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Abstrakt  

Ordet kvinnlig könsstympning omfattar alla tillvägagångssätt, både delvis eller 

fullständigt borttagande av kvinnliga könsorgan. Det finns cirka 130–140 

miljoner könsstympade kvinnor över hela världen. Ingreppet medför många 

hälsorisker och komplikationer för kvinnan. Genom att tillämpa kunskap om 

könsstympning i vården av drabbade kvinnor kan sjukvårdspersonal erbjuda 

stöd i form av att aktivt lyssna på kvinnors perspektiv och problem. Syftet med 

studien var att beskriva upplevelser hos kvinnor som könsstympats. Metoden 

som valdes var kvalitativ innehållsanalys baserat på tre självbiografier av 

kvinnor som genomgått könsstympning. Analysen resulterade i tre kategorier: 

Att ses som äcklig och oren av andra och sakna förklaring, Att andra firar när 

någon karvat i ens känsligaste delar men själv känna rädsla och förakt, Att leva 

ett smärtsamt liv utan njutning och i skräck vid menstruation och graviditet. Att 

sjuksköterskan ökar sin förståelse för kvinnor som har könsstympats för att 

kunna ge en så god omvårdnad som möjligt samt att sjuksköterskan vid 

vårdmöten med dessa kvinnor är uppmärksam på kulturella skillnader som finns 

mellan Sverige och de länder där förekomst av omskärelses är vanligt är två 

viktiga aspekter. 

 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, Kvinnlig omskärelse, Upplevelse, 

Självbiografier, Kvalitativ innehållsanalys, Omvårdnad  
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Kvinnlig könsstympning som även kallas kvinnlig omskärelse är ett känt ingrepp där kvinnans 

yttre könsorgan delvis eller fullständigt tas bort av kulturella och traditionella skäl (Moxey & 

Jones, 2016). Enligt Isman, Ekéus och Berggren (2013) är könsstympning ett globalt 

hälsoproblem. Det finns cirka 130 till 140 miljoner könsstympade kvinnor över hela världen 

och minst 2 miljoner kvinnor riskerar att genomgå någon typ av könsstympning (Isman, 

Ekéus & Berggren, 2013). 

 

Johnsdotter och Essén (2016) beskriver olika typer av kvinnlig könsstympning som är 

klassificerad i fyra olika kategorier. Typ ett innebär klitoridektomi. Vid denna typ av ingrepp 

tas hela eller delar av klitoris bort. Typ två kallas excision där hela klitoris eller delar av de 

inre blygdläppar tas bort. Typ tre kallas infibulering som är den allvarligaste typ av 

könsstympning. Inom denna typ minskas vaginala öppning genom att yttre och inre 

blygdläppar samt klitoris tas bort. Därefter sys kanter/vävnaden av de yttre blygdläppar och en 

liten öppning på några millimeter lämnas för passage av urin och menstruationsblod. Typ fyra 

omfattar andra skador på det kvinnliga könsorganet framför allt på klitorisområdet såsom 

prickning eller skrapning med vasst föremål. 

 

Anledning till genomförandet av könsstympning i vissa länder är kulturella, religiösa och 

sociala faktorer inom familjen och samhället. För små flickor är det som en symbol för att 

komma in i vuxen ålder från barndom till kvinnlighet som en stolt kvinna. Det anses vara 

viktigt för att upprätthålla familjens ära, heder och tradition (Safari, 2013). Johnsdotter och 

Essén (2016) redogör i sin studie att könsstympning ofta förknippas med kristendomen och 

Islam, men kvinnlig könsstympning nämns varken i bibeln eller koranen. Könsstympning har 

funnits som en ritual innan kristendomen och islam existerade. Det finns olika skäl och 

motivation bakom ingreppet beroende på olika traditioner och folkgrupper. Till exempel i 

Somalia anser kvinnor könsstympning som ”naturligt” och ”normalt” tillstånd. Vidare menar 

Johnsdotter och Essén (2016) att många föräldrar är rädda att deras unga flickor kommer att 

känna sig diskriminerad och utanför i samhället då alla andra flickor i omgivning har 

genomgått ingreppet. Dessutom känner föräldrar att deras flickor inte kommer att hitta en 

make i framtiden om de inte genomgår könsstympningen. Kristna etiopier könsstympar sina 

nyfödda flickor i syfte att rengöra dem innan dopceremonin (Johnsdotter & Essén, 2016).  

 

Könsstympning är vanligt i östra, nordöstra och västra Afrika. Det är även vanligt i vissa 

asiatiska länder och mellanöstern (Hamid, Grace & Warren, 2018). Den vanligaste formen av 
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könsstympning är typ ett och två medan typ tre förekommer i ca 10%. Ålder och typ av 

ingreppet på flickor varier beroende på kultur, tradition och ursprung. I vissa länder utförs 

ingreppet på flickor i spädbarnsålder medan i andra länder utförs det i tonårsåldern. Det 

förekommer också grupper där könsstympning är valfritt det vill säga att flickor i tonårsålder 

kan välja att genomgå ingreppet av egen fri vilja (Johnsdotter & Essen, 2016).  

