuh et al. 2006; Relph et al. 2013; Ogunsiji 2015 & Dawson et al. 2015). Men i 

artikeln av Cappon, LÈcluse, Clays, Tency och Leye (2015) så ansåg endast 2 % att 

utförandet av FGM var kulturellt betingat. Ett fåtal av deltagarna i artiklarna menade även att 

religiös tro skulle ha betydelse för utförandet (Relph et al. 2013; Cappon et al. 2015; Ashimi 

et al. 2014 & Ogunsiji 2015). 

 

I artiklarna av Onuh et al. (2006) och Ashimi et al. (2014) där båda studierna var utförda i 

Nigeria så var majoriteten av deltagarna själva omskurna. I artikeln av Ashimi et al. (2014) så 

beskrev 50 % av deltagarna att FGM utfördes för att minska promiskuöst beteende och 28 % 

av dem uttryckte att det utfördes för att bevara oskulden. Nästan 20 % av deltagarna menade 

också att FGM utfördes för att kvinnorna skulle få socialkulturell acceptans. Av dessa 

deltagare hade också 4 % också kunskap om att FGM utfördes som en ritual för att öka 

renligheten hos kvinnan samt att det skulle vara lättare för kvinnan att bibehålla god hygien. I 

artikeln av Onuh et al. (2006) så hade 70 % av deltagarna kunskap om att FGM utfördes för 

att minska kvinnans sexuella beteende. Endast 9 % av deltagarna i studien hade kunskap om 

att FGM skulle minska promiskuöst beteende.  

 

I artiklarna av Dawson et al. (2015)  och Ashimi et al. (2014) så hade 10 % av deltagarna 

kunskap om att FGM utförs för att behaga mannen och öka hans sexuella njutning. En annan 

orsak som 10 % av deltagarna beskrev som en anledning till utförandet av FGM, var också att 

göra genitalierna mera attraktiv (Onuh et al. 2006). I artiklarna av Cappon et al. (2015) och 

Ashimi et al. (2014) så ansåg ett fåtal av deltagarna att det fanns en medicinsk fördel för 

kvinnan att bli omskuren.  

 

3.1.3 Sjuksköterskornas kunskaper om komplikationer till följd av FGM 

 
Kunskaper om vanliga och mindre vanliga komplikationer som omskurna kvinnor kunde 

drabbas av till följd av FGM, hade rapporterats i flera studier, dock med varierande 
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kunskapsnivå (Onuh et al. 2006; Hess, Weinland & Saalinger 2010; Relph et al. 2013; 

Cappon et al. 2015; Bostani Khalesi et al. 2017; Ashimi et al. 2014; Ogunsiji 2016 & Dawson 

et al. 2015). Smärtor vid samlag eller dysparuni kunde beskrivas av över 60 % av deltagarna 

från olika studier som en vanligt förekommande komplikation vid FGM (Hess et al. 2010; 

Relph et al. 2013; Bostani Khalesi et al. 2017; Ogunsiji 2016; Dawson et al. 2015 & Ashimi 

et al. 2014). Men i studien av Cappon et al. (2015) så kunde bara en tredjedel av deltagarna 

redovisa att dessa kvinnor kunde drabbas av smärta vid samlag.  

 

Olika komplikationer som kunde yttra sig i samband med förlossning, såsom svåra bristningar 

och ökad risk för flera epiosotomier; klippning i perineum under förlossning. Detta kunde 

identifieras av majoriteten av deltagarna från flera studier (Onuh et al. 2006; Hess et al. 2010; 

Relph et al. 2013; Cappon et al. 2015; Bostani Khalesi et al. 2017 & Ashimi et al. 2014). En 

vanlig komplikation till FGM var också blödningar, som kunde uppkomma till följd av 

ingreppet, vid samlag och under förlossning. Kunskapen om detta var god, då över 75 % av 

deltagarna från studierna kunde uppge denna typ av komplikation (Onuh et al. 2006; Relph et 

al. 2013; Bostani Khalesi et al. 2017 & Ashimi et al. 2014). Men i artikeln av Cappon et al. 

(2015) så var endast ett fåtal av deltagarna medvetna om den ökade blödningsrisken för dessa 

kvinnor.  

 

Över hälften av deltagarna hade kunskap om urinvägsproblematik som en vanligt 

förekommande komplikation till FGM. Denna problematik kunde handla om återkommande 

urinvägsinfektioner samt svårigheter att tömma blåsan (Hess et al. 2010; Relph et al. 2013; 

Cappon et al. 2015; Ogunsiji 2016 & Dawson et al. 2015). Det framkom även i artiklarna att 

kvinnor som genomgått FGM hade ökad risk att drabbas av infertilitet, men kunskapen om 

detta var dålig bland deltagarna (Onuh et al. 2006; Hess et al. 2010; Relph et al. 2013 & 

Bostani Khalesi et al. 2017). I studierna beskrevs det också att det fanns en ökad risk att 

drabbas av HIV- smitta om man genomgått FGM, men deltagarna hade bristfällig kunskap om 

denna typ av komplikation (Onuh et al. 2006; Relph et al. 2013; Bostani Khalesi et al. 2017 & 

Ashimi et al. 2014).  

 

Majoriteten av deltagarna från två studier uppgav att ingreppet FGM även kunde ge 

infektioner (Onuh et al. 2006 & Bostani Khalesi et al. 2017). Dermoid cystor angavs också 

uppkomma av ingreppet FGM, men endast ett fåtal av artiklarna belyste denna problematik. I 

dessa artiklar var även kunskapen bristfällig, då endast en tredjedel av deltagarna från Iran, i 
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artikeln av Bostani Khalesi et al. (2017), kunde identifiera denna komplikation. I artikeln av 

Ashimi et al. (2014), från Nigeria, hade mindre än hälften av deltagarna kunskap om dermoid 

cystor. Utifrån studier av Ogunsiji (2016) och Dawson et al. (2015) nämnde deltagarna att 

kvinnor som genomgått FGM kunde lida av dysparuni och smärtsamma menstruationer. 

Enligt Cappon et al. (2015) tog ett fåtal deltagare upp att FGM kunde orsaka 

fistelformationer, i samma artikel tog en tredjedel av deltagarna upp kronisk smärta som en 

komplikation. I endast två artiklar, en från England, Relph et al. (2013) och en från Belgien, 

Cappon et al. (2015) så beskrev deltagarna att de omskurna kvinnorna kunde uppleva 

psykiska problem till följd av FGM.  

 

3.1.4 Sjuksköterskornas kunskaper om lagar och riktlinjer om FGM 

 
Lagar och riktlinjer som skulle följas vid vård av kvinnor som genomgått FGM, beskrevs i 

flera artiklar. Men det framkom stora skillnader mellan studierna om vilken kunskap 

deltagarna hade om dessa (Hess et al. 2010; Surico et al. 2015; Relph et al. 2013; Cappon et 

al. 2015; Bostani Khalesi et al. 2017; Ogunsiji 2015; Dawson et al. 2015 & Widmark, 

Tishelman & Ahlberg 2002). Majoriteten av deltagarna från flera studier, alla från olika 

länder, uppgav att de hade goda kunskaper om de lagstiftningar som rådde i respektive land 

(Surico et al. 2015; Relph et al. 2013; Cappon et al. 2015; Ogunsiji 2015 & Widmark et al. 

2002). Dock i en studie från USA så var endast hälften av deltagarna medvetna om att FGM 

var olagligt för barn under 18 år (Hess et al. 2010). Även i Iran var det bara ett fåtal av 

deltagarna som visste att FGM var olagligt att utföra (Bostani Khalesi et al. 2017). 

 

Deltagarna från flera studier ansåg att de hade bristfällig kunskap angående aktuella riktlinjer 

i vården av kvinnor som genomgått omskärelse. Detta berodde enligt dem till största delen på 

att deras arbetsplats inte hade några riktlinjer tillgängliga (Surico et al. 2015; Cappon et al. 

2015; Dawson et al. 2015 & Widmark et al. 2002). I flera studier hade deltagarna kunskap om 

anmälningsskyldigheten som gällde om ett barn skulle utsatts för, eller om de riskerade att 

utsättas för FGM (Hess et al. 2010; Relph et al. 2013 & Ogunsiji 2015). Men i artikeln av 

Cappon et al. (2015) så beskrev majoriteten av deltagarna att det inte skulle rapportera detta 

till myndigheterna. Deltagarna uppgav olika anledningar till att inte anmäla men en av dem 

var för att de inte tyckte att det var deras ansvar.  

 

 

 



 

15 

 

3.1.5 Sjuksköterskornas kunskaper från utbildningen om FGM 

 
Enligt Widmark et al. (2002) och Cappon et al. (2015) så ansåg majoriteten av deltagarna att 

det hade fått bristfällig kunskap om FGM under sin utbildning, speciellt om kliniska 

utföranden. I artikeln av Surico et al. (2015) och Widmark et al. (2002) så beskrev 60 % av 

deltagarna att de hade fått kunskap om FGM genom professionell utbildning. Men 77 % av 

deltagarna uppgav ändå att de hade fått bäst kunskap genom klinisk erfarenhet i mötet med 

omskurna kvinnor. Deltagarna menade också att kunskapen om FGM erhållits genom 

information av arbetskamrater som hade mera kunskap. Några deltagare hade endast gått på 

ett seminarium eller fått en studiedag utanför sjukhuset angående FGM. Närmare 70 % av 

deltagarna tyckte ändå att det borde få mera information om FGM för att öka sin kunskap och 

att detta borde vara obligatoriskt under utbildningen. I artikeln av Surico et al. (2015) så 

uppgav 50 % av deltagarna att de hade fått specifik utbildning om FGM då de genomgick sin 

specialistutbildning. Vidare hade 45 % av deltagarna fått utbildning om ämnet från sjukhuset 

och endast 5 % av deltagarna hade fått sin kunskap om FGM från universitetet då de utbildade 

sig till sjuksköterskor.  

