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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Könsstympning innebär att kvinnliga könsorganet skärs bort en del eller det 

hela yttre könsorganet. Könsstympning är tecken för djup rotat ojämställdhet och 

diskriminering av flickor och kvinnor. Det är inte bara kvinnor som könsstympas utan 

det finns också manlig omskärelse. Idag lever mellan 100 till 140 miljoner kvinnor och 

flickor i världen som är könsstympade och de flesta lever i afrikanska länder men även 

också i mellanöstern. I Sverige lever det 38000 flickor och kvinnor som är 

könsstympade varav 7000 är flickor under 18 år. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur könsstympade kvinnor 

upplever mötet med vården. 

 

Metod:  En beskrivande litteraturstudie med 10 original artiklar som söktes i PubMed 

och CINAHL. Studien analyserades utifrån Averyard (2014). 

 

Resultat:  I resultatet redogörs 6 tema; negativa upplevelser i mötet med vården, att bli 

stirrad på, Att bli tvingade till kejsarsnitt, dåligt bemötande och kommunikationshinder 

samt positiva upplevelser i mötet med vården. Resultaten visade att de könsstympade 

kvinnor upplever att de blir dåligt bemött i vården. Brist på respekt, dåliga kommentarer 

och blickar från vårdpersonalen omnämnas i resultaten. Positiva upplevelser som 

nämndes i resultaten är bland annat att kvinnorna blev lyssnad av vårdpersonalen och 

visade intresse för deras mående och situation.  

 

Slutsats: Könsstympade kvinnor uttryckte negativa upplevelse i mötet med vården. 

Framförallt tas det upp upplevelser som kränkande kommentarer, utebliven respekt från 

vårdpersonalen och kommunikationsbrist. Många kvinnor kände sig pressad till 

kejsarsnitt av vårdpersonalen. Kunskapsluckor hos vårdpersonalen om 

könsstympningen påverkade kvinnornas relation till vården. Mer forskning om 

könsstympningen föreslås då sjukvården kommer att möta kvinnor som har utsatts för 

könsstympning. 

 

Nyckelord: Hälsosjukvård, könsstympning, omskärelse, upplevelse.   



 

 

 

 

Abstract  

 

Background: Genital mutilation means that the female genitalia is cut off part of the 

external or entire genital area. Genital mutilation is a sign of deep-rooted inequality and 

discrimination against girls and women. It is not only women who are circumcised but 

there is also male circumcision. Today, between 100 and 140 million women and girls 

live in the world who are circumcised and most live in African countries but also in the 

Middle East. In Sweden, there are 38,000 girls and women who are circumcised, of 

which 7,000 are girls under the age of 18. 

 

Aim: The aim of this literature review is to describe how women who are genital 

mutilated experience the meeting with health care. 

 

Method: A descriptive literature study with 10 original articles searched in PubMed and 

CINAHL. The study was analyzed based on Averyard (2014). 

 

Result: The result presents 6 themes; negative experiences in the encounter with the 

care, being stared at, being forced to cesarean section, contact with the care and 

communication barriers, and positive experiences in the meeting with the care. The 

results showed that the women who are circumcised feel that they are being treated 

badly in care. Lack of respect, poor comments and looks from the healthcare staff are 

mentioned in the results. Positive experiences mentioned in the results include that the 

women were listened to by the healthcare staff and showed interest in their mood and 

situation. 

Conclusion: Genital mutilated women expressed negative experience in meeting health 

care. Above all, experiences such as insulting comments, lack of respect from the 

healthcare staff and lack of communication are addressed. Many women felt pressured 

into Caesarean sections by health care professionals. Knowledge gaps in the health care 

staff regarding the genital mutilation affected the women's relationship with health care. 

More research on genital mutilation is proposed when the health care will meet women 

who have been subjected to genital mutilation. 

 

 Keywords: circumcision, experience, female genital mutilation, health care.
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Introduktion 

 
Definition av könsstympning och hur ingreppet utförs 

Könsstympning innebär att kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, genom att 

man skär bort, skadar eller syr ihop, en del av det yttre könsorganet. Könsstympning är en 

kränkning av mänskliga rättigheter för flickor och kvinnor (WHO, 2016).  Det är inte bara 

kvinnor som könsstympas utan det finns också manlig omskärelse. Enligt Socialstyrelsen (2017) 

innebär manliga omskärelse att kirurgiska avlägsna delar eller hela förhuden på penis. Ingreppet 

får utföras på begäran av vårdnadshavare och personen som utför ingreppet måste informera 

vårdnadshavaren vad ingreppet innebär. Det är viktigt också att ge information till pojken och 

ingreppet för inte utföras mot pojkens vilja. Ingreppet genomförs av medicinska, religiösa och 

kulturella skäl. 

  

 Det finns fyra olika typer av kvinnliga könsstympning. Typ ett innebär att det skärs bort en del 

av klitoris eller hela klitoris. Typ två innebär att delvis eller hela klitoris samt inre blygdläpparna 

skärs bort och ibland även de yttre blygdläpparna skärs bort. Typ tre som även kallas infibulation 

omfattar att alla de yttre blygdläpparna skärs bort och därefter sys vävnaderna ihop så att en lite 

öppningen är kvar i syftet med att urin och mens kan rinna. Typ fyra inkluderas andra skadliga 

ingrepp på de kvinnliga könsdelarna kan vara att klitoris och vävnaden omkring sticks med ett 

vasst föremål, prickning och skrapning (Ahmed, Shabila & Safari 2017). 

 

Könsstympning medför allvarliga hälsoproblem för flickor och kvinnor på grund av de 

medicinska riskerna med ingreppet. Flera ställen i Afrika och i Mellanösterns utförs ingreppet av 

outbildade barnmorskor, äldre kvinnor i byn eller barberare och oftast utan något bedövningen. 

Det använda materialet kan vara oren och det kan vara ett gammalt rakblad eller glasskärva, 

(Unicef 2019).  

 

Förekomst och historik 

 

Idag lever mellan 100 till 140 miljoner kvinnor och flickor i världen som är könsstympade och de 

flesta lever i afrikanska länder men även också i mellanöstern. I Sverige lever det 38000 flickor 

och kvinnor som är könsstympade varav 7000 är flickor under 18 år. Dessa kvinnor har utfört 

ingreppet innan de kom till Sverige (Socialstyrelsen 2019). Att könsstympa kvinnor och flickor är 

en tradition som har funnits länge och traditionen är förankrad i kultur, sociala traditioner, 
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religioner och falsk övertygelse. Det finns inte religiösa grund som många förknippar med 

könsstympningen och det finns inga verser i koranen eller bibeln som stödjer det (Little, 2015). 

Enligt Oljira, Assefa och Dessie (2016) utförs könsstympning i vissa samhällen på grund av 

övertygelse om att det minskar kvinnans sexualitetlust och det gör kvinnan attraktiv för sin man. 

Könsstympning beskrevs i kvinnornas ursprungsländer som en slags rening, som skyddade en 

flickas värdighet, renhet och oskuld före äktenskapet. Känslor av stolthet och spänning åtföljde 

och konsekvenserna av att inte att klippas skulle kunna omfatta social isolering och utrotning 

(Scamell & Ghumman 2018).  

Könsstympning utförs oftast på flickor mellan 4–14 år. Det förekommer också att spädbarn 

könsstympas. Det utförs även på kvinnor som ska gifta sig, kvinnor som är gravida och kvinnor 

som har fött sitt första barn. De länder där andelen kvinnor som könsstympats är störst är Somalia 

med 98%, Guinea 97% , Djibouti 93% och Sierra Leone 90 % ( Unicef , 2019).  