 

Bland annat FN:s insatser i olika länder där kvinnlig könsstympning förekommer har gjort att 

lagar som förbjuder kvinnlig könsstympning införts i länder som till exempel Burkina Faso, 

Egypten, Etiopien, Sudan, Australien och Storbritannien. I bland annat Belgien, Kanada, 

Elfenbenskusten, Frankrike, Guinea och USA kan personer som utför könsstympning åtalas 

för brott. Afrikanska unionen har uppmärksammat problemet och kämpar mot kvinnlig 

könsstympning i olika afrikanska länder (Unicef, 2019). 

 

Det finns inga hälsofördelar med könsstympning men det medför många konsekvenser som 

påverkar kvinnans liv både fysiskt och psykiskt. Det finns både omedelbara och långsiktiga 

hälsokonsekvenser beroende på typ och svårighetsgrad av ingreppet. Blödning, sepsis, chock, 

akut smärta och skador på vagina är komplikationer som kan uppstå omedelbart efter 

ingreppet. Långvariga komplikationer kan vara kronisk smärta i underlivet, urinvägsinfektion, 

infertilitet och vaginal stenos (Safari, 2013). De psykiska konsekvenserna kan vara 

posttraumatiska stressyndrom och sexuella hälsoproblem (Okwudili & Chukwudi, 2012). 

Kvinnlig könsstympning kan även orsaka psykologisk nöd i form av att uppleva känslor av 

förnedring och underlägsenhet (Abdelshahid & Campbell, 2015).  

 

Hamid et al. (2018) beskriver i sin studie att könsstympade kvinnor upplever att det är viktigt 

att belysa och förbättra vården för dem. Det är även viktigt för sjukvårdspersonal att försöka 

förstå könsstympade kvinnors individuella förväntningar då de har olika känslor som ilska och 

skam kring könsstympning som kan skapa avstånd och missförstånd. Genom att tillämpa 

kunskap om könsstympning i vården av de drabbade kvinnorna så kan sjukvårdspersonal 

erbjuda stöd i form av att aktivt lyssna på kvinnors perspektiv och problem. Johnsson och 

Esséns studie (2016) visar att människors attityd, beteende och bemötande kan förändras 

mycket när man exempelvis möter patienter som har genomgått en könsstympning och har 

bristande kunskap om detta. Därför är det viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om 

könsstympning då det kan ha en stor betydelse i möte med kvinnor som utsatts för ingreppet. 

Syftet med studien var därför att beskriva upplevelser hos kvinnor som könsstympats.   
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Metod 

Kvalitativ innehållsanalys används vanligtvis i medieforskning och omvårdnadsforskning. 

kvalitativ innehållsanalys innebär analys av berättelser som exempelvis biografier där 

problemformuleringen och syftet ska ha fokus på människor, organisationer, program och så 

vidare som i sin tur kan kopplas till omvårdnad i form av patient, närstående eller vårdare och 

deras upplevelser (Dahlborg- Lyckhage 2014 s.162; Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom 

denna studie baseras på biografier så ansåg vi att kvalitativ innehållsanalys var lämplig för att 

svara på syftet och beskriva kvinnors upplevelser av att leva med könsstympning. Segesten 

(2014, s.100) beskriver vikten av biografier och att de kan vara viktiga källor till kunskap. 

 

Litteratursökning och urval 

Sökningen gjordes med hjälp av söktermerna ”Könsstympning och ”Omskärelse av kvinnor” 

på hemsidorna ”Adlibris”, ”LIBRIS” och ”Google”. Sökningen på Google gjordes enbart 

under Google shopping för att få fram böcker och undvika att bläddra igenom olika hemsidor 

och organisationer. Inklusionskriterier bestod av vuxna kvinnor som hade genomgått någon 

typ av könsstympning samt böcker i form av självbiografi för att kunna få det material vi 

behövde för studien.  

 

Vi började med att göra en sökning på hemsidan Adlibris med sökordet “Könsstympning” där 

vi fick fram en bok som vi fann som relevant för denna studie. Nästa sökning gjorde vi på 

samma hemsida med sökordet “Omskärelse av kvinnor” som inte gav något resultat. Sedan 

gjorde vi sökningar på hemsidan LIBRIS med samma sökord som vi använde tidigare. Med 

söktermen “Omskärelse av kvinnor” fick vi fram samma bok som tidigare som vi valt att 

använda, samt tio filmer och ljudfiler som bestod av intervjuer som valdes bort då 

inklusionskriteriet var självbiografier. Vid sökning med sökordet ”Könsstympning” på 

LIBRIS hemsida fick vi fram sexton böcker som inkluderade första boken vi redan hade valt 

från hemsidan Adlibris. Vi valde ytterligare två biografier vilket resulterade i tre biografier 

tillsammans med boken vi hade fått fram i tidigare sökningar. De böcker som valdes bort här 

var anatomiska och medicinska som ej passade till studien. Slutligen gjorde vi en sökning på 