 

Enligt artikeln av Cappon et al. (2015) och Widmark et al. (2002) så uttryckte deltagarna att 

den yngre generationen sjuksköterskor fick bättre utbildning och därmed mera kunskap om 

FGM. Deltagarna förklarade att det berodde på en ökad migration som gjort att FGM fått 

mera uppmärksamhet i länder där FGM inte utförs. Det uppgavs också bero på att de yngre 

sjuksköterskorna kunde komma ihåg innehållet i sin utbildning bättre, då de nyligen 

genomgått den. Deltagarna från studierna av Widmark et al. (2002) och Dawson et al. (2015) 

ansåg att de omskurna kvinnorna inte fick bra vård, på grund av brist på kunskap, klinisk 

erfarenhet och utbildning om FGM (Widmark et al. 2002 & Dawson et al. 2015). 

 

3.2 Sjuksköterskornas upplevelser i mötet med omskurna kvinnor 

 
3.2.1 Sjuksköterskornas upplevelser från mötet med de omskurna kvinnorna 

 

I studier genomförda av Ogunsiji (2015); Widmark et al. (2002) och Dawson et al. (2015) 

beskrev deltagarna en stor empati i mötet med dessa kvinnor, där de också hade en önskan om 

att ge dem så bra vård som möjligt. Enligt studien av Ogunsiji (2015) ansåg deltagarna att 

ingenting var positiv med utförandet av FGM. Då det tog mycket från kvinnan och gav istället 

henne det hon inte alls behövde, såsom fysiska och psykiska besvär. Därför kände deltagarna 

ilska i mötet, inte gentemot kvinnorna utan mot själva utförandet av FGM. Enligt Widmark et 
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al. (2002) så ville deltagarna kunna förstå de omskurna kvinnorna och deras situationer bättre. 

Med ökad förståelse så kunde dessa kvinnor även få en mera specificerad vård.  

 

I studier genomförda av Dawson et al. (2015) och Ogunsiji (2016) uttryckte deltagarna att 

dessa kvinnor ofta var traumatiserade, både fysiskt och psykiskt. I artikeln av Ogunsiji (2016) 

menade att traumat vid utförandet av FGM var så pass stort att de omskurna kvinnorna ibland 

fick skrämmande tillbakablickar. Dessa skedde i samband med förlossning, vid vaginal 

undersökning eller då de pratade om ämnet. Deltagarna upplevde därför detta som svårt att 

hantera och att det försvårade undersökningarna och gav en negativ upplevelse för kvinnan. I 

artikeln av Dawson et al. (2015) så uppgav deltagarna att kvinnorna också ofta önskade att de 

fick mera avskildhet under sin sjukhusvistelse. Enligt deltagarna i studien av Ogunsiji (2015) 

så var inte behovet för dessa kvinnor att få mera sympati, utan att få en lösning på problemet.  

 

3.2.2 Sjuksköterskornas upplevelser i kommunikationen med de omskurna kvinnorna 

 

Upplevelsen av kommunikation med omskurna kvinnor och dess anhöriga beskrevs av 

deltagarna i studierna ibland som komplex och utmanande. Detta berodde bland annat på 

språksvårigheter mellan personalen, kvinnorna och deras anhöriga. Deltagarna som var med i 

studierna upplevde att FGM var ett känsligt ämne att prata om. Även kulturella skillnader 

uttrycktes som problematiskt vid samtal, vilket kunde ge en negativ påverkan i 

kommunikationen. Otillgänglighet till kvinnlig tolk, då det inte accepteras av kulturen att 

prata med en man, ledde till språkbarriärer som försvårade möjligheten till en god dialog. 

Andra anledningar till brister i kommunikationen var enligt deltagarna avsaknad av erfarenhet 

om FGM (Widmark et al. 2002; Cappon et al. 2015 & Dawson et al. 2015). 

 

På grund av att kvinnorna ibland skämdes och med hänsyn till de inlärda kulturella 

värderingarna, ville dessa kvinnor inte avslöja att de genomgått FGM. Deltagarna i studien 

upplevde också att kvinnorna hade svårt att diskutera om sina sexuella besvär med 

vårdpersonalen. Det grundade sig på att kvinnorna ansåg att det var ett opassande ämne att 

samtala öppet om, då valde kvinnorna att vara tysta istället, vilket gjorde det svårt att ha en 

öppen kommunikation. En annan aspekt som också påverkade samtalet var deltagarnas syn på 

omskurna kvinnors situation. Då vissa ansåg att dessa kvinnor var ett offer för ingreppet 

könsstympning och därmed behandlade dem annorlunda (Dawson et al. 2015). 
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3.3 Metodologisk aspekt/Artiklarnas datainsamlingsmetod 

 
Författarna i denna litteraturstudie har granskat inkluderade artiklar utifrån deras 

datainsamlingsmetod, artiklarna innehöll både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Datainsamlingsmetoden beskrevs i alla artiklar men i några av dem mera ingående. Av de 

inkluderade artiklarna så var åtta kvantitativa och fem kvalitativa. 

 

I de kvantitativa artiklarna beskrev samtliga att de använt sig av enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod (Ashimi et al. 2014; Bostani Khalesi et al. 2017; Cappon et al. 2015; 

Hess et al. 2010; Kaplan-Marcusan et al. 2009; Onuh et al. 2006; Relph et al. 2013 & Surico 

et al. 2015). Två av artiklarnas datainsamling hade genomförts med strukturerade enkätfrågor 

(Ashimi et al. 2014 & Onuh et al. 2006). En artikel använde sig utav semistrukturerade 

enkätfrågor (Cappon et al. 2015). I artikeln av Hess et al. (2010) så förekom både öppna och 

avslutande frågor i frågeformuläret. Surico et al. (2015) samlade in data genom skräddarsydda 

och specifika enkätfrågor. Två artiklar beskrev dock inte enkätfrågornas struktur (Bostani 

Khalesi et al. 2017; Kaplan-Marcusan et al. 2009 & Relph et al. 2013). I en artikel av Relph et 

al. (2013) användes en kontrollgrupp för att utvärdera enkätfrågornas godtagbarhet och 

pålitlighet samt att forskaren också använde sig utav en prospektiv, framåtblickande, 

observationsmetod i sin datainsamling. I artikeln av Bostani Khalesi et al. (2017) så hade även 

forskaren själv skapat enkäten som innefattade tre olika delar. Den första delen av 

frågeformuläret inkluderade frågor om deltagarnas karaktär, i andra delen ställdes frågor om 

kunskapen kring FGM och i den sista delen av formuläret ställdes frågor om deltagarnas 

attityder relaterat till FGM. 

 

I de fem artiklarna med kvalitativa ansats, användes olika former av intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Ogunsiji 2015; Ogunsiji 2016; Dawson et al. 2015; Widmark et al. 

2002 & Isman et al. 2013). Semistrukturerad in-depth intervju som spelades in och 

transkriberades återfanns i tre av artiklarna (Ogunsiji 2015; Ogunsiji 2016 & Isman et al. 

2013). I artiklarna av Dawson et al. (2015) och Widmark et al. (2002) valdes 

gruppdiskussionsintervjuer för att samla in data. Enligt Isman et al. (2013) uppnåddes en 

mättnad i data efter sex intervjuer, men det utfördes ändå två till intervjuer för att få en 

bekräftelse på tidigare insamlade data. Widmark et al. (2002) gjorde också tre individuella 

intervjuer utöver de åtta som utfördes i grupp.  
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I studier genomförda av Ogunsiji (2015) och Ogunsiji (2016) varade intervjutiden 60-90 

minuter. I två andra studier genomförda av Dawson et al. (2015) och Isman et al. (2013) var 

intervjutiden 60 minuter. Däremot saknas intervjutiden i studien utförd av Widmark et al. 

(2002). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

 

Sjuksköterskornas kunskaper om kvinnlig könsstympning var bristfällig när det kom till 

klassificering och riktlinjer. De ansåg att de inte fick tillräcklig information om FGM under 

sin sjuksköterskeutbildning. Men däremot så hade sjuksköterskorna relativt bra kunskap om 

komplikationer av FGM och lagstiftning mot FGM för respektive land. Kunskapen om varför 

FGM utförs varierade, men majoriteten var eniga om att kulturella värderingar hade stor 

betydelse för utförandet. Sjuksköterskorna upplevde att mötet med de omskurna kvinnorna 

var utmanande på grund av språkförbristningar och kommunikationsbarriärer. 

Sjuksköterskorna i studierna uttryckte att de ville ha mera kunskap om FGM för att det skulle 

leda till ett bättre möte mellan dem och att de omskurna kvinnorna.  

I den metodologiska ansatsen studerades artiklarnas datainsamlingsmetod. Artiklarna med 

kvantitativ ansats använde sig av enkäter med olika typer av strukturerade och 

semistrukturerade frågor. I artiklarna med kvalitativ ansats användes semistrukturerade 

intervjuer och fokusgruppsdiskussioner som datainsamlingsmetod.  