 

 Komplikationer och konsekvenser relaterade till könsstympning  

Könsstympningen har flera hälsorisker både på kort och lång sikt.  Ingreppet i sig är en mycket 

traumatisk upplevelse för den drabbade. Många omskurna kvinnor har fortfarande minne av 

övergreppet (Turkmani, Homer och Dawson, 2019). Vidare skriver Turkmani, et al (2019) att de 

könsstympade kvinnorna upplever rädsla och ångest som är kopplade till deras upplevelser av 

könsstympningen. Rädsla för döden och rädslan av sena komplikationer till följd av graviditeten 

och förlossningen. Många vara rädda att de skulle behöva genomgå ett kejsarsnitt på grund av att 

inte kunna föda vaginalt. Enligt Little, 2015 förekommer komplikationer bland annat som akuta, 

långvariga, obstetriska och psykologiska komplikationer. Den vanligaste akuta komplikationer är 

blödning och det sker på grund av att det blodflödet har högt tryck vid klitorisartären. Infektioner 

är också vanlig till följd av det smutsiga instrumentet som använts. Urinretention förekommer 

också vid akuta komplikationer som orsakas av smärta, svullnad eller inflammation. Urinen kan 

bli stillastående och det kan leda till kronisk urinvägsinfektion.  

 

De Långvariga effekterna kan vara kroniska smärta och infektioner, dålig sexualitet, svårighet 

med att föda barn samt menstruationsproblem. Menstruationsproblem uppstår på grund av 

hindren av vaginalöpningen och kan leda till kroniska livmoderinfektion eller 

bäckeninflammatorisk sjukdom, dessa sjukdomar kan leda till sterilitet (Little, 2015). 

De obstetriska komplikationerna som könsstympade kvinnor får är att de måste utföra en 

defibulering en så kallad öppningsoperation, då en hindrad förlossning kan vara farlig både för 

mor och barn. Om ett missfall inträffar kan det hållas inne och leda till infektioner. Kvinnor med 
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typ två och typ tre är mer benägna att genomföra ett kejsarsnitt och dessa har stor risk för 

blodförlust på mer än 500 ml (Little, 2015). 

De psykologiska komplikationer som kvinnor rapporterade är ångest, stress, fobier, depression 

och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Little, 2015). 

 Ahmed, Shabu och Shabila (2019) nämner att kvinnors erfarenhet av omskärelsen som en 

traumatisk upplevelse och som hade påverkat deras psykiskt välbefinnande. Vidare påpekar 

Ahmed et al (2019) att många kvinnor hade minnet om hur de hade hållit fast under ingreppet, 

hur kvinnorna önskade att de kunde fly från situationen och minns hur de skrek samt försökte 

försvara sig själv.  

 

Skam 

 Enligt Turkmani, et al (2019) förekommer känslor av skam, isolering, stigma och förlust av 

värdighet, men stigma och skam är bland de vanligaste känslor som könsstympade kvinnor 

uttrycker. Även svårigheter att leva i ett främmande land med en ny kultur där det är olagligt att 

könsstympningen förekommer, vilket gjorde att de skämdes. Fler kvinnor berättade att innan de 

kom till västvärlden trodde de att könsstympning praktiserades över allt i världen. Vidare 

beskriver Turkmani et al (2019) att på grund av känsla av skam och stigma avslöjade inte 

kvinnorna ibland om de var könsstympad eller om de hade upplevt andra komplikationer 

relaterade till könsstympningen. Skamkänslor gjorde att kvinnorna inte sökte hjälp för sina 

problem. 

 

Lagstiftning 

Enligt svensk lag (1982:316) är det förbjudet att utföra könsstympning av flickor och kvinnor 

sedan 1982.  Det är även olagligt att utföra könsstympningen utomlands om man är bosatt i 

Sverige. Om brottet har orsakat livsfara, allvarliga sjukdomar eller hänsynslöst beteende bedöms 

det som grovt brott. För grovt brott bedöms det lägst 2 år och högst 10 år Brottet kan bestraffas 

med 4 års fängelse om det anses vara mindre grovt, Socialstyrelsen (2019). Men däremot manlig 

omskärelse är tillåtet i Sverige och det är inte straffbart.  

  

 FN:s barnkonvention arbetar mot de skadliga ingreppen och det har lett till att många länder 

infört lagar som förbjuder könsstympning; till exempel i Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Sudan, 

Australien och Storbritannien. I andra länder som Belgien, Kanada, Elfenbenskusten, Frankrike, 

Guinea, och USA kan de som utför kvinnlig könsstympning åtalas för brott mot andra gällande 
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lagar. I flera afrikanska länder har man även utvecklat officiella strategier mot könsstympning 

(Unicef, 2019). 

 

 

Vårdpersonalens perspektiv 

Den ökande migrationen resulterade att många kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning 

befinner sig i västvärlden. Detta medför en stor utmaning hos hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Brist på kunskap om könsstympning hos vårdpersonalen och kulturella skillnader gör det svårare 

för personalen att ge anpassad vård till dessa kvinnor. Enligt Socialstyrelsen (2019) har kvinnor 

och flickor som sökt vård för besvär relaterade till könsstympningen rätt till en god vård och ett 

bra bemötande. Personalens kompetens och kunskap om kvinnlig könsstympning är avgörande 

för dessa kvinnors upplevelse av vården. Jordal och Wahlberg (2018) skriver att 

sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med information och kunskap för att kunna erbjuda en 

bra vård till könsstympade kvinnor. Sjukvårdspersonalen menar att osäkerheten beror på bristen i 

utbildningen om könsstympningen under utbildningen eller på sjukhuset. Vidare Skriver Jordal et 

al (2018) att det saknade kommunikation mellan olika kliniker, sjukvårdspersonalen beskriver att 

kvinnor kom till förlösningen utan att de var identifierad som omskurna. Enlig Jordala et al 

(2018) fick barnmorskorna inte tillräckligt hjälp av gynekologerna och läkarna på grund av 

kunskapsluckor hos dem på hur man hanterar könsstympade kvinnor. I en studie av Zurynski, 

Sureshkumar, Phu och Elliot (2015) har det kommit fram att de flesta inom vården var medvetna 

om att könsstympning praktiseras och vilka komplikationerna som är orsakad av ingreppet men 

väldigt få kunde identifiera de fyra typerna av könsstympning. Zurynski et al (2015) beskriver att 

de flesta deltagarna visste att könsstympningen var olagligt och att de skulle anmäla om de 

misstänkte att ett barn riskerade att bli könsstympad. Däremot en minoritet av vårdpersonalen i 

studien var inte emot könsstympningen. Det uppstår oftast en konflikt när vårdgivare kommer 

kontakt med kulturella praxis som skiljer sig från sin egen. Jacoby och Smith (2013) förklarar 

vikten om att personalen som vårdar könsstympade kvinnor bör ha kunskap om den kulturella 

bakgrunden och övertygelsen eftersom det är nödvändig för att utveckla ett förtroendeförhållande 

mellan patienten och kliniken. 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod (2017) är sjuksköterskans roll att ge patienten en korrekt, tillräckligt och 

lämplig information som är anpassad till patientens kulturella tro och värderingar. 
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Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja och återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan har ett ansvar att bemöta alla individer med respekt 

för sina mänskliga rättigheter och ta hänsyn till individens kulturella värdering i Kulturer där 

könsstympning anses vara naturligt och betraktas diskussioner med fokus på könsorgan 

opassande. Även hälsorelaterade samtal angående kvinnliga könsorgan är ett känsligt ämne, 

därför är det viktigt som sjuksköterska att ta hänsyn och bygga förtroende samt tillit att patienten 

känner sig trygg med sin sjuksköterska, (Goldenstein, 2014). 