Google. Sökningen gjordes med tidigare använda söktermer där vi fick fram fem böcker. När 

vi gjorde sökning med söktermerna ”Könsstympning” och ”Omskärelse av kvinnor”, fick vi 

samma resultat i båda sökningarna. Således valdes tre självbiografiska böcker ut som svarade 

mot denna studies syfte. De tre biografierna som valdes var ”En blomma i Afrikas öken”, 

”Ökenblomman återvänder” och ”Skändad”.  
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Tabell 1 översikt av litteratursökning 

Söknr Hemsida  Söktermer Antal träffar Typ av litteratur Valda 

1 Adlibris Könsstympning 

 

1 Bok  

2 Adlibris Omskärelse av 

kvinnor  

0   

3 LIBRIS Omskärelse av 

kvinnor  

1 

 

Bok  

4 LIBRIS Omskärelse av 

kvinnor 

10 

 

Film/video/ 

E-resurser 

 

5 LIBRIS Könsstympning  16 

 

Bok  3 

6 Google 

(Shopping) 

Omskärelse av 

kvinnor  

5 Bok  

7 Google 

(Shopping) 

Könsstympning  5 Bok  

 
  

 
  

 

Kontext 

En blomma i Afrikas öken av Waris Dirie och Cathlein Miller (1998) 

I denna bok berättar Waris bland annat om sina upplevelser av att genomgå könsstympning 

när hon bara är fem år gammal. I boken berättar hon sin livsberättelse från barn då hon bodde 

i Somalia, om traditioner, könsstympningen, smärtorna, komplikationerna och hennes långa 

resa till Europa. Waris berättare om sitt vuxna liv i Europa och komplikationer 

könsstympningen för med sig även senare i vuxenåldern. I denna bok framgår det tydligt att 

könsstympning typ tre som benämns infibulering utförs på kvinnor. 

 

Ökenblomman återvänder av Waris Dirie och Jeanne D`haem (2002) 

I denna bok berättar Waris om sin hemlängtan och sin resa tillbaka till Somalia från USA där 

hon bor. Hon berättar om sitt dilemma om att strida mot den gamla traditionen könsstympning 

och att ha svikit sitt land och sin familj genom att bestrida denna tradition. I boken berättar 

hon om andra kvinnors rädsla och upplevelse av ingreppet samt om sin resa till Somalia. Det 



 
6 

 

 

framgår även i denna bok att könsstympning typ tre, infibulering, utförs på kvinnor.  

 

Skändad av Khadi Koita (2007) 

I denna bok berättar författaren om sin upplevelse av könsstympning och att detta är en viktig 

tradition i Kongo. Här berättar också författaren om smärtor och komplikationer som 

könsstympningen medför och samhällets syn på detta ingrepp. Hon berättar om hur svårt det 

kan vara för en mor att låta sitt barn genomgå ett sådant ingrepp samtidigt som man gör det 

rätta. Här framgår det inte vilken typ av könsstympning som utförs på kvinnor.  

 

Etiska överväganden 

Eftersom studien var baserad på självbiografier där författarna delade med sig av sin 

upplevelse så accepterades berättelsen utan att vi som skrev studien skulle ha fördomar. 

Ämnet vi valt att skriva om är ett ämne från en främmande kultur därför beskrevs resultatet 

utifrån berättelsen utan några tolkningar (Nyström, 2012). Vi förhöll oss till vår data som var 

berättelser från valda självbiografier och utan att ändra resultatet utifrån vår synvinkel. Vi 

behandlade vår data med respekt och vid tveksamhet gick vi tillbaka till originalkälla för att 

säkerställa att några tolkningar inte hade gjorts (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Dataanalys  

Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys enligt metodartikeln Graneheim och Lundman 

(2004) där fokus på analysen görs med manifest abstraktionsnivå som innebär att vi inte 

gjorde en djup tolkning av textinnehållet utan lyfte fram det som sägs i självbiografierna. Vi 

gjorde en induktiv analys på tre självbiografier. Det vill säga att vi utgick från textinnehållet. 

 

Efter att vi läste igenom materialet extraherade vi meningsenheter som var relevanta till vårt 

syfte. Där vi försökte se till att de extraherade meningsenheterna skulle vara tillräckligt stora 

för att ses som en helhet men att undvika att ha meningsenheter som innehåller flera olika 

upplevelser. Vi förde samman de meningsenheter som hade någonting gemensamt med 

varandra, skapade subkategorier till de meningsenheterna som hörde ihop. Vi förde sedan 

samman de skapade subkategorier som hade någonting gemensamt med varandra och började 

om processen tills det inte gick att kategorisera vidare och fram till att vi inte hade några lösa 

meningsenheter kvar (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Dataanalysen resulterade i tre 

kategorier som visas i Tabell 2.   



 
7 

 

 

Resultat 

Analysen av de tre självbiografierna resulterade i tre kategorier som presenteras i Tabell 2. 