 

I diskussionen kommer sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor att beskrivas som 

sjuksköterskor.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Sjuksköterskornas kunskaper om FGM 

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskornas kunskaper om 

klassifikationer/grader av FGM var otillräckliga i många av studierna (Onuh et al. 2006; 

Ogunsiji 2015; Ashimi et al. 2014; Bostani Khalesi et al. 2017 & Dawson et al. 2015). 

Liknande resultat återses även i artikeln av Zaidi, Khalil, Roberts och Browne (2009) där 

majoriteten av deltagarna inte har någon kunskap alls om olika klassifikationer av FGM. 

Deltagarna från studien förklarar att bristen på kunskap handlar om att FGM inte behövts 

läras ut under utbildningen, då förekomsten av omskurna kvinnor i landet varit låg. Men 
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artikeln belyser också att kunskapen nu måste utökas på grund av migrationen från de länder 

där FGM praktiseras. WHO (2017) menar att kunskapen måste stärkas bland vårdpersonal 

genom att ge dem korrekta riktlinjer, verktyg, träning och policy. World Health Organisation 

arbetar aktivt med detta globalt för att öka kunskapen. För att vårdpersonalen ska känna sig 

trygg med att erbjuda rätt behandling och stöd till kvinnor som genomgått FGM. 

 

I artiklarna, från föreliggande studiens resultat som var utförda i Nigeria, så hade 

sjuksköterskorna också dåliga kunskaper om klassifikationer av FGM (Ashimi et al. 2014 & 

Onuh et al. 2006). Författarna i föreliggande litteraturstudie tänker att orsaken till den dåliga 

kunskapen i de afrikanska länderna om FGM kan handla om att dessa klassifikationer 

bestämts och beskrivits av WHO. Detta har i så fall gjorts för att vi i västvärlden ska kunna få 

en förståelse om hur FGM kan se ut, men att det i Afrika endast beskrivs som att kvinnan 

antingen är omskuren eller inte. Författarna till föreliggande studie upplever att FGM utförs 

utan en tanke på hur det ska se ut, utan att det istället beror på vem som genomför ingreppet 

och i vilken del av landet man befinner sig. Detta bekräftas till viss del även i litteraturen av 

Berggren och Franck (2008) där beskrivs att omfånget av ingreppet beror på vilken som var 

utföraren. Även ålder på flickan vid genomförandet av FGM och i vilket samhälle de lever i 

ska ha betydelse för hur stort ingreppet blir. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i artiklarna från föreliggande studiens resultat var eniga om 

att kulturella värderingar var av stor betydelse i utförandet av FGM (Onuh et al. 2006; Relph 

et al. 2013; Ogunsiji 2015 & Dawson et al. 2015). Detta bekräftas i artikeln av Rafaei et al. 

(2016) där det beskrivs att FGM utförs för att kvinnan ska bli socialt accepterad inom sin 

kultur. Kvinnor som väljer att inte genomgå FGM riskerar att bli trakasserade, förlöjligade 

och exkluderade från samhället. Traditionen fortsätter därför att utföras då kvinnorna inte 

vågar motsätta sig kulturen. WHO (2017) bekräftar detta och menar också att det är en social 

norm som pågått under lång tid och därför inte ifrågasätts. Genom att koppla utförandet till 

kulturella värderingar så säkerställs det att utförandet får fortsätta.  

 

I studierna, från föreliggande studiens resultat, som var utförda i Nigeria så ansåg 

sjuksköterskorna att utförandet av FGM handlade om att tygla kvinnans sexualitet (Onuh et 

al. 2006 & Ashimi et al. 2014). Detta bekräftas i artikeln av Rafaei et al. (2016) att utförandet 

av FGM handlar om en typ av föräktenskaplig investering. Genomförandet av ingreppet ska 

då intyga att kvinnan är oskuld fram till giftermålet genom att hämma hennes vilja att ha 
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samlag. Enligt WHO (2017) så utförs FGM som en naturlig del i kvinnornas kultur som ett 

sätt att förbereda henne för vuxenlivet och giftermål. Det beskrivs också att kvinnan bara kan 

bli ren och vacker efter att hon avlägsnat delar av könsorganet som ses som orena. Ingreppet 

framställs också som ett sätt att hjälpa kvinnan att kunna ha ett accepterat sexuellt beteende. 

Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt för sjuksköterskan att förstå varför 

FGM utförs i dessa länder. Genom att förstå bakgrunden till FGM så får man då också veta att 

detta är normativt för dem att genomföra det. Man måste ha en förståelse för kvinnans 

perspektiv, för att kunna vårda henne och skapa en trygg relation. Om sjuksköterskan kan 

tillgodose sig tillräckligt med kunskap om FGM så kommer hen senare att kunna påverka 

kvinnans syn på utförandet. Detta kan ske i enlighet med teorin “Culture care theory of 

diversity and universality” av Madeleine Leininger, där hon menar att man som sjuksköterska 

i vård och behandling måste utgå från patientens perspektiv. Detta för att kunna ge en 

individanpassad vård, utifrån varje individs kulturella värderingar (Alligood & Tomey 2010). 

 

I artiklarna, från föreliggande studiens resultat, av Cappon et al. (2015) och Ashimi et al. 

(2014) så trodde deltagarna att FGM skulle ha en medicinsk fördel för kvinnan. Men i artikeln 

av Rafaei et al. (2016) så motsägs detta då det beskrivs att FGM bara har negativa 

konsekvenser för hälsan. Då FGM påverkar den omskurna kvinnan under själva ingreppet, 

efteråt och på lång sikt. Vilket leder till ekonomiska, sociala, fysiska och psykiska påföljder. 

WHO (2017) menar också att ingreppet endast har negativa hälsoaspekter och att utförandet 

skadar flickor och kvinnor på många olika sätt. Genom att ingreppet avlägsnar och skadar 

frisk vävnad från könsorganet och hindrar den normala funktionen av kroppen.  

 

I artiklarna från föreliggande studiens resultat så hade sjuksköterskorna generellt goda 

kunskaper om vanliga komplikationer som kunde uppstå som en direkt följd av FGM (Onuh 

et al. 2006; Hess et al. 2010; Relph et al. 2013; Cappon et al. 2015; Bostani Khalesi et al. 

2017; Ashimi et al. 2014; Ogunsiji 2016 & Dawson et al. 2015). Men det visades otillräcklig 

kunskap när det kom till mindre vanliga komplikationer såsom ökad risk att bli infertil 

(Onnuh et al. 2006; Hess et al. 2010; Relph et al. 2013 & Bostani Khalesi et al.2017). Men 

också ökad risk att drabbas av HIV-smitta så hade sjuksköterskorna bristfälliga kunskaper 

(Onuh et al. 2006; Relph et al. 2013; Bostani Khalesi et al. 2017 & Ashimi et al. 2014). 

Anledningen till bristfällig kunskap förklaras i artikeln av Reisel och Creighton (2015) där 

beskrivs att infertilitet inte är en direkt komplikation av FGM.  Infertilitet beskrivs som 

eventuellt kan uppstå vid infektion i underlivet till följd av ingreppet FGM. Men för att 
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infertilitet ska kunna bli en komplikation, så måste infektionen också ha spridit sig till 

äggledarna eller livmodern. Där kan infektionen orsaka sammanväxningar och eventuellt leda 

till infertilitet som följd. 

 

Sambandet mellan hur FGM kan leda till HIV, tas upp i studien av Yount och Abraham 

(2007). Där de förklarar att ökad risk för HIV-smitta handlar om att kvinnorna bor i ett land 

med hög förekomst av HIV och det är inte en direkt följd av FGM. Även studien av Brady 

(1999) beskriver att användning av samma instrument under omskärelsen av flera flickor kan 

ses som en eventuell orsak till den ökade risken för HIV. Om någon av dessa flickor bär på 

HIV-smittan så kan detta göra så att viruset sprids vidare till de andra flickorna. Ytterligare 

förklaras en annan orsak till ökad risk för HIV och det kan vara att de omskurna kvinnorna 

har ökad risk för stora blödningar där blodtransfusion eventuellt ska behövas. Detta gör att 

dem löper högre risk att drabbas av HIV-smittan, om blodgivaren har viruset HIV.  

Författarna till föreliggande litteraturstudien anser att artiklarna från föreliggande studiens 

resultat inte borde framställt sjuksköterskornas kunskaper om dessa två komplikationer som 

bristfälliga. Då det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis som styrker att det skulle 

kunna vara en högre risk för omskurna kvinnor att drabbas av infertilitet och HIV-smitta. Det 

borde lagts mera fokus i artiklarnas resultat på att sjuksköterskorna faktiskt hade goda 

kunskaper om komplikationer trots bristfällig erfarenhet och utbildning om FGM.  