 

Referensram 

Madeleine Leininger har grundat begreppet transkulturell omvårdnad. Enligt Leininger är 

människans formad i ett kulturellt sammanhang där inlärda världen, trosuppfattningar och 

livsformer är med och styrgruppens tänkande, handlingar och beteendemönster. Syftet med teorin 

är att höja omvårdnadskvaliteten med fokus på kulturella skillnader och de faktorer som har 

inverkan på hälsa och välmående. Grupprocesser är inlärda sociala konstruktioner och för att 

patienten ska återfå hälsan är den kulturella bakgrunden av stor betydelse. Leininger har kommit 

fram till en modell som kallas för soluppgångsmodellen som underlättar för den legitimerade 

sjuksköterskan att förstå helheten av dem komponenter begreppsområden i teorin som har 

betydelse för mänskliga omsorg. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land bör sjuksköterskan 

följa omvårdnadsteorier i sin omvårdnad, då den transkulturella teorin uppmanar att ge vård som 

är nytta för patienten, familjen och även den kulturella gruppen (Wiklund, 2012).   

 

 

 

Problemformulering 

 Miljontals kvinnor blir utsatta för könsstympning någon gång under sitt liv. I Sverige finns det 

38 000 flickor och kvinnor som är könsstympade. Dessa kvinnor kommer troligen att söka vård 

med anledningen av olika komplikationer på kort och lång sikt. Tidigare studier påvisar att det 

finns barriärer i mötet mellan könsstympade kvinnor och vården.  Detta medför att dessa kvinnors 

behov inte blir tillgodosett till följd av vårdpersonalens okunskap om hur man bemöter och 

vårdar dessa kvinnor. För att kunna motverka detta är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap 

och förståelse för könsstympade kvinnors upplevelser för att kunna ge god omvårdnad. 
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 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur könsstympade kvinnor upplever mötet med 

vården. 

 

 Frågeställning 

Hur upplever könsstympade kvinnor mötet med vården?  

Metod 

 

Design 

Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie, Polit och Beck (2017)  

 

Sökstrategi 

Det finns flera databaser som kan användas för att få fram bra artiklar men enligt Polit och Beck 

(2017) två särskilt användbara elektroniska databaser för sjuksköterskeforskare är CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och MEDLINE (Medical 

literature On-Line). Därför valdes databaserna PubMed och CINAHL för litteratursökningen. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016) skriver om vikten med att söka från fler olika 

databaser samt kombinera sökorden och söktermerna för att hitta så många relevanta artiklar som 

möjligt. Sökord som har används i PubMed med Medical Subject Headings (MeSH) term var 

Circumcision, Female. Fritext begrepp som söktes i PubMed var Female genital mutilation, 

Circumcision, experience, Psychosocial consequences of female genital mutilation, Female 

genital mutilation experience with health care system. Dessa ord valdes då det ansågs vara 

relevanta till ämnet. Anledningen det har används långa söktermen var att det inte fanns många 

MeSH term som var relevanta tillsyftet och frågeställningen. Polit och Beck (2017) beskriver att 

sökplaner innebär också beslut om avgränsning av sökningen och dessa beslut måste vara tydliga 

för att säkerställa reproducerbarhet. De begränsningar som gjordes i PubMed var att artiklarna 

var skrivna på engelska samt att artiklarna har en tidsgräns på 10 år och är full text. Det gjordes 

även sökning i PubMed utan begränsningar för att det hittades bra relevanta artiklar som är äldre 

än 10 år som kommer att användas i resultatdelen. Då det kom fram för många artiklar som inte 

var relevant till syftet och frågeställningen vid begränsningen på 10 år. Sökord som användes i 

CINAHL är Female genital mutilation experienced nurses och är fritext. Artiklarna från CINAHL 

begränsades till att de är 10 år. För att utöka eller begränsa sökningen har det AND använts som 

är en boolesk sökterm enligt  Polit och Beck (2017).  
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Tabell 1: för databassökning 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed 10 år, Engleska, 

Full text  

2020/01/28 

Circumcision, 

Female 

(MeSH) and 

experience (free 

text)  

94 1 

PubMed 10 år, Engelska, 

full text 

2020/01/28 

psychosocial 

consequences of 

female genital 

mutilation (free 

text) 

8 1 

PubMed 10 år, Engelska, 

full text 

2020/01/28 

Circumcision 

AND female 

AND 

experience  

94 1 

PubMed Ingen begräsningar  

2020/01/28 

Female genital 

mutilation 

experience with 

health care 

system (free 

text) 

41 6 

CINAHL 10 år  

2020/01/28 

female genital 

mutilation AND 

experienced 

nurses 

4 1 

Totalt:          241 10 

 

 

Urvalskriterier 

För att kunna bedöma om artikeln var relevant till studien lästes titeln först och därefter 

abstrakten och utifrån det valdes sedan artiklarna. Det viktigaste inklusionskriterier var att 

artiklarna skall svara på syftet och frågeställningen. Studien skulle även utgå från artiklar som 
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hade IMRAD, det vill säga introduktion, metod, resultat och diskussion.  Artiklar som handlade 

om manlig könsstympning och artiklar som var litteraturstudie exkluderades.  

 

Urvalsprocessen och Utfall av möjliga artiklar 

 

Urvalsprocessen påbörjades genom att söka i olika databaser med kombinerade sökord. 

Resultaten blev 241 träff som sedan granskades på titelnivå och det föll bort 190 artiklar då 

utifrån artikelns titel inte var passande till arbetet. Därefter granskades de resterande 51 artiklar 

abstrakt granskades detta i sin tur ledde till att föll bort ytterligare 22 artiklar med anledningen till 

att 6 artiklarna var litteraturstudier och 16 artiklar var dubbletter. Resterande 29 artiklar lästes i 

sin helhet och 19 artiklar exkluderades på grund av att de inte svarade på syftet. 10 av artiklarna 

handlade om sjuksköterskans erfarenhet med mötet med könsstympade kvinnor och 9 artiklar 

handlade om kvinnornas upplevelse av könsstympningen. De resterande 10 artiklarna valdes till 

att svara på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. De 10 resultat artiklarna har 

granskat med hjälp av granskningsmallen.  I föreliggande litteraturstudie har det inkluderades 

artiklar med medel, och hög kvalitet eftersom artikelns resultat var relevant till litteraturstudien. 

 

 

Figur 1: flödesschema av urvalsprocessen.  

 

 

 
 

241 artiklar som 
granskades på titelnivå  

 
190 artiklar föll bort då 

utifrån artikelns titel inte 

var passande till arbetet. 

 
 

 

Resterande 51 artiklar 
granskades på abstrakt nivå 

och det exkluderades  
ytterligare 22 artiklar,6 

artiklarna var 
litteraturstudier och 16 
artiklar var dubbletter.  

  

Resterande 29 artiklar 
lästes i sin helhet och 19 
artiklar exkluderades på 

grund av att de inte svarade 
på syftet  

 
 

 10 artiklar handlar om 
sjuksköterskans erfarenhet, 

9 artiklar handlade om 
ingreppet.  

 

De resterande 10 artiklarna 
valdes till att svara på 

föreliggande 
litteraturstudies syfte och 

frågeställningar. 
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Dataanalys 

Denna dataanalys grunder sig de tre olika steg som Averyard (2014) beskriver. Utifrån syftet med 

litteraturstudie försökte vi först att få en överblick över materialet för att sedan finna struktur för 

en systemiska och kritisk granskning. I första steg lästes de valda artiklarna i flertalet gånger av 

bägge författaren för att säkerställa artiklarnas relevans. En första överblick skapades genom att 

fylla i tabell 3 och 4 så kallad artikelöversikt (se bilaga 3,4). I steg två ströks det under det 

viktigaste innehållet i artikeln som svarade på arbetets syfte med överstrykpenna i olika färger. I 

sista steget gjordes det korta sammanfattningar av de valda artiklarnas resultat och därefter kunde 

likheter och skillnader identifiera och det identifierades även olika tema. Vi har omprövat 

artikelns resultat och de teman och kategorier som har identifierades flera gånger under 

bearbetningsfasen.  