Kategorierna beskrivs med brödtext och tillhörande citat. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=3) som framkom i analysen  

Kategorier 

Att ses som äcklig och oren av andra och sakna förklaring 

Att andra firar när någon karvat i ens känsligaste delar men själv känna rädsla och förakt 

Att leva ett smärtsamt liv utan njutning och i skräck vid menstruation och graviditet 

 

 

Att ses som äcklig och oren av andra och sakna förklaring 

I alla tre böckerna beskrev kvinnor som könsstympats att de var mellan fem och sju år när 

ingreppet skedde. Innan könsstympningen ansågs de som orena och äckliga av andra (Dirie & 

D`haem, 2002; Dirie & Miller, 1998; Koita, 2007). I boken av Dirie och D`haem (2002) 

beskrev kvinnor som könsstympats att ingreppet gjorde att de blev tillämpliga för till exempel 

bön och giftermål.  

 

”Ge er iväg, ni orena små flickor- ni är bara ett par snuskiga små flickor. Ni är 

inte ens omskuren än!’ Han spottade alltid ut orden.” (Dirie & Miller 1998, s. 

54). 

 

”Utan den [könsstympning] kommer döttrarna kanske att förbli ogifta.” (Dirir 

& Miller 1998, s. 52–53) 

 

Kvinnor beskrev i böckerna att de kände sig övergivna inför och efter ingreppet därför att 

deras mor medverkade och hjälpte till vid könsstympningen trots att hon själv hade upplevt 

samma som liten flicka (Dirie & D`haem, 2002; Dirie & Miller, 1998; Koita, 2007). Kvinnor 

upplevde känslor av att behöva bli räddad men de visste samtidigt att det inte fanns någon 

annan utväg än att genomgå ingreppet. Kvinnor som könsstympats beskrev i böckerna att de 

inte fick veta vad som skulle hända med dem under ingreppet. De fick inte någon information, 

inte ens under själva ingreppet. Någon sann förklaring om varför de måste gå igenom detta 
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fick de inte heller. Kvinnor menade att olika anledningar gavs till ingreppet, exempelvis att 

religionen krävde att kvinnor ska vara könsstympad, att klitoris var oren och djävulsk och 

därför måste tas bort eller att det måste göras för att det var en viktig del av traditionen (Dirie 

& Miller, 1998; Koita, 2007). 

 

“Mamma hade gått sin väg. Vi var plötsligt och märkligt nog övergivna” 

(Koita, 2007, s.16–17) 

 

”Det förekom inget samtal, ingen hälsande, inget “Hur mår du?” inget “Det 

som kommer att hända idag kommer att göra väldigt ont, så du måste vara en 

duktig flicka.” (Dirie & Miller, 1998, s. 55–56) 

 

”Jag bar tydligen på något ont, något djävulskt, som måste avlägsnas för att jag 

skulle kunna be till Gud? Obegripligt.” (Koita, 2007, s. 22) 

 

Att andra firar när någon karvat i ens känsligaste delar men själv känna rädsla 

och förakt. 

I alla tre böcker framkom det att kvinnor som könsstympats beskrev hur intensiv smärtan var 

när omskärerskan karvade i deras könsdelar och att de till och med kunde svimma under 

ingreppet på grund av smärtan. Kvinnor upplevde även känslor av att vilja dö på grund av den 

outhärdliga smärtan. De beskrev hur de som små flickor var skräckslagna inför ingreppet då 

de inte visste vilken smärta som väntade dem. Efter ingreppet var de rädda som en följd av 

smärtan de gått igenom (Dirie & D`haem, 2002; Dirie & Miller, 1998; Koita, 2007). Kvinnor 

som könsstympats upplevde ett förakt mot omskärerskan som orsakade deras smärta samt 

andra flickors död. Samma kvinna betraktades som en viktig person av samhället och som 

folk hade lagt mycket pengar på trots fattigdom (Dirie & Miller, 1998).  

 

”Smärtan var obeskrivlig, den påminde inte om någon annan smärta. Det var 

som om man hade knutit ihop mina tarmar. Som om det fanns en hammare 

inuti mitt huvud. Efter några minuter kände jag inte längre den exakta 

smärtpunkten. Hela min kropp gjorde ont, som om den plötsligt blivit ett bo 

för en utsvulten råtta, eller en armé av myror. Smärtan var total och gick från 

huvudet ända ner i fötterna och genom magen” (Koita, 2007, s. 22) 
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“Hon uppfattas som en betydelsefull person i vårt samhälle, inte bara för att 

hon besitter speciella kunskaper, utan för att hon tjänar en hel del pengar på att 

utföra omskärelse: Men jag kallar henne för slaktarkvinnan på grund av alla de 

små flickor som har dött för hennes hand.” (Dirie & Miller, 1998, s. 52) 

 

Dirie och Miller (1998) visade att dagen då ingreppet skulle ske betraktades som en speciell 

dag som även vissa kvinnor längtade till när de var liten flicka. Koita (2007) beskrev att folk 

firade den dagen med dans och god mat. Kvinnor som könsstympats beskrev att det lagades 

en speciell mat som serverades med dans av äldre kvinnor då de firade deras dag för att de 

hade blivit rena och varit modiga. Allt medan flickorna som hade genomgått ingreppet led av 

rädsla och otroliga smärtor mellan benen.  