 

Endast två av artiklarna, från föreliggande studiens resultat, av Relph et al. (2013) och 

Cappon et al. (2015) tog upp psykiska komplikationer som kvinnorna upplevt till följd av 

FGM. I artikeln av Terry och Harris (2013) så förklaras det med att större fokus läggs på 

fysiska komplikationer av ingreppet i hälso- och sjukvården. De fysiologiska problemen 

överskuggar kvinnans psykiska påfrestningar av FGM. Artikeln ger också olika anledningar 

till varför de psykiska besvären inte tas på lika stort allvar som de fysiska. Avsaknaden av 

kliniker som är specialister inom ämnet FGM leder till att dessa kvinnor har svårt att hitta en 

plats där de kan prata om sina psykiska besvär med en expert. Ett annat hinder som beskrivs 

är att kvinnan först måste ha tillstånd av sin man eller en annan manlig familjemedlem för att 

kunna få delta i psykologiska samtal. Det händer ibland också att den manliga 

familjemedlemmen vill vara med under dessa samtal. Detta försvårar möjligheterna för den 

omskurna kvinnan att prata öppet om sin situation. Alla dessa anledningar gör att den 

psykiska problematiken inte diskuteras i den mån som de fysiska (Terry & Harris 2013). 
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Sjuksköterkorna i artiklarna från föreliggande studiens resultat beskrev att de inte hade 

tillgång till eller visste var riktlinjerna om vård av omskurna kvinnor kunde återfinnas (Surico 

et al. 2015; Cappon et al. 2015; Dawson et al. 2015 & Widmark et al. 2002). Detta 

överensstämmer med artikeln av Reig- Alcaraz et al. (2015) där vårdpersonal upplever att de 

har begränsad kunskap om tillgängliga riktlinjer. Forskarna uppger att sjuksköterskorna inte 

vet hur de ska använda sig av riktlinjerna i vården av omskurna kvinnor. Socialstyrelsen 

(2016b) har utvecklat riktlinjer om kvinnlig könsstympning för att dessa ska fungera som ett 

verktyg för sjuksköterskorna. Detta för att de ska få tydlig information om FGM, dess 

konsekvenser och om de omskurna kvinnornas olika vårdbehov. 

I artikeln från föreliggande studiens resultat av Cappon et al. (2015) så uppgav också 

sjuksköterskorna att de inte skulle anmäla om ett barn riskerade att eller hade utsatts för FGM. 

Anledningen till att de resonerade på detta vis var att de inte ansåg att det var deras ansvar att 

anmäla. Socialstyrelsen (2016b) har utformat sina riktlinjer för sjuksköterskan att följa i 

vården av omskurna flickor och kvinnor. Det beskrivs i dessa riktlinjer att det är 

sjuksköterskans skyldighet att skydda barn från FGM, då detta klassas som en typ av 

barnmisshandel. Författarna till föreliggande studie menar att det är sjuksköterskan eget 

ansvar att veta hur man finner dessa riktlinjer. Det är en skyldighet i enlighet med att man får 

sin legitimation att vara uppdaterad med riktlinjer och lagar för att man ska kunna ge 

professionell vård. 

Sjuksköterskorna från föreliggande studiens resultat beskrev sina upplevelser från 

sjuksköterskeutbildningen om hur den adresserar ämnet FGM. Deras uppfattning var att 

utbildningen inte gav tillräcklig information om ämnet för att man skulle kunna ge en 

professionell vård av dessa kvinnor (Widmark et al. 2002; Cappon et al. 2015; Surico et al. 

2015 & Dawson et al. 2015). I artikeln från föreliggande studiens resultat av Surico et al. 

(2015) så beskrev deltagarna att enda gången de fått utbildning om ämnet var då de gick en 

specialistutbildning. Enligt artikeln av Reig- Alcaraz (2015) så är utbildningen viktigt för att 

sjuksköterskorna ska kunna identifiera FGM och att få kunskap om risker och komplikationer 

samt om hur de kan motverkas och behandlas. Det är även viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om FGM för att hen skulle kunna medverka till att förhindra ytterligare 

genomföranden av ingreppet. Författarna till föreliggande studie anser att utbildning om FGM 

för sjuksköterskor är av stor vikt, då kunskap om ämnet behövs för att kunna lära sig om 

risker och konsekvenser med ingreppet. Med den kunskapen så kan sjuksköterskan i sin tur 

utbilda de omskurna kvinnorna och deras familjer om vad ingreppet ger för påföljder. 
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Utbildning behövs för att kunna bemöta och förstå omskurna kvinnors situation men också för 

att kunna vara aktiv i arbetet med att eliminera utförandet av FGM.  

 

4.2.2 Sjuksköterskornas upplevelser i mötet med omskurna kvinnor 

 

Sjuksköterskorna i artiklarna från föreliggande studiens resultat beskrev svårigheter i mötet 

med de omskurna kvinnorna. Detta på grund av att de ofta var traumatiserade och rädda efter 

dem genomgått könsstympning. Dessa känslor återkom ibland då de skulle vårdas av 

sjuksköterskorna (Ogunsiji 2016). Socialstyrelsen (2016b) beskriver i sina riktlinjer om 

kvinnlig könsstympning att personal inom hälso- och sjukvården ofta anser att första mötet 

med omskurna kvinnor är svårt. Svårigheterna innefattar inte bara kvinnans känslor utan 

också vårdpersonalens. Vårdgivaren måste kunna hantera sina känslor i mötet och därför 

måste de ha kunskap om könsstympning och vara förberedda för att kunna ge professionell 

vård. Författarna till föreliggande studie anser att ingreppet FGM har en stor inverkan på 

kvinnornas syn på framtida vård och behandling. En kvinna som redan är rädd då hon kliver 

in på sjukhuset kommer att vara på sin vakt och inte vilja berätta för sjuksköterskan om sina 

problem. Det är då ett måste att sjuksköterskan är lyhörd gentemot kvinnans behov och att de 

ges tillräckligt med tid i första mötet för att kunna skapa en trygg relation. 

 

I föreliggande studiens resultat beskrevs det också att sjuksköterskorna önskade att de hade 

haft mera kunskap om kvinnlig könsstympning. Detta så att de kunde förstå kvinnornas 

situation bättre och därmed kunnat erbjuda dem en mera individanpassad vård (Widmark et 

al. 2002). Socialstyrelsen (2015) beskriver vikten av att första mötet mellan vårdgivare och 

vårdtagare fungerar och att det är en grundläggande förutsättning i utformningen av en 

individanpassad vårdplan. Där vårdgivaren måste ha kunskap för att kunna identifiera ett 

vårdbehov och ta beslut om diagnostik och behandling. Vårdgivaren ska använda sin kunskap 

och tillämpa vetenskap för att förklara sjukdom eller skada, men denne måste också ta hänsyn 

till vårdtagarens kunskaper och värderingar.  

 

I kommunikationen med kvinnor som genomgått FGM så upplevde sjuksköterskorna från 

föreliggande studiens resultat att det fanns barriärer som var avgörande i samtalet. Ett av 

problemen med kommunikationen som framkom i föreliggande studiens resultat var att tolk 

från rätt land eller samhälle var svårtillgängligt (Widmark et al. 2002; Cappon et al. 2015 & 

Dawson et al. 2015). Socialstyrelsen (2016b) beskriver i sina riktlinjer för vård av omskurna 

kvinnor att kulturella missförstånd och språksvårigheter kan förekomma i mötet med 
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vårdpersonalen. Därför är det av stor vikt att informationen anpassas till vårdtagarens 

språkliga bakgrund men också till dennes ålder, mognad och erfarenhet. Språket kan utgöra 

ett hinder i samtalet då vissa begrepp som handlar om sexualitet inte förekommer på alla 

språk. Detta kan medföra förvirring och osäkerhet för den omskurna kvinnan och försvåra för 

vårdpersonal att genomföra vård eller behandling. I litteraturen av Franck (2006) 

framkommer det att sjuksköterskan ibland måste använda anhöriga som tolk, men att detta 

endast få ske i nödfall och att ha barn som tolk är knappt försvarbart. Därför är det viktigt att 

få tag på utomstående tolk som ingår under tystnadsplikten. Socialstyrelsen (2016b) menar att 

användning av anhöriga som tolk kan försvåra samtalet ytterligare. Om de inte har kunskap 

om anatomiska begrepp så kan de ge en felaktig återgivning av vad vårdpersonalen säger. 

Anhöriga ska få känna sig delaktiga i samtalet och kunna fokusera på vad vårdgivaren säger 

så därför är det inte heller lämpligt att använda dem som tolk. 

 

Sjuksköterskorna från föreliggande studiens resultat upplevde ibland att deras syn på 

omskurna kvinnor som ett offer för könsstympning påverkade bemötandet av kvinnorna 

(Dawson et al. 2015). Enligt socialstyrelsen (2016b) så är det av stor vikt att man som 

vårdpersonal har ett professionellt bemötande i mötet och i kommunikationen med omskurna 

kvinnor. Transkulturell kompetens är därför värdefullt, då man reflekterar över patientens 

perspektiv men också över vårdens värderingar. I teorin “Culture care theory of diversity and 

universality” beskrivs olika faktorer som påverkar individens omvårdnad, bland annat att 

patienten känner att dennes kulturella värderingar blir respekterade. Om patienten inte kan 

uttrycka sina åsikter i mötet med sjuksköterskan och känna sig hörd så har det brustit i 

bemötandet och i den transkulturella vården. Sjuksköterskan riskerar då att patienten inte 

lyssnar till hennes anvisningar, vilket påverkar patientens behandling och ger denne en 

negativ bild av vården (Alligood & Tomey 2010). Författarna till föreliggande studie anser att 

kommunikation är ett verktyg för sjuksköterskan och ska ses som en förutsättning för ett 

fungerande relation mellan två parter. För att kunna ge en bra vård ska man kunna 

kommunicera med varandra och skapa förtroende, där kvinnan känner sig trygg med att 

samtala om sina besvär. 

 

4.3 Metodologisk aspekt/Artiklarnas datainsamlingsmetod 

 

I de kvantitativa artiklarna användes enkätfrågor som datainsamlingsmetod för att svara på 

syftet med studierna (Ashimi et al. 2014; Bostani Khalesi et al. 2017; Cappon et al. 2015; 



 

25 

 

Hess et al. 2010; Kaplan-Marcusan et al. 2009; Onuh et al. 2006; Relph et al. 2013 & Surico 

et al. 2015). Enligt Polit och Beck (2012) så är fördelen med att använda enkäter att det ofta 

kan besvaras anonymt, att dessa är mera objektiva och att inte forskaren kan påverka svaren. 