 

Etiskt övervägande  

Artiklarna som används är publicerat i en vetenskaplig tidskrift och bör vara godkänd av etiska 

kommitté. Forskningen bör ha en god kvalitet och deltagaren ska skyddas både från fysiska och 

psykiska skador. Forskaren ska vara opartisk, öppen med forskningen och undvika förfalskning. 

Det ska inte förekomma medvetet plagiat det vill säga att inte är tydligt redogjort av referenser 

till det litteratur som användes i arbetet eller fabrikation i arbetet, Sandman, Kjellström (2013). 

Författarna i föreliggande studie har inte tagit med sig sina egna tolkningar eller värderingar. Det 

var även viktigt av författarna att arbetet inte innehåller fabrikation genom att vara noggrann vid 

bearbetning av artiklarna. Att inte plagiera var författarna noga med vilket innebär att alltid 

referera efter texter har använts. 

 

 

Resultat 

 

Resultatet till denna litteraturstudie presenteras utifrån 10 vetenskapliga artiklar. Författarna till 

föreliggande studie har sammanställt de valda artiklarnas resultatet och har redovisat detta i tabell 

3 och tabell 4 (se bilaga 3,4). I resultatet redogörs två huvudteman, negativa upplevelser i mötet 

med vården och positiva upplevelser i mötet med vården. Första Huvudtema innefattar 4 

subtema, att bli stirrad på, Att bli tvingade till kejsarsnitt, Dåligt bemötande och 

kommunikationshinder.    
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Negativa upplevelser i mötet med vården  

 Att bli stirrad på 

”Du kan se ansiktsuttryck från sjuksköterskan, läkaren, barnmorskan. Du kan se deras ansikten, 

mängden känslor och hur de ser på min kropp. Det gör ont ... Dessa människors ögon får dig att 

bli sjuk ” (Vloeberghs, van der Kwaak, Knipscheer J och van den Muijsenbergh 2012). 

Flera kvinnor i studien Berggren, Bergström och Edberg (2006) berättar hur vårdpersonalen blev 

chockad eller överraskad när de undersökte deras könsorgan. Vidare skriver Berggren, et al 

(2006) att många kvinnor upplevde att bli stirrade på av barnmorskor, läkare och sjuksköterskor 

samtidigt utan att ha blivit tillfrågade. Vidare berättar kvinnor att de förstått av personalens 

ansiktsuttryck att de såg något konstigt, till och med visade uttryck för avsky. De tar också upp 

flera situationer där de kände sig att vårdpersonalen inte respekterade dem och de uppfattade sig 

själv som ett studieobjekt för nyfiken hälsopersonal. Vloeberghs et al (2012) beskriver att när 

deltagarna frågades om hur de upplevde hälso- och sjukvården i Nederländerna svarade många 

kvinnor att de var missnöjda och kände sig ledsna, generad eller skyldig på grund av hur 

vårdpersonalens bemötande.  

 

Många kvinnor upplevde att de var annorlunda när vårdpersonalen såg ner på dem. 

Vårdpersonalen pratar med varandra om kvinnorna utan att kvinnorna blev delaktiga i 

konversationen. När kvinnorna mötte barnmorskan på hälsocentralen kände de sig underlägsna 

och skamsna. På grund av personalens attityder ville inte kvinnorna åka in för vanliga 

födelsekontroller på hälsocentralen. Kvinnor uppgav att de föredrog att stanna hemma, även om 

de visste att de hade hälsoproblem under graviditeten, för att undvika påstådda förolämpningar 

från barnmorskorna (Berggren, et al 2006). 

 

Att bli tvingade till kejsarsnitt  

Flera studier beskriver att kvinnorna upplevde att läkaren bestämde om de skulle föda normalt 

eller genomgå ett kejsarsnitt (Chalmers och Hashi 2000, 2002; Vangen, Johansen, Sundby och 

Traeen, Stray-Pedesen 2004).  En kvinna i studien berättar att hennes läkare inte ville diskutera 

om könsstympningen med henne och ville inte ens veta vilken typ av könsstympningen som hon 

hade. Enligt Vangen et al (2004) fick många kvinnor information som inte var relaterade till 

deras situation och de kände också att de blev tvingat till kejsarsnitt utan deras samtycke. Vidare 

beskriver Vangen et al (2004) att kvinnorna som hade genomgått kejsarsnitt inte förstod varför 

och de var inte övertygade om fördelarna och nödvändigheten med kejsarsnittet. Kvinnorna 
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upplevde att anledningen att de genomgått kejsarsnitt var att vårdpersonalen hade bristande 

kunskap om könsstympning. Chalmers et al (2002) skriver att en del kvinnor uppger att 

sjuksköterskan hade berättat att de inte kunde föda vaginalt på grund att läkaren inte var bekväm 

med kejsarsnitt av könsstympade kvinnor. Chalmers et al (2002) skriver vidare att kvinnor blev 

skrämda av läkaren som hade informerat om att de inte kunde födda friska eller levande barn då 

de var könsstympade. Jacobson, et al (2018) beskriver också hur en del kvinnor kände sig arga 

av att de behandlades annorlunda än normalt efter att ha gått igenom kejsarsnitt. Enligt Jacobson 

et al (2018) kände kvinnor att de inte fick tillräcklig med information gällande kejsarsnitt och 

kände även att de inte hade samma val som en kanadensiskt född kvinna. Många får genomgå 

kejsarsnitt utan deras samtyckte och känner sig pressade av vårdpersonalen. De känner att 

kvinnor utan könsstympning har flera valmöjligheter. En del kvinnor uttryckte att det utförs 

kejsarsnitt för ofta utan att kvinnorna fått information vid de små sjukhusen i Schweiz, då 

sjukhuset sällan möter könsstympade kvinnor (Thierfelder et al 2005). 

 

Dåligt bemötande  

 Chalmers et al (2002) påvisar att mer än hälften som deltog i studien var i behov av mer 

omtänksam och stödjande vård från personalen. En av deltagaren i studien berättade att hon sökte 

hjälp för att hon hade svårt att bli gravid. Deltagaren fick svar från läkaren att hon inte kunde bli 

gravid eftersom ingen man skulle attraheras av hennes vagina. Fler kvinnor uppger att 

sjuksköterskan inte visades respekt för deras smärta vid undersökningen. De upplevde 

undersökning som tortyr. En av deltagarna gav ett exempel då hon gjorde ultraljud vaginalt. Hon 

upplevde det som en förnedrande procedur, sjuksköterskan visste inte att jag var sydd så hon 

tryckte i bara. Kvinnan berättade vidare att hon ville skrika på grund av smärtan, men höll andan 

och trots att sjuksköterskan märkte brydde hon sig inte (Chalmers et al 2002). 

Jacobson et al (2018) uppger att en del av deltagarna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

hjälp eller ingen hjälp alls från vårdpersonalen. En av deltagran blev tillfrågade vid 

undersökningen om hon hade fått cancer och därför opererat vaginan. Enligt Vangen et al (2018) 

har fler kvinnor ansökt om defibulering, (öppningsoperation) men deras ansökan har inte blivit 

godkänd. Thierfelder, Tanner och Bodiang (2005) visade också att deltagarna upplevde att de fick 

otillräckligt vård från personalen. Kvinnorna saknade empati från vården och önskade mer tid för 

att kunna diskutera frågor om könsstympningen. Chalmers et al (2000) nämner att en del av 

deltagarna tyckte att sjuksköterskan var okänslig för smärtan efter förlossningen och var 

omedvetna om att kvinnor med könsstympning kan uppleva allvarliga smärta efter förlossningen 
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jämfört med andra kvinnor som inte är könsstympad. Chalmers et al (2002) rapporterade även att 

kvinnorna inte fick någon speciell vård under postpartumperioden.  