 

”Något [omskärelse] som delvis framtvingas av flickorna eftersom de så otålig 

inväntade den speciella dagen ungefär så som barn i västvärlden längtar efter 

sin födelsedag eller efter tomtens ankomst på julafton” (Dirie & Miller, 1998, 

s. 52) 

 

”Det traditionella frukostmålet, lakh, gjord på hirsgröt och filbunke, som 

tillagades till vår ära. Ingen av oss ville äta den.” (Koita, 2007, s. 24) 

 

I boken av Dirie och Miller (1998) beskrev kvinnor hur svår situationen var efter 

könsstympningen då de fick ligga på marken ensam och febrig när såret hade blivit infekterat. 

De beskrev rädslan av att behöva kissa för att de visste att det innebar en outhärdlig smärta.  

 

”Den första droppen kom, den sved lika stark som om huden höll på att frätas 

sönder av syra.” (Dirie & Miller, 1998, s. 58) 

 

”Eftersom jag var rädd för smärtan när jag kissade, höll jag mig i det lägsta 

ända tills min mor sade: Lilla vän, om du inte kissar kommer du att dö.” (Dirie 

& Miller, 1998, s. 59) 

 

Att leva ett smärtsamt liv utan njutning och i skräck vid menstruation och graviditet 

I boken av Dirie och Miller (1998) beskrev kvinnor som könsstympats att det enda som blev 

kvar av ens kön var ett litet hål som enda öppning för urin och menstruation eller i en annan 
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bok beskriver kvinnor att det bara var ett ärr som kvarstod av könet efter ingreppet (Koita, 

2007). Kvinnorna upplevde att det lilla hålet gjorde det så smärtsamt när de senare hade sin 

menstruation så det kändes som att de skulle dö. Det gjorde även att det var svårt för dem att 

kissa då det bara kunde komma en droppe i taget, vilket orsakade smärtor och svårigheter för 

urin att komma ut (Dirie & D`haem, 2002; Dirie & Miller, 1998). Könsstympade kvinnor 

beskrev även att de var skräckslagna vid graviditet för farorna som fanns för barnet och de 

själva på grund av att de var ihop sydda. 

 

”Mina menstruationer var det inget att skratta åt. “Men hur ska jag göra för att 

få det här onda att ta slut? Vet du? Det känns som om jag håller på att dö.” 

(Dirie & Miller, 1998, s. 173) 

 

”Vissa gravida och skräckslagna eftersom det är farligt att föda barn när man 

är ihop sydda.” (Dirie & Miller, 1998, s. 181). 

 

”De var tvungna att skära upp mig för att få ut henne, och sedan sydde de ihop 

mig igen.” (Dirie & D`haem, 2002, s.209). 

 

Kvinnor som könsstympats beskrev i böckerna att möjligheten till njutning togs ifrån dem 

genom omskärelsen och att de inte hade rätt till sin kropp då den skulle tillhöra maken senare 

när de gifte sig. Kroppen beskrevs som ett verktyg för att behaga mannen då det bara var män 

som hade rätt till njutning (Dirie & Miller, 1998 Dirie & D`haem 2002, Koita, 2007). 

 

”Du [kvinnor] ska underkasta dig under alla omständigheter hans [maken] åtrå, 

bara han har rätt till åtrå, alltså har bara han rätt till njutning.” (Koita, 2007, 

s.75) 

 

I tre böcker beskrev kvinnor som könsstympats att ingreppet kunde göra sig påmind senare i 

livet vid händelser som operationer eller en enkel sak som att behöva raka könshår med ett 

rakblad. Detta skapade känslor av obehag då de påmindes om smärtorna och lidandet de hade 

gått igenom som barn (Dirie & Miller, 1998; Dirie & D`haem, 2002; Koita, 2007). 

 

”Det förbannade rakbladet väckte minnen till liv. Jag vågade knappt röra vid 

en den ställen på min kropp. Jag darrade när jag höll i bladet som hade 
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omskurit mig. Det var ett naket och djävulskt blad och jag klarade inte av att 

hantera det något vidare.” (Koita, 2007, s. 62) 

 

I boken av Dirie och D`haem (2002) beskrev kvinnor som könsstympats att traditionen satte 

sina rötter väldigt starkt, vilket skapade ett dilemma. Detta visade sig exempelvis när 

kvinnorna protesterade emot könsstympning. Kvinnorna beskrev fasansfulla känslor av att gå 

emot sin tradition och vända ryggen mot sin egen familj samtidigt som det var befriande att 

protestera mot den smärtsamma traditionen.  

 

”men jag var ändå orolig när jag gick ut och protesterade mot det. Jag var rädd 

att något ont skulle drabba mig för att jag hade talat om det man inte fick tala 

om.” (Dirie & D`haem, 2002 s. 19–20) 

 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser hos kvinnor som könsstympats. Det resulterade till 

tre kategorier; Att ses som äcklig oren av andra och sakna förklaring, Att andra firar när någon 

karvat i ens känsligaste delar men själv känna rädsla och förakt, Att leva ett smärtsamt liv utan 

njutning och i skräck vid menstruation och graviditet. 