Enkäter är även mindre kostsamt för forskaren och dessa kan nå ut till en större population.  

I fem av artiklarna så angavs en beskrivning på vilken struktur forskaren valt att utforma 

frågorna (Ashimi et al. 2014; Onuh et al. 2006; Cappon et al. 2015; Hess et al. 2010 & Surico 

et al. 2015). Men i tre av artiklarna så beskrevs bara att de använt sig av enkäter men inte 

vilken struktur de använt (Bostani Khalesi et al. 2017; Kaplan-Marcusan et al. 2009 & Relph 

et al. 2013). Författarna till föreliggande studien anser att det är en nackdel att inte artiklarna 

förklarar vilken struktur de använt. Det är viktigt att veta hur frågorna utformas, för att kunna 

förstå om deltagarna i studien bara fått ja och nej frågor eller om de kunnat ge en mera 

utförlig förklaring av svaret.  

 

Två artiklar beskrev att frågorna var strukturerade (Ashimi et al. 2014 & Onuh et al. 2006). 

Enligt Polit och Beck (2012) så är strukturerade frågor vanligast förekommande vid 

enkätundersökningar med kvantitativ ansats. Strukturen gör att alla frågor ställs på samma sätt 

till alla deltagare i studien och där de också får samma svarsalternativ. Vid semistrukturerade 

frågor, som användes i endast en av studierna av Cappon et al. (2015) så fick deltagarna 

möjlighet att ge svaren med egna ord. Enligt Polit och Beck (2012) så används denna typ av 

frågor då forskaren till studien vill få deltagarna att individuellt utveckla sina svar. En artikel 

hade både öppna och slutna frågor i sin enkät (Hess et al. 2010) En annan artikel hade 

skräddarsytt sina enkätfrågor för att få så relevanta svar som möjligt till studien, där även 

frågorna var av en specifik karaktär (Surico et al. 2015). Enligt Polit och Beck (2012) så 

används öppna frågor då forskaren vill ha mera utförliga svar, beskrivna på ett narrativt sätt. 

Slutna frågor ger deltagarna olika svarsalternativ, där de får möjligheten att fylla i det svar 

som stämmer bäst in på verkligheten. Författarna till föreliggande studie anser att det är en 

styrka att använda öppna och skräddarsydda frågor i dessa enkäter. Studien handlar om ett så 

specifikt ämne och därför behöver deltagarna ibland kunna utveckla sina svar. Det är dock 

inte säkert att svarsalternativen passar för deltagaren och då blir hen tvungen att välja ett svar 

som inte är korrekt. 

 

I en artikel hade forskaren själv skapat enkäten och utformat den i tre olika delar (Bostani 

Khalesi et al. 2017). Enligt Polit och Beck (2012) så bör man inte försöka sig på att skapa ett 

nytt datainsamlingsinstrument då det är stor risk att instrumentet inte är helt korrekt eller till 
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och med ogiltigt. Det kan vara både en fördel och en nackdel att utforma sin egen enkät anser 

författarna till föreliggande studie. Det kan vara en nackdel då inte enkäten tidigare använts, 

då det inte är säkert att deltagarna förstår frågorna och därför inte heller kommer att ge de svar 

som forskaren behöver för studien. En fördel är att enkäten är utformad så att den passar för 

det specifika ämnet och innehåller alla delar forskaren är ute efter att få svar på. Denna typ av 

enkät gör det även lättare för deltagaren att separera sina svar under respektive rubrik. En 

artikel använde sig av en kontrollgrupp för att säkerställa att förståelsen av frågorna skulle 

uppfattas densamma för alla deltagare (Relph et al. 2013). Polit och Beck (2012) beskrev att 

forskaren oftast använder kontrollpersoner för att göra en förtest av instrumentet innan det 

delas ut till deltagarna i studien. Detta görs bland annat för att se hur lång tid det kan ta att 

genomföra enkäten. Även för att kontrollera om frågorna kommer i lämplig ordning eller om 

testpersonerna upplever någon fråga som kränkande. Detta är en fördel för forskaren, anser 

författarna till föreliggande studie, då det säkerställer att enkäten kommer att förstås på rätt 

sätt av de som ska delta i studien  

 

Fem av artiklarna i föreliggande litteraturstudie hade kvalitativ ansats och använde sig då av 

semi-strukturerade intervjuer (Ogunsiji 2015; Ogunsiji 2016; Dawson et al. 2015; Widmark et 

al. 2002 & Isman et al. 2013). Enligt Polit och Beck (2012) så var fördelen med intervjuer att 

forskaren oftast får en hög svarsfrekvens, det kan bero på att många människor inte kan fylla i 

enkäter, men de flesta kunde samtala om sina åsikter. Andra fördelar med intervjuer var att 

det blev lättare för deltagaren att förstå frågorna och att forskaren fick utförligare svar. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie ser det som en styrka att använda denna typ av 

intervjuer i studier som ska handla om upplevelser. Det ger forskaren möjlighet till viss 

struktur men ger också deltagarna chansen att tala fritt och fördjupa sig i det undersökta 

ämnet. Denna insamlingsmetod kan samtidigt upplevas som en svaghet då semistrukturerade 

intervjuer ofta används enligt Polit och Beck (2012) när forskaren inte har något klart ide om 

fenomenet. 

Studie av Widmark et al. (2002) angav inte sin intervjutid, vilket författarna till föreliggande 

studie ser som en nackdel med studien. Läsaren får då ingen insikt i hur länge intervjuerna 

utfördes och kan därmed inte veta om deltagarna gavs möjlighet till att ge utförliga svar. I de 

andra kvalitativa studierna (Ogunsiji 2015; Ogunsij 2016; Dawson et al. 2015 & Isman et al. 

2013) angavs intervjutiden mellan 60–90 minuter. Enligt Polit och Beck (2012) så bör 

intervjuer vara långa, minst en timme men ibland flera timmar, för att kunna ge forskaren 



 

27 

 

tillräckligt med data för sin studie. Författarna till föreliggande studie ser det som en styrka att 

ange tiden då man tydligt kan se att deltagarna getts tillräckligt med tid till att diskutera 

ämnet. Detta i sin tur ger forskaren en djupare förståelse om ämnet och ger denne möjlighet 

att samla in en tillfredsställande mängd data till sin framtida studie. Två artiklar med 

kvalitativ ansats (Dawson et al. 2015 & Widmark et al. 2002) valde istället att använda sig av 

gruppdiskussioner. Det är enligt Polit och Beck (2012) en fördel som möjliggör att forskaren 

på ett effektivt sätt får data från många deltagare samtidigt. Däremot är nackdelen med detta 

tillvägagångssätt att vissa deltagare kan känna sig obekväma att prata öppet inför andra 

deltagare om fenomenet. 

4.4 Metoddiskussion 

 

Författarna till föreliggande studie gjorde en litteraturstudie med deskriptiv design, för att 

presentera en sammanställning av artiklar som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte 

och frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2012) så görs en litteraturstudie för att kritiskt 

granska tidigare forskning om ämnet och ge en översiktlig beskrivning om vad forskningen 

kommit fram till. Författarna till föreliggande litteraturstudien använde PubMed som databas 

för att finna relevanta artiklar. Att databasen Cinahl inte användes kan ses som en svaghet för 

studien men författarna ansåg att sökningarna i PubMed var tillräckliga för föreliggande 

studie. Då de artiklarna som återfanns var av stor relevans för syfte och frågeställningar. 

Enligt Polit och Beck (2012) är PubMed databasen den största sökmotorn för artiklar med 

medicinskt syfte.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie använde sig av de sökord som hade störst 

möjlighet att kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Även synonymer till dessa 

sökord användes för att säkerställa att alla relevanta artiklar skulle återfinnas. Sökningarna 

gjordes nästan uteslutande i fritext, då vissa sökord som fanns i MeSH-term gjorde att 

sökningen begränsades. Författarna till föreliggande studie ansåg då att många relevanta 

artiklar föll bort. Polit och Beck (2012) tar upp att MeSH termer används för att begränsa 

sökningen till artiklar som har sökordet i ämnesrubriken. Men vid fritextsökning så 

framkommer alla artiklar där sökordet förekommer. Författarna till föreliggande studie 

kombinerade sedan sökorden med hjälp av den booleska operatorn AND. I Polit och Beck 

(2012) beskrevs det att AND används för att begränsa och precisera sökningen till artiklar av 

relevans för syftet. Att använda denna typ av operator ansågs vara en styrka enligt författarna 

till föreliggande studie, då det specificerade sökningen. 
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Begränsningen på 10 år gjordes då författarna till föreliggande studie, ansåg att ämnet som 

skulle presenteras måste visas med aktuella forskningsresultat. Det anses vara en styrka med 

studien att kunna presentera ett resultat med artiklar som inte var äldre eftersom 

informationen då var av större relevans för dagens samhälle. Enligt Polit och Beck (2012) så 

används begränsningar, limits, för att minska sökningens resultat till att endast innehålla de 

artiklar som ingår under den begränsning man valt. Författarna till föreliggande studie ansåg 

att en svaghet med studien kunde vara att man endast sökt artiklar på engelska. Men denna 

begränsning var tvungen för att författarna till studien skulle kunna förstå och bearbeta 

litteraturen på ett korrekt sätt. 