 

Kommunikationshinder   

 Under vårdtiden förekom det att många kvinnor upplevde kommunikationssvårigheter. Dels på 

grund av blygsel, språkproblem och rädsla för stigmatisering undviker vissa kvinnor att prata 

öppet om könsstympning. Att kommunicera med omvårdnadspersonalen obehindrat upplevde en 

del kvinnor var svårt på grund av språket då tolk inte fanns under besökstiden (Chalmers et al 

2000). Till följd av medicinsk terminologi som vårdpersonalen användes sig av förstod inte en 

del kvinnor hela informationen som tilldelades (Straus, McEwen och Mohamed Hussein 2007). 

Fler kvinnor reagerade på att vårdpersonalen undvik att prata om könsstympningen med 

anledning av att de inte talade samma språk (Ormord, 2019). Bristande information i mötet med 

vården presenteras i (Ormrod 2019; Thierfelder et al 2005). Det framgick att kvinnorna önskade   

mer information om vad de kunde förvänta sig under förlossningen och inte bara information om 

barnet. Enligt Moxey och Jones (2016) beskriver att förhållandet mellan barnmorskan och patient 

var grundläggande för patientens upplevelse av vården. (Berggren et al 2006; Moxey et al 

2016) nämner hur deltagarna upplevde att vårdpersonalen förminskade dem och lyssnade inte på 

vad patienten hade att säga. Kvinnorna kände att personalen behandlade dem annorlunda jämfört 

med andra kvinnor som inte var könsstympade. 

 

 

Positiva upplevelser i mötet med vården 

 

Enligt Berggren et al (2006) berättade många kvinnor att de var tacksamma för den vård de fick, 

även om det fanns många brister. Många deltagare berättade hur sjukvården var i deras hemland. 

I västvärlden fick dessa kvinnor vård av hög kvalitet. I västvärlden har dessa kvinnor en 

patienträttighet, och de kan klaga om det finns saker som de är missnöjda med vilket inte var 

vanligt där de kom från. Att lyda läkare i tystnad och inte ifrågasätta beslut som läkaren fattat. 

Berggren et al (2006) beskriver att kvinnorna berättade att barnmorskorna från deras hemland 

brukade vara hårdhänta, brutala och till och med slog patienten, medan barnmorskan här var 

snälla och vänliga.  

Enligt Moxey et al (2016) blev relationen mellan barnmorskan och den förlösande kvinnan blev 

bättre med hjälp av kommunikation. När barnmorskan inledde samtalet om könsstympning och 
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frågade hur patienten ville ha det upplevdes det positivt. Barnmorskan som hade kulturperspektiv 

kunde kommunicera på ett b bättre ätt samt ställde känsliga frågor utan att förolämpa patienten. 

Barnmorskorna som hade kunskap om könsstympning förstod patienten och gav patienten val 

gällande deras förlossning. Kvinnorna fick välja om de ville föda med kejsarsnitt, vaginalt eller 

göra en defibulering. Vidare beskriver Chalmers et al (2002); Moxey et al (2016) att när 

kvinnorna frågade om de kunde få en kvinnlig barnmorska på grund av religiösa och kulturella 

skäl visades respekt och förståelse. Vidare berättade flertalet kvinnor i studie av Chalmers et al 

(2002) där möten med vården upplevdes positivt när vårdpersonalen visade intresse för deras 

mående och situation. Kvinnorna kände att de kunde prata öppet med sjuksköterskan om 

könsstympningen när sjuksköterskan gav stöd och undersökte med omsorg. 

 

 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur könsstympade kvinnor upplevde mötet med 

vården. I resultaten beskrevs de negativa respektive positiva upplevelse i mötet med vården. 

Upplevelser som var återkommande i studien var att bli stirrad på, att bli tvingad till kejsarsnitt, 

dåligt bemötande och kommunikationshinder. Kvinnorna upplevde att de blev dåligt bemött av 

vårdpersonalen och fick höra kränkande kommentarer. De kände sig även osäkra i händerna på 

vårdgivare som de uppfattade som främlingar och inkompetenta. I studien har det kommit fram 

till att det finns en stor brist på kunskap om könsstympning hos vårdpersonalen. Brist på 

kommunikation och information upplevdes av många kvinnor på grund av språksvårigheter. De 

positiva upplevelser som en del studier tar upp är att blir sedda och förstådda, en god 

kommunikation i samband med vården vid situationer då vårdpersonalen hade kunskap om 

könsstympningen.  

 

Resultatdiskussion 

Att bli stirrad på  

Resultatet till detta arbete visade att könsstympade kvinnor bemöttes dåligt i samband med 

vårdkontakten.  Negativa erfarenheterna som kvinnorna upplevde var bland annat att bli stirrad 

på av vårdpersonalen utan att de tillfrågades, förolämpad, ignorerad samt brist på respekt. 
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Kvinnorna berättade att vårdpersonalen ibland tillkallade kollegor för att de skulle se kvinnornas 

underliv. Detta gjordes utan att någon frågade kvinnorna om godkännande, vilket fick dem att 

känna sig som en form av studieobjekt (Berggren et al 2006; Vloeberghs et al 2012). Turkmani et 

al (2019) styrker också detta i sin studie att kvinnorna upplevde att de blev stirrade på, 

exempelvis vid undersökningarna. Detta medför en skamkänsla hos kvinnorna och de kände sig 

annorlunda än kvinnor som inte var könsstympade. Kvinnorna upplevde även att vårdpersonalens 

fokus låg på könsstympningen och glömmer bort människan. Författarna i föreliggande studie 

anser att som vårdare är det viktigt att tänka på helheten och inte bara på diagnosen eller 

sjukdomen.  

Kvinnorna i denna litteraturstudie har upplevt både verbalt och icke verbala och kränkande 

kommentarer från vårdgivaren. Detta beskriver också Turkmani et al (2019) i sin studie att 

kvinnorna skämdes på grund av att de blev stirrad på samt fick kränkande kommenterarna av 

vårdpersonalen, vilket resulterade att dessa kvinnor undvek att söka vård.  

 

Att bli tvingade till kejsarsnitt  

Många kvinnor berättade att vårdpersonalen inte inkluderade kvinnorna i vårdplaneringen och att 

beslut fattades utan dem. Många kunde uppleva smärta och ångest vid förlossningen och detta 

förvärrades enligt Hamid et al (2018) av barndomsminnen från könsstympningen och att de 

upplevde brist på kunskap om könsstympningen av vårdpersonalen. Detta bidrog till mer 

stressande och traumatiska förlossningar för kvinnor som var könsstympade. Detta väckte känslor 

som rädsla och ångest hos kvinnorna och många kvinnor förknippade förlossningen med minnen 

från könsstympningen. Många kvinnor fick ångest gällande kejsarsnitt och flera studier har 

påvisat att dessa procedurer ibland utförs utan anledning (Scamell och Ghumman, 2019). Vidare 

påstår Scamell et al (2019) att deltagarna i studien uppgav att vårdgivaren inte visste hur de 

skulle hantera defibuleringen före förlossningen och inte lyssnade på kvinnorna. Det fanns inte 

heller en tydlig defibuleringsplan innan eller under födelsen. Detta ledde till att kvinnorna blev 

tvingade till att utföra ett kejsarsnitt som kanske inte behövdes om vårdpersonalen hade haft mer 

kunskap och planerat innan. Kvinnorna upplevde att de blev pressade av vårdpersonalen till att 

genomgå ett kejsarsnitt. De höll sig hemma efter att vattnet gick eftersom de var rädda att utföra 

kejsarsnitt. Detta kan medföra risker för både barnet och modern. Detta gav känslor av ångest och 

sårbarhet under förlossningen. 