 

I denna studies resultat kom det fram att kvinnor som inte genomgått könsstympningen sågs 

som orena och äckliga av andra. Kvinnor som genomgick könsstympning kände sig övergivna 

och de fick inte en förklaring till varför de måste gå igenom ingreppet. Familjen till dessa 

kvinnor firade kvinnorna dagen då de könsstympats men kvinnorna själva kände inte sig glada 

för att fira. Kvinnorna kände den intensiva smärtan och förakt för omskärerskan, de var 

skräckslagna inför ingreppet därför att de inte visste vad det var som skulle hända med dem. 

Kvinnorna led av smärtorna som omskärelse hade orsakat även efter ingreppet. Kvinnorna 

levde med smärtor och i skräck vid menstruation och graviditet för att omskärelsen gjorde det 

farligt för en som gravid och satte kvinnornas och barnets liv i fara. Omskärelsen gav en 

fruktansvärd smärta under menstruation och gjorde sig påmind vid olika händelser. 

 

I denna studies resultat beskrev kvinnorna som har könsstympats att de betraktades som orena 

och därmed ej lämpliga för exempelvis giftermål eller bön. Varol, Turkmani, Black, Hall och 
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Dawson (2015) beskriver mäns syn på kvinnor i länder där kvinnlig könsstympning 

förekommer, de menar att dessa män betraktar kvinnor som inte har könsstympats som orena 

och för att män har en viktigare roll i dessa samhällen kan detta bidra till att traditionen förs 

vidare. I denna studies resultat kom det fram känslan av övergivenhet och rädsla när deras 

föräldrar gav tillåtelse till att bli omskurna och vetenskapen om att det inte fanns någon utväg. 

Kvinnor som blev könsstympade beskrev att känslan förstärktes när de inte fick någon 

information om ingreppet som hur det gick till, hur intensiv smärtan var och så vidare. 

Abdelshahid och Campbell (2015) beskriver att de sociala och kulturella faktorerna resulterar 

till föräldrars medgivande till omskärelse. De menar även om vissa föräldrar inte gillar 

omskärelsen och är medvetna om komplikationerna kan de känna sig skyldiga att följa normer 

för att säkra dotterns framtid då män i deras samhälle kräver en omskuren hustru. Även om 

dessa föräldrar vill ha förändring i samhället så hålls de tillbaka av socialt tryck då de kan 

känna sig utanför samhället. Detta kan kopplas till denna studies resultat där kvinnor som har 

genomgått ingreppet känner sig övergivna och skräckslagna samtidigt som samma kvinnor 

senare kan göra att traditionen går i arv till sina egna döttrar för att “det som måste göras 

måste göras” utan att riktigt veta varför. 

 

I denna studie beskrev kvinnorna som har könsstympats outhärdliga smärtora de fick gå 

igenom som gav känslan att vilja dö för att inte känna smärtan medan familjen firade dagen. 

Kvinnor beskriver hur smärtorna förde med sig känslan av förakt för omskärerskan då hon 

orsakade den intensiva smärtan. Johansen (2002) beskriver att akut smärta hotar den kulturella 

tron hos kvinnor efter ingreppet där det finns en punkt då smärtan blir så överväldigande och 

allt omfattande att den hotar meningen med livet självt. Detta kan innebära att kvinnorna som 

genomgår de akuta och intensiva smärtorna i samband med omskärelse tappar tron om den 

viktiga traditionen och där förakt tar plats då smärtorna kan få dem att tappa lusten att leva. 

Wiklund (2011) beskriver sjukdomslidandet som ett lidande patienten får till följd av en 

sjukdom. I denna litteraturstudie kan smärtorna och komplikationerna kvinnor får på grund av 

omskärelsen ses som sjukdomslidande. Wiklund (2011) nämner att sjuksköterskor dagligen 

ställs inför detta varje gång de möter patienter. Därför är det viktigt med kunskapen om 

kvinnors sjukdomslidande efter att ha könsstympats för att kunna förebygga vårdlidande. I 

studiens resultat beskrev kvinnorna som har könsstympats om sena komplikationer som 

omskärelsen orsakade som till exempel smärtan vid menstruation som kändes så stark så att 

de trodde att de skulle dö eller när de blev gravida var de rädda att det skulle hända någonting 

med dem eller barnet. Mwanri och Gatwir (2017) menar att omskärelsen orsakar långvarig 
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och hindrande förlossning hos omskurna kvinnor. Detta i sin tur kan orsaka fistlar i underlivet. 

Det gör att omskärelsen påverkar kvinnors livskvalitet även på lång sikt och orsakar 

kvinnornas lidande i olika stadier i livet. 