 

Inklusionskriterierna för föreliggande litteraturstudie var att de skulle innehålla både 

kvalitativ och kvantitativ ansats samt att de skulle vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. Författarna till föreliggande studie anser att välja artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats är en styrka, då båda ansatserna inkluderats så blir föreliggande studie 

både mera generell och specifik i sitt resultat. Exklusionskriterierna innefattade artiklar utan 

tydlig IMRAD. Detta ansågs också vara en styrka då man säkerställer vetenskapligheten i 

artiklarna. Enligt Polit och Beck (2012) så använder de flesta artiklarna IMRAD för att 

strukturera artikelns innehåll. Detta för att läsaren ska kunna följa att alla steg i processen har 

blivit genomförda. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie började urvalsprocessen med att läsa alla titlar 

som uppkom vid de olika sökordskombinationerna. Alla artiklar där titeln uppenbart inte 

kunde svara på studiens syfte exkluderades och återstående artiklarnas abstrakt lästes. Detta 

gjordes för att avgränsa antalet artiklar som skulle läsas i sin helhet, då författarna inte hade 

möjlighet att gå igenom den mängd artiklar som varje sökning gett. Denna strategi kan vara 

en svaghet i studien då det kan ha gjort att eventuella relevanta artiklar fallit bort. Men då 

båda författarna var noga i att gemensamt besluta om vilka som skulle exkluderas så ansågs 

detta vara en liten risk. Författarna läste alla abstrakten tillsammans och de artiklar som 

svarade på föreliggande studiens syfte lästes i sin helhet. Det anses vara en styrka av 

författarna att båda två gjorde sökningarna och tillsammans gick igenom artiklarnas titel, 

abstrakt och i sin helhet. Då detta säkerställer att de inkluderade artiklarna förstås och 

bearbetas på samma sätt. Av de artiklar som lästes i sin helhet exkluderades de som båda 

författarna tillsammans ansåg inte svara på studiens syfte och frågeställningar. I Polit och 
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Beck (2012) beskrevs det att man som författare till en litteraturstudie bör vara noga i sin 

exkludering av artiklar. Så att artiklar av värde inte tas bort och riskerar att studien blir 

partisk. 

 

De artiklar som slutligen inkluderades i föreliggande studien delades upp och analyserades av 

båda författarna på varsitt håll och sedan tillsammans. Detta gjordes för att göra analysen 

mera lätthanterlig för författarna men det kan i sin tur ses som en svaghet med studien. Men 

då analysen av artiklarna enligt författarna utförts med stor noggrannhet, både genom att 

översätta dem och läsa dem flera gånger. Så anser författarna att uppdelningen inte hade 

betydelse för det slutgiltiga resultatet. Då artiklarna var på engelska så finns viss risk för att de 

tolkas felaktigt och var också en svaghet med studien. Dock så ansåg författarna att de 

minskat denna risk då de varit två som gått igenom och bearbetat data med full 

samstämmighet. Artiklarna fick sedan en sifferkod för att dessa inte skulle blandas ihop och 

innehållet färgkodades för att finna gemensamma ämnen. Författarna ansåg att det är en 

styrka att använda sig av olika kodning för att särskilja eller finna likheter mellan artiklarna. 

Enligt Polit och Beck (2012) används kodning som ett sätt att kategorisera informationen så 

att författaren enkelt kan utvinna relevant data ur texten. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

I och med den ökade invandringen kommer många västerländska sjuksköterskor att möta 

omskurna kvinnor i olika vårdkontext. Kvinnlig könsstympning är en värderad och accepterad 

samhällsnorm bland många afrikanska och mellanöstern-kulturer, trots att det känns 

skrämmande utifrån västvärldens standard. Utbildning är en viktig nyckel i arbetet med att 

aktivt arbeta mot utförandet av FGM. För en effektiv och fungerande utbildning ska 

sjuksköterskan först och främst inse att FGM inte utförs för att skada flickorna, även om detta 

är en skadlig verksamhet. Det utförs istället för att ge flickan en lovande framtid och skyddar 

henne mot exkludering. Sjuksköterskan förväntas då ha tillräckligt kunskap om FGM och 

kulturella värderingar kring detta. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till kvinnans kulturella tro 

och vara försiktig i mötet med dessa patienter för att inte framträda med en etnocentrisk 

attityd. Många kvinnor är inte medvetna om konsekvenserna av könsstympning och då det är 

sjuksköterskans ansvar att utbilda dem och deras familjer. Enligt ICN:s etiska koder är det 

sjuksköterskans ansvar att ge patienten en korrekt, tillräcklig och lämplig information som är 

anpassad till dennes kulturella tro och värderingar. 
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4.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Fortsatt forskning bör i första hand handla om att utöka den forskning som tidigare är gjord 

om vårdpersonalens kunskaper, då det inte finns många studier om ämnet. Speciellt nu när 

förekomsten av FGM är högre i alla länder, på grund av invandringen. Även att studera de 

omskurna kvinnornas perspektiv är viktigt för att vårdpersonal ska kunna få lärdom om hur 

det påverkar individens liv. Kunskap måste spridas om ämnet, speciellt om de konsekvenser 

som FGM har på dessa kvinnor, för att alla länder gemensamt ska kunna motverka och 

eliminera utförandet. 

 

4.7 Slutsats 

 

Kunskaperna bland sjuksköterskor om FGM varierade i studierna från olika länder, men det 

framkom att kunskapen generellt var bristfällig om ämnet. Det uppgavs också att 

sjuksköterskor inte fick tillräckligt med kunskap om FGM under sin sjuksköterskeutbildning 

och inte heller hade så mycket klinisk erfarenhet. Därför kände de att de inte kunde erbjuda en 

tillfredställande vård till de omskurna kvinnorna. Sjuksköterskornas utbildning har därför en 

avgörande roll i att kunna ge en professionell och individanpassad vård till de omskurna 

kvinnorna. Men även i arbetet med att förebygga, förhindra och eliminera utförandet. 

Sjuksköterskan måste därför agera på ett respektfullt sätt med en finkänslighet för ämnet och 

en icke-dömande attityd.  
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Bilaga 1: Tabell 1. 

 

Databas Begränsningar 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline via 

PubMed 

HIG, fulltext, 10 

år, Engelska 

2017-08-25 

”Circumcision, Female” 

(MeSH) AND ”experiences” 

(fritext) 

26 2 

Medline via 

PubMed 

HIG, fulltext, 10 

år, Engelska 

2017-08-25 

”Circumcision, Female” 

(MeSH) AND ”Knowledge” 

(fritext) 

 

103 5 

Medline via 

PubMed 

HIG, fulltext, 10 

år, Engelska 

2017-08-26 

”female genital cutting” 

(fritext) AND ”knowledge” 

(fritext) 

72 2 

Medline via 

PubMed 

HIG, fulltext, 10 

år, Engelska 

2017-08-26 

”female genital mutilation” 

(fritext) AND ”health care 

personnel” (fritext) 

66 1 

Medline via 

PubMed 

HIG, fulltext, 10 

år, Engelska 

2017-08-26 

”female genital mutilation” 

(fritext) AND ”experiences” 

(fritext) 

48 1 

Medline via 

PubMed 

HIG, fulltext, 

Engelska 

2017-08-31 

”female genital mutilation” 

(fritext) AND ”nurses” 

(MeSH) 

15 1 

Manuell 

sökning i 

PubMed 

HIG, Engelska 

2017-08-26 

Relevant för 

inklusionskriterier och syfte 

 1 

Totalt    13 
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Bilaga 2: Tabell 2. 

 
Författare, utgiv. år, 

land 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Ashimi, A., Aliyu, L., 

Shittu, M. & Amole, T. 

 

       2014 Nigeria 

A multicentre study on 

knowledge and attitude of 

nurses in northern Nigeria 

concerning female genital 

mutilation 

Kvantitativ ansats 

 

Tvärsnittsstudie 

350 stycken 

sjuksköterskor från tre 

olika vårdinstitutioner i 

Nigeria. Ålder: 

majoriteten mellan 20–49 

år, men även 19 stycken 

under 20 och 16 stycken 

över 49 år. 265 kvinnor 

och 85 män med olika 

etnicitet. 

190 var gifta, 157 var 

singel och 3 var änkor. 

Bortfall: 29 

Systematiskt urval 

Enkätundersökning 

 

Strukturerade enkätfrågor  

 

 

 

SPSS version 17.0 

 

Chi-square och Fisher´s 

exact test 

Bostani Khalesi, Z., 

Pirdadeh Beiranvand, S. 

& Ebtekar, F. 

 

         2017 Iran  

Iranian midwives´ 

knowledge of and 

attitudes toward female 

genital mutilation/cutting 

(FGM/C) 

Kvantitativ ansats 

 

Tvärsnittsstudie 

Deskriptiv 

168 barnmorskor som 

arbetade på sex olika 

sjukhus i Iran. Majoriteten 

var mellan 35–39 år och 

dessa hade 

arbetslivserfarenhet på 

mellan 10–15 år.  

Datainsamling enligt 

flerstegsmetod- 

randomiserad och 

bekvämlighetsurval 

Enkätundersökning 

 

Forskarens egna enkät 

innefattande tre delar 

 

 

 

SPSS 21.0  

 

Descriptive statistic 

 

Pearson correlation 

coefficient 

Cappon, S., LÉcluse, C., 

Clays, E., Tency, I. & 

Leye, E. 

 

         2015 Belgien 

Female genital mutilation: 

Knowledge, attitude and 

practices of Flemish 

midwives 

Kvantitativ ansats  

 

 

820 barnmorskor från 

förlossningsavd, 

mödravård och mödra-

intensivvårdsavd från 56 

olika sjukhus i flemish-

Belgien.  