 

Enligt Scamell et al (2019) fanns det ett starkt motstånd mot kejsarsnitt och många kvinnor 

fruktade själva ingreppet mer än förlossningen. Detta ingrepp uppfattade inte deltagarna som ett 
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sätt att undvika förlossningskomplikationer och rädda både modern och fostret. Enligt Turkmani 

et al (2019) var många rädda för kejsarsnitt eftersom de trodde att det skulle ta längre tid till att 

återhämta sig. De trodde också att det skulle påverka deras förmåga att utföra det dagliga 

hushållsarbetet eller förmåga till att bli gravid igen. Enligt Turkmani (2019) visar flera studier att 

det fanns stor rädsla angående kejsarsnitt och många kvinnor föredrog vaginal förlossning och 

genom att ignorera dessa kvinnors rädslor kunde det ledde till att de undvikt söka vård. Rädslan 

till kejsarsnitt påverkades av kamrater, religion och kultur men det påverkades också av 

information som gavs av vårdpersonalen, till exempel berättade en kvinna att läkaren uttryckte att 

hon inte skulle föda ett friskt barn på grund av att hon var omskuren (Turkmani et al 2019). 

 

dåligt bemötande 

Känslor av att bli bemött av fördomar hade många kvinnor upplevt i samband med vårdkontakten 

(Chalmers et al 2002). Andra studier Hamid, Grace, Warren (2018); Jordal et al (2018) påvisar 

också att kvinnorna blev dåligt bemött. Jordal et al (2018) beskriver att vårdgivaren ansåg 

kvinnorna vara osmarta, inte hade kännedom om graviditeten eller förlossningen och att de var 

okunniga gällande familjeplanering. Detta resulterade att en del kvinnor kände sig otrygga i 

mötet med vårdpersonalen. Hamid et al (2018) och Jordal et al (2018) berättade att 

barnmorskorna hade etnocentriska attityder liksom att de hade stereotypa åsikter om andras 

kulturella normer och vanor.  Enligt Leininger (2002) är kulturbaserat vård avgörande för 

välbefinnande, hälsa, tillväxt och överlevnad. Vårdpersonalen bör ge jämlik vård, vissa respekt 

och vara lyhörda. Leininger (2002) menar att det är viktigt att lyssna med öppet sinne till 

informationen som patienten berättar och lära sig av dem och inte ha egna värderingar. 

Kvinnorna i det föreliggande studie upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade och hade egna 

värderingar om könsstympningen.  

Utifrån resultaten har det kommit fram att många kvinnor kände sig att vårdpersonalen vara 

dömande mot kvinnornas kultur och deras levnadssätt. Teorin tar även upp den holistiska synen 

vilket innebär att man vårdar hela människan. I resultaten har det kommit fram att kvinnorna 

uttryckte att vårdpersonalens största fokus låg på könsstympningen. 

 

Flera studier (Hamid et al 2018; Jordal et al 2018) har visat att många kvinnor kände sig 

nedvärderande och förminskade av hälso- och sjukvårdspersonal som inte tycktes betrakta dem 

som kapabla att fatta autonoma beslut om reproduktiv hälsa. Dessutom hade personalen en syn på 

de könsstympade kvinnornas sexualitet och tyckte att kvinnorna var maktlösa offer under kontroll 

av sina förtryckta män.  
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Vårdpersonalen undvek att prata om könsstympningen öppet med kvinnorna och det gav upphov 

till oro och skamkänsla hos kvinnorna. Detta resulterade att kvinnor undvek att uttrycka sin rädsla 

och sina funderingar som de hade och istället påstod att allt var bra. Mötet med vården upplevdes 

otrygg på grund av att vårdpersonalen hade bristande kunskap om könsstympning, vilket ledde 

till att personalen inte kunde ge anpassad vård för dessa kvinnor. Turkmani et al (2019) nämner 

också att vårdpersonalen fattade felaktiga beslut åt kvinnorna, exempelvis hade vårdgivaren 

rekommenderat kvinnorna att sterilisera sig, utföra kejsarsnitt utan att förklara varför eller söka 

hjälp från sitt eget samhälle som var mer bekant med könsstympning. Otillräckligt med 

information och bristande med respekt i samband med vårdkontakten ledde till oro och rädsla hos 

kvinnorna.  Utifrån resultaten har det framkommit att många upplevde att undersökningarna var 

hemska eftersom det var smärtsamt men vårdpersonalen inte brydde sig. Personalens okunnighet 

om könsstympning, kvinnornas kultur samt religion medför att vårdpersonalen inte visade 

förståelse (Turkmani et al 2019). 

 

Kommunikationshinder  

Enligt Moxey (2016) är en öppen kommunikation ett bra verktyg för att patienten ska känna sig 

trygg och vara delaktiga i sin vård. Dessutom menar Moxey (2016) att förhållandet mellan 

patienten och vårdpersonalen är avgörande för hur patienten upplever vården. Därför är det 

viktigt att skapa en bra relation med patienten då det underlättar vårdkontakten. 

Kommunikationssvårigheter var en del av problemen som kvinnorna upplevde i mötet med 

vården. Dels språksvårigheter men också kulturella och religiösa skillnader. Det språk som 

användes av vårdpersonalen sågs ofta som skrämmande och detta resulterade att många kvinnor 

kände sig missförstådda, marginaliserad och rädda (Jordal et al 2018). Att inte vara tydlig i sin 

kommunikation med patienten kan orsaka att patienten isolera sig från att söka vård eftersom 

patienten inte får nytta av vård då en god kommunikation saknas. 

Att bara kunna språket räckte inte till alltid, eftersom kvinnor också rapporterade att det var svårt 

att fatta beslut om sin behandling på grund av begränsad interpersonell kommunikation eller 

bristande förståelse för den information som tillhandahålls. På grund av ämnets känslighet 

översatte inte tolkarna alltid allt som hade sagt till vårdgivaren. Enligt Jordal et al (2018) 

berättade många kvinnor att de önskade att de hade ett sätt att kommunicera direkt med 

vårdgivaren. Det fanns saker som de ibland ville säga eller fråga men skämdes inför tolken som 

skulle översätta. På grund av blygsel över deras könsstympning, ämnets känslighet, svårigheter 

att uttrycka sig och kommunikation med vårdpersonalen var det svårt för kvinnorna att prata om 

könsstympningen. Flera studier har visat Jordal et al (2018) och Turkmani et al (2019) att 
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kvinnorna föredrog direkta samtal med vårdgivaren snarare än skriftlig information. Dessutom 

värderades de muntlig information som lämnades av barnmorskorna trots att de inte alltid förstod 

vad som sades. 

 

 

Positiva upplevelser i mötet med vården 

Utifrån resultatet har det framkommit en del positiva upplevelser i mötet med vården. Situationer 

där vårdpersonalen hade kunskap om könsstympning och givit relevant information till kvinnorna 

uppskattades. Många kvinnor berättade upplevelsen av ett gott omhändertagande då de har blivit 

bemött med respekt. De tillfällena vårdpersonalen har visat respekt och förståelse för kvinnornas 

kultur och religion upplevdes vårdtiden positivt (Scamell et al 2019). Personalens medvetenhet 

om patientkultur och religion var nyckeln till att utveckla goda professionella relationer.  

Personal som hade god medvetenhet om kulturella och religiösa frågor kunde formulera frågor 

om könsstympning på ett känsligt sätt vilket resulterade ett gott bemötande och respekt för den 

kulturella skillnaden (Moxey et al 2016). 

  

Metoddiskussion 

 

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

kunna svara på frågeställningen och syftet presenterades en sammanställning av artiklar. Det har 

använts två olika databaser CINAHL och PubMed för att kunna hitta relevanta artiklar till arbetet. 