 

Kvinnor beskrev vidare att på grund av könsstympningen förlorade de möjligheten och rätten 

till sexuell njutning och fick känslan av att inte äga sin egen kropp. Mannen kunde 

upprätthålla sin maktposition genom att kvinnan förlorade makten över sin egen kropp. Varol 

et al. (2015) beskrev i sin studie om mäns passiva roll i omskärelsen men genom att inte 

acceptera en icke omskuren kvinna till hustru också kan visa på mäns makt. Detta kan kopplas 

till att kvinnor förlorar möjligheten till njutning samt kontrollen över sin egen kropp för att 

män kräver könsstympning.  

 

Kvinnor beskrev i resultatet den fasansfulla känslan då de protesterade emot denna tradition 

därför att de befann sig i ett dilemma mellan att befria sig från traditionen och att det var 

absolut fel att motsäga det familjen hade trott och följt under lång tid. Varol et al. (2015) 

beskriver i sin studie att vissa män i Somalia går med på detta enbart på grund av respekt för 

sina föräldrar och att detta är en stark tradition.  

 

Wiklund (2011) beskriver livslidandet som ett lidande som är kopplad till livet en person lever 

och vad personen har genomgått och drabbats av, avgör hur livslidandet ser ut. Även här kan 

kunskapen om kvinnors livslidande som är förknippad med omskärelsen hjälpa 

sjuksköterskan att förebygga vårdlidandet. Detta kan sjuksköterskan uppnå tillexempel genom 

att ge kvinnor en bättre individanpassad information om sjuksköterskan har bättre kunskaper 

om kvinnors upplevelse om hur det var att inte få information när de skulle bli könsstympade. 

Genom att öka sjuksköterskans kunskap om kvinnors upplevelser av könsstympning kan de 

förebygga vårdlidande i form av att patienten kränks, försummas eller känner sig maktlös i 

relation till sjuksköterskan där sjuksköterskan kan lättare bygga relation med kvinnor och 

skapa förtroende.  

 

Eriksson (1994) beskriver att lindra patientens lidande är en av sjuksköterskans huvudmål i 

omvårdnad. I Erikssons omvårdnadsteori beskrivs tre akter, att bekräfta lidandet, att vara i 

lidandet och att försonas med lidandet. De menar att patienten söker efter någon som kan vara 

medaktör i deras lidande, vilket kan innebära att vara närvarande tillsammans med patienten 

och bekräfta lidandet. När lidandet hos en patient är bekräftad det är då hon kan börja kampen 
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mot försoning med lidandet och det kan innebära en utmaning att möta sitt lidande och börja 

kampen mot detta. Det är därför viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten till vägen mot 

försoning mot lidandet menar Eriksson (1994). Vårdandets gemenskap är en viktig faktor för 

att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten med sitt lidande. I gemenskapen kommer 

delaktighet att betyda bland annat att vara delaktig i patientens liv som kan bidra till att 

situationer som inte är hälsofrämjande kan lösas upp och hjälpa till att lindra lidandet 

(Eriksson, 1994). Därför är det viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om kvinnor som har 

könsstympats och kunna se livet ur deras perspektiv för att kunna lindra deras lidande och 

hjälpa dem i försoningsprocessen.  

 

Eriksson (1979) beskriver även vikten av att sjuksköterskan ska kunna se helhet hos patienten. 

Hon beskriver vårdprocessens olika delar som består bland annat av datainsamling, analys, 

omvårdnadsmål och så vidare och att denna process kännetecknas av en ömsesidig relation 

mellan sjuksköterskan och patienten. Därför är det viktigt att kunna förstå kvinnor, som 

genomgått könsstympning, i ett vårdmöte för att kunna bygga en relation med patienten.  

 

Det är väsentligt att erbjuda utbildning för sjukvårdspersonal för att förbereda dem att ta hand 

om kvinnor som har genomgått könsstympning. Med hjälp av en utbildning inriktad mot 

könsstympning eller trauma kan man hitta olika metoder och strategier för att bygga 

förtroende och säkerhet. För att öka vårdkvalité är det värdefullt att investera i sådana 

utbildningar då de alltid är effektiva. Det är värdefullt för sjukvårdspersonal att ha en utbredd 

kunskap och förståelse om könsstympning i syfte för vårdutveckling samt bemötande av 

patienter som har genomgått ingreppet. Utan kunskap om ingreppet kan sjukvårdspersonal 

känna en osäkerhet vilket kan vara problematisk och leda till otrygghet hos patienten.  

 

Metoddiskussion  

För att få fram tillräckligt med information om kvinnors upplevelser valde vi att analysera 

självbiografier, Kvalitativ innehållsanalys en lämplig metod för det skulle besvara vårt syfte 

på bästa sätt. En kvalitativ innehållsanalys kräver erfarenhet från forskaren och som student 

kan detta vara svårt och tidskrävande vilket kan vara en nackdel med denna metod. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver “let the text talk” av denna anledning valde vi 

manifest innehållsanalys för att skildra det upplevelser som könsstympade kvinnor beskriver 

utan att lägga till egna meningar och tolkningar det vill säga att hålla fokus på det manifesta 

innehållet i texten.  
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En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att det tillgängliga materialet inte har skrivits för 

att glädja forskaren, alltså forskaren skall inte påverka materialet för att deltagarnas egna 

känslor och tankar som har beskrivits ska lyftas upp. En nackdel med innehållsanalys är att 

det finns mycket material som inte är relevant till studiens syfte vilken kan vara tidskrävande 

att sortera bort och sortera om (Graneheim & Lundman, 2004). I de valda böcker fanns det 

mycket information som var irrelevant till studiens syfte och som valdes bort. 