817 kvinnor och 3 män. 

311 var under 30 och 508 

var över 30 år.  

Enkätundersökning 

 

Semistrukturerade 

enkätfrågor 

  

SPSS 21.0 

 

Deskriptiv statistik 

Student-t-test 
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478 hade mindre än 15 års 

erfarenhet och 336 hade 

mer än 15 års erfarenhet. 

Bortfall: 102  

Dawson, A.J., Turkmani, 

S., Varol, N., 

Nanayakkara, S., Sullivan, 

E 

 

2015 Australien 

Midwives´experinces of 

caring for women with 

female genital mutilation: 

insights ways forward for 

practice in Australia 

Kvalitativ ansats 

 

Beskrivande/tolkande 

design 

48 barnmorskor från fyra 

mödravårdscentraler och 

förlossningsavdelningar 

på tre sjukhus i staden 

New South Wales. 

Fokusgrupp diskussion. 

 

varade ca 60 minuter. 

Verbatim transkriberad 

intervju 

 

 

Tematisk analys 

Hess, R., Weinland, J. & 

Saalinger, N. 

 

          2010 USA 

Knowledge of female 

genital cutting and 

experience with women 

who are circumcised: A 

survey of nurse midwives 

in the united states  

Kvantitativ med kvalitativ 

beskrivning 

243 legitimerade 

sjuksköterskor och 

barnmorskor från olika 

stater i USA och från 

olika vårdinstitutioner  

235 kvinnor 

4 män 

Mellan 26–78 år gamla 

Olika etnicitet 

Mellan 1–40 års 

erfarenhet av yrket. 

Bortfall: 357 

Randomiserat urval 

Enkätundersökning  

 

Med öppna och 

avslutande enkätfrågor 

 

 

 

 

SPSS 16.0 

 

Frequencies, coorelations 

and pearson chi-square 

values 

 

Cronbach coefficient 

Isman, E., Mahmoud 

Warsame, A., 

Johansson,A., Fried, S. 

and Berggren,V. 

 

        2013 Sverige 

Midwives´experiences in 

providing care and 

counselling to women 

with female genital 

mutilation (FGM) related 

problems 

 

Kvalitativ ansats 

 

Induktiv studie med 

explorativ design 

 

8 barnmorskor som 

jobbade på mödravård på 

kliniken i Hargeisa i 

Somaliland. 

25–74 års ålder 

10 mån-26 års erfarenhet i 

yrket 

3 gifta 

5 singel 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Varade ca 60 minuter 

Verbatim transkriberad 

och översatt till engelska. 

  

Content analys (Innehåll 

analys) 

 

Kaplan-Marcusan, A., 

Torán-Monserrat, P., 

Moreno-Navarro, J., 

Castany Fábregas, J & 

Munoz-Ortiz, L. 

 

         2009 Spanien 

Perception of primary 

health professionals about 

female genital mutilation: 

From healthcare to 

intercultural competence 

Kvantitativ ansats  

 

tvärsnittsstudie 

 

 

Transversal descriptive 

study 

Studien utfördes under 

2001 och 2004.  

År 2001: 225 

vårdpersonal deltog 

63 män och 155 kvinnor. 

Mellan 20 och över 50 år 

gamla. 

Enkätundersökning Stata software 9.2 

 

Descriptive analysis 

 

Chi-square test 
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85 sjuksköterskor och 11 

barnmorskor. 

Bortfall:65 

 

År 2004: 184 

vårdpersonal deltog 

50 män och 131 kvinnor. 

Mellan 20 och över 50 år 

gamla. 

70 sjuksköterskor och 1 

barnmorska. 

Bortfall: 112 

Ogunsiji, O. 

 

        2015 Australien 

Female genital mutilation 

(FGM): Australian 

midwives knowledge and 

attitudes 

Kvalitativ ansats 

 

 

Tolkande/utforskande 

design 

11 barnmorskor 

bara kvinnor 

som arbetar på sjukhus 

från prenatal, postnatal 

samt  

förlossningsavdelning  

25–60 år 

Från 6 till över 20 års 

erfarenhet i yrket 

8 var gifta 

2 var singel  

1 var separerad 

Snöbollsurval och 

frivilligt 

bekvämlighetsurval 

Semistrukturerade, 

inspelade, fördjupade 

intervjuer 

 

Varade mellan 60–90 

minuter 

 

 

 

Verbatim transkription av 

inspelade intervjuer   

 

Nvivo 10.0 analys 

 

 

 

Ogunsiji, O. 

 

        2016 Australien 

Australian midwives´ 

perspectives on managing 

obstetrics care of women 

living with female genital 

circumcision/ mutilation. 

Kvalitativ ansats 

 

Tolkande/utforskande 

design 

11 barnmorskor 

Mellan 1–20 års 

erfarenhet i yrket 

Bekvämlighet 

frivilligt/Snöboll urval 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerad, 

fördjupad inspelad 

intervju. 

 

Varade mellan 60–90 

minuter. 

Verbatim transkriberad 

intervju. 

 

Interpretative 

phenomenological 

analysis (IPA)  
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Onuh, S., Igberase, G., 

Umeora, J., Okogbenin, 

A., Otoide, V. & Gharoro, 

E. 

 

        2006 Nigeria 

 

Female genital mutilation: 

Knowledge, attitude and 

practice among nurses 

Kvantitativ ansats 182 sjuksköterskor från 

ett sjukhus i Benin-city. 

Alla var kvinnor. 

Mellan 22–54 år gamla. 

Olika etnicitet 

Deltagarna med olika 

religioner 

Mellan 1–32 års 

arbetslivserfarenhet 

Bortfall:11 

 

Enkätundersökning 

Strukturerade enkätfrågor 

 

 

Framgår inte i artikeln? 

Relph, S., Inamdar, R., 

Singh, H. & Yoong, W. 

 

        2013 England 

Female genital 

mutilation/cutting: 

Knowledge, attitude and 

training of health 

professionals in inner city 

London 

Kvantitativ ansats 

 

Prospektiv 

observationsstudie 

(Kohortstudie) 

79 vårdpersonal mellan 

20-över 45 år gamla. 

19 sjuksköterskor och 14 

barnmorskor. 

Enkätundersökning  

 

En kontrollgrupp 

användes för att utvärdera 

enkätens pålitlighet 

 

Microsoft Excel 

spreadsheet 

 

Chi-Square test 

Surico, D., Amadori, R., 

Gastaldo, B., Tinelli, R. & 

Surico, N. 

 

         2015 Italien 

Female genital cutting: A 

survey among healthcare 

professionals in Italy 

Kvantitativ ansats Total mängd deltagare: 

102 varav 42 var 

barnmorskor och 8 var 

specialistsjuksköterskor. 

70 av deltagarna hade 

mindre än 5 års 

arbetslivserfarenhet och 

32 hade mer än 5 år. 

Bortfall: 28 

 

 

Enkätundersökning 

 

Skräddarsydda och 

specifika enkätfrågor 

 

 

Framgår inte i artikeln? 

Widmark, C., 

Tishelman,C. & Ahlberg, 

B.M. 

 

         2002 Sverige 

A study of Swedish 

midwives´encounters with 

infibulated African 

women in Sweden 

Kvalitativ ansats 

 

Flerstegsmetod 

26 barnmorskor på tre 

förlossningsavdelningar 

samt på två 

mödravårdcenteraler på 

tre olika sjukhus.  

 

 

Fokusgrupp diskussion 

och individuella intervjuer 

 

 

 

Verbatim transkriberad 

intervju 

 

Tematisk analys 
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Bilaga 3: Tabell 3. 

 

Författare/ Titel Syfte Resultat 

Ashimi, A., Aliyu, L., Shittu, M. & Amole, T. 

 

 

A multicentre study on knowledge and 

attitude of nurses in northern Nigeria 

concerning female genital mutilation 

Att fastställa vilka kunskaper och attityder 

sjuksköterskor i norra Nigeria har angående 

FGM. 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna 

hade kunskap om FGM men att de hade svårt 

att bedöma de olika klassifikationerna. Fyra 

av tio kunde inte någon av klassifikationerna. 

De som var medvetna om FGM kunde även 

redovisa flera komplikationer. Över hälften 

av deltagarna uppgav att FGM utförs för att 

motverka promiskuösa beteenden. De flesta 

av de kvinnliga deltagarna var också själva 

omskurna, men majoriteten ville inte stötta 

utförandet av FGM.  

 

Bostani Khalesi, Z., Pirdadeh Beiranvand, S. 

& Ebtekar, F. 

 

 

Iranian midwives´knowledge of and attitudes 

toward female genital mutilation/cutting 

(FGM/C) 

Att utvärdera nivån av iranska barnmorskors 

kunskaper om och attityder mot FGM/C 

Resultatet visar att endast en femtedel av 

deltagarna har god kunskap om FGM. 

Deltagarna hade genomsnittlig kunskap om 

komplikationer där majoriteten kan identifiera 

blödning och samlagssmärta som de mest 

förekommande komplikationerna. Omkring 

hälften kunde identifiera resterande 

komplikationer. Deltagarna uppgav också 

olika anledningar till att FGM utförs, där 

religion och tradition ansågs ha stor 

betydelse. 

 

Cappon, S., LÉcluse, C., Clays, E., Tency, I. 

& Leye, E. 

 

 

Female genital mutilation: Knowledge, 

Att bedöma kunskapen, attityderna och 

utbildning av barnmorskor i flemish angående 

FGM. 