Att använda två olika databaser anses vara en styrka, enligt Willman et al (2016) får man många 

träffar och det underlättar också bland annat bortsortering av dubbletter. Det användes söktermer 

som stunderna till föreliggande studie ansåg vara relevanta till arbetet för att kunna hitta artiklar 

som svarade på syftet och frågeställningen. Det har använts MeSH-termer för att begränsa 

sökningar men ibland blev det för begränsat så att artiklar som var relevanta föll bort därför har 

det använts även fritext. För att kombinera söktermer har det använts den booleska söktermen 

AND. Enligt Polit och Beck (2017) beskriver det att AND används för att begränsa sökningen. 

  

Studier som genomförts i Norge, Australia, Switzerland, Sverige, England Netherland och 

Kanada inkluderades i arbete för att få ett bredare perspektiv. Om vissa länder hade valts bort då 

då skulle vi ha fått väldigt begränsade artiklar och forskning vilket skulle ha påverkat resultaten. 

Att använda studier från flera olika länder anses vara en styrka eftersom det ger en större bild. 
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Begränsningar som har gjorts var att artiklarna ska vara skrivna på engelska och inte vara äldre 

än 10 år. Anledningen det görs en begränsning är att få ner antalet träffar man får vid sökningen.  

Enligt Polit och Beck (2017) ska det väljas ett språk som författarna behärskar. I denna studie har 

engelska valts Begränsningen med 10 år gjordes för att få den senaste forskningen. Dock fick vi 

flera artiklar som var äldre än 10 år och det har använts i resultaten, eftersom det var bra artiklar 

som svarade på vårt syfte. Att exkludera artiklarna som var relevanta till arbete på grund av att de 

är äldre än 10 år hade medfört att det skulle missat relevant data till föreliggande litteraturstudien 

och arbete just därför har det använts lite äldre artiklar. Dessutom har man forskat inom ämnet 

länge tid tillbaka och inte några större förändringar har skett. 

 

Författarna till föreliggande studie behärskar inte engelska språket och därför har Google översätt 

användes som hjälpmedel för att kunna förstå artiklarnas innehåll på bästa sätt och inte missa 

viktiga information. Att använda sig av Google översätt är en svaghet men författarna till 

föreliggande studie anser att det är en styrka att vara medvetna om att det kunde ske missförstånd 

och att innebörden av meningen kunde ändras. Därför lästes flera gånger artiklarnas innehåll på 

engelska och jämförde med den översätta versionen för att se om innebörden av texten var lika. 

 

Denna litteraturstudie analyserades utifrån de tre olika steg som Aveyards (2014) beskriver. Där 

innehållet lästes flertalet gånger och diskuterades av författarna i föreliggande studie. Författarna 

anser att det är styrka genom att läsa artiklarna enskild först och sedan diskutera innehållet 

tillsammans. Det gjordes en kort sammanfattning av de valda artiklarnas resultat för att kunna 

identifiera likheter och skillnader och olika tema identifierades. För att bedöma artiklars kvalitet 

har det använts en granskningsmall (se bilaga 3,4). Att använda sig av granskamallen anses en 

styrka då det underlättar att identifiera artiklarnas kvalitativt. Författarna var noga med att inte ha 

med sig egna tolkningar och värderingar i arbetet och inte heller fabrikation eller plagiat. 

Artiklar som handlade om barnmorskor användes då dessa kvinnor oftast träffar barnmorskorna. 

 

Kliniska implikationer  

Kvinnlig könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem för flickor och kvinnor på grund av de 

hälsorisker det medför. Fysiska, psykiska samt känslomässiga komplikationer förekommer. Det 

undervisas lite om könsstympning inom sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskor kommer 

att möta dessa patienter överallt därför behövs det ökad kunskap och förståelse om 

könsstympning för att kunna bemöta dessa kvinnor. För att sjukvårdspersonalen ska kunna 

erbjuda bra vård till könsstympade kvinnor krävs det att sjukvården utbildar personalen. Det är 
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viktigt att dessa kvinnor får anpassad vård, vårdrutiner och information som anpassa sig för dem.  

Denna föreliggande studie ger kunskap om de könsstympades kvinnors erfarenhet av vården 

vilket kan hjälpa vårdpersonalen att tillämpa en god omvårdnad i mötet med könsstympade 

kvinnor. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning om vad könsstympning är och hur kvinnorna som är könsstympade 

upplever i mötet med vården. Studierna som användes i föreliggande litteraturstudie visar att 

dessa kvinnor upplever att sjukvårdspersonalen inte har erfarenheter om könsstympningen. Dock 

fanns inte mycket forskning om de positiva upplevelserna i mötet med vården. Därför 

rekommenderar författarna i föreliggande studie en fortsatt forskning om positiva upplevelser 

eftersom med hjälp av forskningen kan vårdpersonalen få ett bra exempel på hur dessa kvinnor 

vill bli bemött.  

 Slutsats  

Könsstympade kvinnor uttryckte negativa upplevelse i mötet med vården. Framförallt tas det upp 

upplevelser som kränkande kommentarer, utebliven respekt från vårdpersonalen och 

kommunikationsbrist. Många kvinnor ansåg även att de kände sig pressad till kejsarsnitt av 

vårdpersonalen. Kunskapsluckor hos vårdpersonalen om könsstympningen upplevdes av 

kvinnorna vilket påverkade kvinnornas relation till vården. Sjukvårdspersonalen behöver mer 

utbildning om könsstympning och dess komplikationer för att kunna möta och ge god vård till de 

kvinnor som redan genomgått ingreppet. Forskning om könsstympningen föreslås då 

vårdpersonalen kommer att möta dessa kvinnor i olika vårdsammanhang. 
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Bilaga 1 

Relevansgranskningsmall  med kvalitativ ansats 

Artikelförfattare och publiceringsår  

    

  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 
   

  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella 

syftet*? 
  

  

  

  

  

  

  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 
  

  

  

  

    

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 
   

  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 
  

  

    

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  
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    Bilaga 2 
 

 Relevansgranskningsmall med kvalitativ ansats 

    Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

  

  

      

Metod 

2. Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 
         

3. Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 
  

   

      

4. Är deltagarna relevanta i 

förhållande till studiens 

syfte? 
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5. Är inklusionskriterier och 

eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

  

  

  

      

6. Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen genomförs 

beskrivet? 

  

  

  

  

  

      

7. Är metoden för 

datainsamling relevant? 
  

  

  

  

  

      

8. Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 

  

  

  

  

  

      

9. Görs relevanta etiska 

reflektioner? 
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Resultat 

10. Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

  

  

  

  

  

      

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

  

  

  

  

  

      

12. Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 
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Bilaga 3 

 Tabell 2 Presentation av resultatgrundande artiklar 

 

 Titel Design 

och 

eventuell 

ansats   

Undersökningsgru

pp 

Datainsamlingsmet

od 

Dataanalysmeto

d 

Berggren et 

al 2006 

Sverige. 

. 

Being Different and 

Vulnerable:Experiences 

of Immigrant African 

Women Who Have 

Been Circumcised and 

Sought Maternity Care 

in Sweden. 

Utforskande, 

kvalitativ 

ansats 

Kvinnor från Somalia, 

Eritrea och Sudan efter 

har utsatts för någon 

form av könsstympning 

och fått erfarenhet av att 

födda barn i Sverige. 

Intervjuer Innehållsanalys. 