 

Tillförlitlighet innebär att ursprunglig insamlad data inte får tolkas eller ändras så att studiens 

resultat får en annan mening (Holloway & Wheeler, 2010; Wallengren & Henricson, 2012). I 

analysgången läste vi igenom textenheter flera gånger utan att ändra kärnan i dem. Vi har 

ökad pålitligheten genom att skriva en utförlig metod där läsarna kan följa tillvägagångsättet 

av genomförd studie (jmf. Bengtsson 2016). Bekräftelsebarhet visas genom att bevisa 

resultatet till källan där analysen är välbeskriven där läraren får läsa igenom den och bekräfta 

den (Holloway & Wheeler, 2010; Wallengren & Henricsson, 2012). Vi presenterade analysen 

till handledaren och har citerat till källa på resultat.  

 

Med överförbarhet menas att resultatet kan överföras vidare till liknande situationer och 

kontext (Holloway & Wheeler, 2010). För att stärka studiens resultat samt att läsaren ska få 

möjlighet till att skapa en förståelse om innehållet i studien har citat från böcker använts på 

det sättet kan vi öka överförbarheten enligt Graneheim och Lundman (2004). De menar även 

att trovärdighet handlar om forskningens fokus och hänvisar till förtroende för hur bra data 

och analysprocesser adresserar det avsedda. Att välja deltagare med olika erfarenheter ökar 

möjligheten att belysa forskningsfrågan från olika aspekter menar Graneheim och Lundman 

(2004). I denna studie valde vi att analysera fyra självbiografier från början som sedan 

minskades till tre, för att i böckerna fanns det mycket data att hantera och för den begränsade 

tiden vi hade så hade vi inte kunnat få fram upplevelsen på ett bra och rättvist sätt samtidigt 

som vi kunde ha mer trovärdighet genom att inkludera den fjärde boken.  

 

Författarna kan ge förslag om överförbarhet, men det är läsarens beslut huruvida resultaten 

kan eller inte kan överföras till ett annat sammanhang. För att underlätta överförbarhet har vi 

under diskussion gett en beskrivning av kultur och deltagarnas sammanhang och under metod 

en beskrivning av urval och egenskaper, insamling av data och analysprocess (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Slutsats 

Studiens resultat och diskussion visar livslidande samt sjukdomslidande hos kvinnor som har 

genomgått könsstympning. För att kunna ge en så bra omvårdnad som möjligt så är det viktigt 

för sjuksköterskor att ha kunskap om kvinnors upplevelse av könsstympning. Eftersom 

könsstympning är en viktig tradition som har följts av befolkningen i länder där ingreppet 

förekommer är det också viktigt att som sjuksköterska vid ett vårdmöte med dessa kvinnor 

vara uppmärksam på den kulturella skillnader som finns mellan Sverige och de länder där 

könsstympning är vanligt. Detta kan bidra till att sjuksköterskor blir mer medvetna om sitt 

bemötande av dessa kvinnor samt ökar förståelse för deras lidande. På så vis kan 

sjuksköterskor hjälpa dessa kvinnor till att möta sitt lidande. Genom att belysa och öka 

kunskap om ämnet kvinnlig könsstympning kan sjukvårdspersonal vårda och bemöta 

könsstympade kvinnor på ett värdigt sätt. Genom att studera upplevelsen hos kvinnor som har 

genomgått könsstympning kan man öka kunskapen hos sjukvårdspersonal. Genom denna 

kunskap kan vårdpersonal ha en fungerande kommunikation med kvinnor som könsstympats 

och därefter ge en bättre och individuell omvårdnad. På grund av ökad invandring är det 

vanligt att sjukvårdspersonal möter könsstympade kvinnor från andra kulturer och det kan då 

uppstå svårigheter i omvårdnaden på grund av kulturkrock. Att prata om kvinnlig 

könsstympning och det kvinnliga könet är tabubelagda ämnen i vissa länder och kan påverka 

sjukvårdspersonals attityd och bemötande. Det är därför viktigt att tillämpa denna kunskap 

inom vårdverksamhet för att ge en individuell, professionell och trygg vård till könsstympade 

kvinnor utan fördomar och missuppfattningar. 

 

Ytterligare forskningsområden skulle kunna vara att studera vårdpersonalens kunskapsnivå 

gällande könsstympning samt vårdpersonalens attityder och förståelse till detta. Det skulle 

kunna vara värdefullt för att kunna ge en ännu bättre vård på ett individuellt sätt särskilt då 

detta ämne samt kultur kan vara främmande i Sverige. 
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