I resultatet framkommer det att kunskapen om 

FGM är bristfällig för att deltagarna inte fått 

tillräcklig information under sin utbildning 

om ämnet. Deltagarna har heller inga 

riktlinjer att följa i vården av dessa kvinnor. 
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attitude and practices of flemish midwives Hälften kunde beskriva en eller flera 

komplikationer till följd av FGM. Eftersom 

deltagarna oftast stöter på kvinnor med grad 2 

så hade de svårt att beskriva de andra 

klassifikationerna. Över hälften av deltagarna 

ansåg att de hade en nyckelroll i att ge råd 

och stöd till dessa kvinnor.  

 

Dawson, A.J., Turkmani, S., Varol, N., 

Nanayakkara, S. & Sullivan, E.  

 

Midwives´experinces of caring for women 

with female genital mutilation: insights ways 

forward for practice in Australia 

 

Att granska barnmorskors kännedom och 

kunskaper om FGM samt deras erfarenheter 

att vårda av kvinnor som blivit utsatt för 

FGM. 

Resultatet visade att deltagarna hade 

bristfällig kunskap om FGM, som gjorde att 

de kände sig osäkra på ämnet. Deltagarna 

upplevde därför rädsla i att vårda dessa 

kvinnor. Några påpekade hinder i vården av 

dessa kvinnor, som exempelvis 

kommunikationsproblem som i sin tur 

berodde på svårigheter med att använda tolk. 

Missförstånd för dessa kvinnors kulturella 

värderingar var också ett annat nämnt 

problem. Även tillgängligheten av aktuella 

riktlinjer gällande vård av dessa kvinnor var 

otillräcklig. 

 

Hess, R., Weinland, J. & Saalinger, N. 

 

 

Knowledge of female genital cutting and 

experience with women who are circumcised: 

A survey of nurse-midwives in the united 

states 

 

Att bedöma certifierade sjuksköterskor-

barnmorskors kunskaper om FGC och att 

utforska deras erfarenheter om att vårda 

afrikanska immigrant kvinnor med en historia 

av genital omskärelse. 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna 

hade goda kunskaper om vilka 

komplikationer som kan drabba kvinnor som 

utfört FGM. Men de saknade kunskap om 

lagar och kulturella aspekter. Deltagarna hade 

kunskap om att FGM utförs av religiösa skäl. 
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Isman, E., Mahmoud Warsame, A., 

Johansson,A., Fried, S. & Berggren,V. 

 

 

 

Midwives´experiences in providing care and 

counselling to women with female genital 

mutilation (FGM) related problems 

 

Att belysa svenska barnmorskors erfarenheter 

av att ge vård och rådgivning till kvinnor med 

FGM, r/t deras problem. 

Alla deltagare ansåg att FGM var en farlig 

utövning som utfördes av olika skäl. 

Deltagarna uttryckte även att dessa kvinnor 

skämdes för att ha genomgått FGM och 

därför undvek att prata om det. Det upplevdes 

av deltagarna som svårt att närma sig dessa 

kvinnor. Rådgivning till dessa kvinnor var 

också utmanande, utifrån skillnader i kulturell 

och religiös tro. Den mest utmanande delen 

var att förstå FGM som en viktig del av 

somalisk kultur och ge därför råd utifrån detta 

perspektiv. 

Kaplan-Marcusan, A., Torán-Monserrat, P., 

Moreno-Navarro, J., Castany Fábregas, J & 

Munoz-Ortiz, L. 

 

Perception of primary health professionals 

about female genital mutilation: From 

healthcare to intercultural competence 

Att analysera primärvård personalens 

uppfattningar, kunskaper och attityder mot 

FGM mellan 2001–2004. 

Studien visade att FGM- relaterade problem 

inte är ovanligt inom primärvården, ändå 

visades en signifikant minskning i deltagarnas 

kunskapsnivå mellan åren 2001 och 2004. 

Mindre än hälften av deltagarna kunde 

korrekt identifiera olika typer av FGM och 

några hade ingen kunskap om ämnet alls.  

Ogunsiji. 

 

Female genital mutilation (FGM): Australian 

midwives´knowledge and attitudes 

 

Att rapportera australiensiska barnmorskors 

kunskaper och attityder gentemot FGM. 

I resultatet visades en bristande kunskapsnivå 

om ämnet FGM bland deltagarna. Bland 

annat, kunde bara 4 av 11deltagare, trots 

många års erfarenheter av att vårda kvinnor, 

säkert identifiera olika typer av FGM. 

Deltagarna uttryckte att de i mötet med dessa 

kvinnor ofta upplevde ilska mot ingreppet 

FGM, då det påverkar kvinnas liv både 

fysiskt och psykiskt. Samtidigt kände 

deltagarna stor empati för de utsatta 

kvinnorna och kände att de ville ge så bra 

vård som möjligt, för att inte utsätta 

kvinnorna för mera lidande.  



 

4 

 

Ogunsiji. 

 

Australian midwives´ perspectives on 

managing obstetrics care of women living 

with female genital circumcision/ mutilation 

 

Att undersöka australiensiska barnmorskors 

handlingar/strategier om hur de hanterar 

obstetrisk vård för kvinnor som lever med 

kvinnlig omskärelse. 

Deltagarna beskrev olika problem som 

omskurna kvinnor kan uppleva relaterade till 

FGM och att vården av dessa kvinnor var 

komplex. Därför valde de olika strategier för 

att övervinna svårigheter med vård av denna 

grupp patienter. Enligt deltagarna i studien, 

upplevde dessa kvinnor emotionella 

påfrestningar såsom tillbakablickar på 

ingreppet FGM när dem skulle undersökas av 

vårdpersonal. Kulturella skillnader mellan 

personalen, patienter och dess anhöriga 

upplevdes av vårdpersonalen som 

problematiskt. Därför fick deltagarna ta 

hänsyn till dessa kvinnors kulturella, 

emotionella, fysiska och psykiska behov, i 

samband med vården. I och med att 

deltagarna inte hade tillräcklig kunskap, så 

upplevdes svårigheter i vården av dessa 

kvinnor.  

 

Onuh, S., Igberase, G., Umeora, J., 

Okogbenin, S., Otoide, V. & Ghararo, E. 

 

 

Female genital mutilation: Knowledge, 

attitude and practice among nurses 

Att fastställa kunskap, attityd och utbildning 

av FGM hos sjuksköterskor i den forntida 

metropolen Benin i en nigeriansk stat där 

FGM är olagligt. 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna 

har god kunskap om FGM och dess 

komplikationer, men att kunskapen om 

klassifikationer är bristfällig då endast få 

kunde identifiera alla fyra grader. Deltagarna 

beskrev att kvinnornas kulturella värderingar 

hade stor betydelse i utförandet av FGM. 

Nästan alla deltagare beskrev alla grader av 

FGM som skadliga, men ett fåtal deltagare 

ansåg att FGM var bra och uppmuntrade 

utförandet. Majoriteten skulle inte låta deras 

döttrar genomgå FGM. 
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Relph, S., Inamdar, R., Singh, H. & Yoong, 

W. 

 

 

 

Female genital mutilation/cutting: 

Knowledge, attitude and training of health 

professionals in inner city London 

Att utvärdera kunskap, attityd och utbildning 

av FGM/C hos medicinskt utbildade och 

barnmorskor som arbetar i ett område med 

hög prevalens av tillståndet. 

Resultatet påvisar att samtliga av deltagarna 

hade kunskap om FGM och över hälften av 

dem kunde klassificera alla fyra grader, trots 

detta så var mindre än hälften säkra på att de 

skulle kunna identifiera FGM. Majoriteten 

beskrev att FGM utförs av kulturella skäl, 

men några hade uppfattningen om att det 

också utfördes av religiös tro. Majoriteten 

kunde även identifiera komplikationer till 

följd av FGM. Även fast de visste att FGM 

var olagligt så skulle inte alla deltagarna 

anmäla om de misstänkte att ett barn utsatts 

för eller var i risk för att utsättas för FGM. 

 

 

 

Surico, D., Amadori, R., Gastaldo, L.B., 

Tinelli, R. & Surico, N. 

 

 

 

Female genital cutting: A survey among 

healthcare professionals in Italy 

Att utvärdera kunskapen om FGC i ett högre 

utbildat sjukhus i Italien. 

Resultatet visar att över hälften av deltagarna 

har kunskap om FGM från sin utbildning och 

de anser att särskild träning om ämnet ska 

vara obligatoriskt. Majoriteten av deltagarna 

kunde identifiera alla fyra klassifikationer 

utifrån enkla illustrationer av FGM. Över 

hälften av deltagarna hade också kunskap om 

lagarna men att det saknades särskilda 

riktlinjer att följa i vården av dessa kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Widmark, C., Tishelman,C. & Ahlberg, B.M 

 

A study of Swedish midwives´encounters 

with infibulated African women in Sweden 

 

Att undersöka svenska barnmorskors 

erfarenheter och attityder gentemot ingreppet 

FGM samt erfarenheter av att vårda 

afrikanska kvinnor som genomgått 

könsstympning. 

Påvisades att professionellt möte mellan dessa 

kvinnor och vårdpersonal var ofta stressande. 

Deltagarna beskrev att i mötet med kvinnorna 

så kände de stor empati för deras situation, 

därför ville de bidra till att kvinnorna skulle 

få en god och jämställd vård. Men på grund 

av olika kommunikationsproblem mellan 

deltagarna, kvinnorna och dess anhöriga 

kändes det problematiskt. Deltagarna beskrev 

att frånvaron av riktlinjer på avdelningarna 

gjorde att de inte kunde ge en god vård till 

dessa kvinnor.   

 

 