Chalmers et 

al 2000 

Kanada 

Somali Women’s Birth 

Experiences in Canada 

after Earlier Female 

Genital Mutilation 

Kvantitativ 

ansats 

423 somaliska kvinnor 

som är könstymad och 

fick barn i Kanada 

Intervjuer, gruppintervjuer Det saknas 

Chalmers et 

al 2002 

Kanada 

What Somali women 

say about giving birth 

in Canada 

Kavalitativa 

ansats 

423 somaliska kvinnor 

som är könstymad och 

fick barn i Kanada 

Intervjuer  Innehållsanalys 

Jacobson et 

al 

(2018) 

Kanada

 

  

 

The lived experience of 

female genital cutting 

(FGC) in Somali-

Canadian women’s 

daily lives 

Kvalitativa 

ansats

   

14 Somali-Canadian 

women, 

Semi-strukturerad  Innehållsanalys 

Moxey et al 

2015 

England 

 

A qualitative study 

exploring how Somali 

women exposed to 

female genital 

mutilation experience 

and perceive antenatal 

and intrapartum care in 

England 

En 

beskrivande 

och 

utforskande,    

Kvalitativa 

ansats 

Könsstympade kvinnor 

över 18 år, som har ett 

barn eller är gravida 

Semistrukturerade 

intervjuer, Intervjuer 

varade i genomsnitt 20 

minuter, Intervjuer 

spelades ljud med 

samtycke. Kortfattade 

anteckningar togs under 

intervjuerna och 

reflekteras omedelbart. 

Innehållsanalys 

Ormrod.  

2019 

England 

The experience of NHS 

care for women living 

with female genital 

mutilation 

Kvalitativa 

ansats 

Kvinnor över 18 år som 

har upplevt av 

könstympning typ 2 och 

3 och har sökt vård. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Straus  

(2009) 

UK

  

Somali women's 

experience of childbirth 

in the UK: Perspectives 

from Somali health 

workers 

Kvalitativ 

ansats 

åtta somaliska kvinnor 

som varit vårdpersonal i 

Somalia och / eller 

praktiserade i 

Storbritannien. 

Semi-strukturerad intervju, 

djupintervju 

Innehållsanalys 

 Thierfelder 

et al 2005. 

Swiss 

Female genital 

mutilation in the 

context of migration: 

experience of African 

women with the Swiss 

health care system 

 

Kvalitativ 

ansats 
29 kvinnor från Somalia 

och Eritrea och 37 

sjukvårdspersonal 

Gruppintervjuer och 

telefonintervjuer. 
Innehållsanalys 

Vangena et 

al 2003, 

Norway 

Qualitative study of 

perinatal care 

experiences among 

Somali women and 

local health care 

professionals in 

Norway 

 

Kvalitativ 

ansats 

23 könsstympade 

kvinnor som har fött barn 

i Norge. 

 

36 sjukvårdspersonal, 3 

sjuksköterskor, tre 

läkare, 8 gynekologer, 

och 22 barnmorskor.  

Upprepade Intervjuer 

genomfördes under två 

tidsperioder.  

Innehållsanalys 
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Vloeberghs  

Netherland 

(2012) 

 

 

  

  

 

  

 

Coping and Chronic 

Psychosocial 

Consequences of 

Female Genital 

Mutilation in The 

Netherlands 

Mixed-

methods 

design.  

Kvantitativ 

kombinerad 

med 

kvalitativ 

ansats 

66 kvinnor som hade 

migrerat från Somalia, 

Sudan, Eritrea, Etiopien 

eller Sierra Leone till 

Nederländerna. 

semistrukturerade 

intervjuer  

Innehållsanalys och  

Statistisk analys 

      

 

Bilaga 4 

Tabell 3. Sammanfattning av resultatgrundande artiklar 
 

 

 

Författare 

Syfte Resultat 

 Berggren et al 2006 Syftet med denna studie var att utforska 

erfarenheterna av könsstympning och 

erfarenheterna av möten med svensk 

modersjukvård bland kvinnor från 

Eritrea, Somalia och Sudan som bor i 

Sverige. 

Att lida av att bli övergivna och 

lemlästade, utsatta i mötet med det 

svenska hälsovårdsarbetet, och försöka 

anpassa sig till ett nytt kulturellt 

sammanhang. 

Chalmers et al 2002 Syftet med denna studie var att studera 

Somaliska könsstympade kvinnors 

erfarenhet med att födda barn i Kanada 

Kvinnorna behandlad ett sätt som de 

uppfattades hård och kränkande för 

kulturella värden. Men de uppskattade 

också den vården som de fick. 

Chalmers et al 2000 Artikeln har inte tydligt syfte Kvinnorna var inte nöja med 

vårdkvaliteten. Kvinnornas behov 

uppfylldes inte alltid under graviditeten 

och förlösningen. 

Jacobson et al Att undersöka hur könsstympade 

kvinnor påverkas deras vardagliga liv. 

Det togs upp tre tema: ”Everybody Had 

It: Discussing FGC, I'm Normal Aren't 

I?, och  Feeling in My Body” 

Moxey et al Syftet är att undersöka hur somaliska 

kvinnor med könsstympning upplever 

fostervården och födelse i England 

upplevelser av könsstympningen under 

livet, graviditet och förlossning; (2) 

erfarenhet av barnmodervård; (3) 

anpassning till engelska livet. 

Ormrod.  

 

Syftet med denna studie var att utforska 

åsikter från kvinnor som nyligen har fått 

tillgång till vård och tillhör samhällen 

som utövar könsstympning 

Engagemang med vårdpersonal; tyst 

lidande; och medkännande 

kommunikation 

Straus et al 

 

Syftet med denna studie var att använda 

en berättande strategi för att undersöka 

kulturella och sociala aspekter av 

förlossning och att bestämma hur de skär 

varandra i somaliska kvinnors behov och 

upplevelser i Storbritannien. 

missförvaltning av vård av kvinnlig 

omskärelse under graviditet och 

förlossning leder till problem vid 

födseln för många somaliska kvinnor. 

Betydelsen av Somalias muntliga kultur 

erkänns inte när man adresserar 

kommunikationsbarriärer och 

kontinuitet i vården saknas men viktig. 

Somaliska kvinnor kände också att 

barnmorskor hade stereotypa och 

negativa attityder till dem. Befintliga 

tryck som en följd av migration 

förvärrades av dessa erfarenheter av 

förlossning i Storbritannien 

Thierfelder et al Denna studie syftar på att analysera hur 

invandrarkvinnor med könsstympning 

upplever gynekologisk/ obstetrisk vård i 

det Schweiziska sjukvården och att 

undersöka om läkare,  barnmorskor och 

rådgivningen behandlar komplikationer 

relaterad av könsstympningen på ett bra 

sätt. 

Missförstånd relaterar till att 

vårdgivaren träffar s 

llan sådan patienter och att det inte 

finns professionella riktlinjer. 

Rådgivningen av kvinnor är ofta 

otillräckliga och det finns även brist på 

kommunikation om könsstympning 

mellan vårdpersonalen och patienten. 
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Vangena et al Att skap hypoteser om hur vård under 

graviditet och födelse kan påverka det 

perinatala resultatet bland etniska 

Somalier.  

 

Frågan om könsstympningen togs inte 

på allvar inom den norska 

sjukvårdspersonalen. Somalierna 

fruktade brist på erfarenhet och 

suboptimal behandling vid 

förlossningen. Sjukvårdspersonalen var 

osäker på vilken förlossningens åtgärd 

som de skulle ta så det blev kejsarsnitt 

ibland istället för defibulering. 

Vloeberghs et al Studien som presenterades i denna 

artikel undersökte psykosociala och 

relationella problem hos afrikanska 

invandrarkvinnor i Nederländerna som 

genomgick kvinnlig könsstympning / 

skärning (FGM) 

En av sex svarande drabbades av PTSD 

och en tredjedel rapporterade symtom 

relaterade till depression eller ångest. 

De negativa känslorna orsakade av 

FGM / C blev mer framträdande under 

förlossningen eller när de lider av 

fysiska problem. Migration till 

Nederländerna ledde till en förändring 

av hur kvinnor uppfattar FGM, vilket 

gjorde dem mer medvetna om de 

negativa konsekvenserna av FGM. 

Många kvinnor skämdes över att bli 

undersökta av en läkare och undvek att 

besöka läkare som inte döljer sin 

förvåning över FGM. 

 

 

 

 


