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Abstrakt 

Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels 

Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner 

kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas 

vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. Könsstympning innebär 

delvis eller total borttagning av de yttre könsorganen, eller annan skada på 

de kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl och klassas utifrån fyra 

olika huvudtyper beroende på hur mycket av kvinnans könsorgan som 

avlägsnas. I och med det mångkulturella samhället vi lever i idag är det inte 

ovanligt att personal inom hälso- och sjukvård i Sverige möter kvinnor som 

är könsstympade. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser 

av att ha genomgått könsstympning. Metoden som användes var kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats där tio vetenskapliga artiklar 

analyserades. Analysen resulterade i fyra kategorier: att den sexuella hälsan 

begränsas, att livet präglas av ett fysiskt och ett psykiskt lidande, att 

könsstympning är nödvändigt för att accepteras och att mötet med 

sjukvården återspeglas av att känna sig annorlunda. Genom att öka 

kunskapen kring ämnet hos hälso- och sjukvårdspersonal skulle dessa 

kvinnor kunna få bättre omvårdnad. 

 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, upplevelser, omvårdnad. 
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Kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande i ungefär 30 olika länder i världen, 

mestadels i Afrika, men också i Mellanöstern och Asien, och är något som genomförts sedan 

cirka 2000 år bakåt i tiden (Muteshi, Miller & Belizán, 2016; Rose, 2019). Idag beräknas det 

leva mer än 200 miljoner flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning och mer än tre 

miljoner beräknas vara i risk att utsättas för könsstympning varje år (Biglu et al., 2016). 

Könsstympningen genomförs oftast när flickorna är små, vanligtvis när flickan är mellan en 

månad till 15 år (Zurinski, Sureshkumar, Phu & Elliott, 2015). Ingreppet utförs oftast utan 

bedövning eller smärtlindring, det utförs under tvång och de redskap som används är ofta 

smutsiga rakblad, saxar eller knivar (Muteshi et al., 2016). På de ställen i världen där 

proceduren utförs är det många gånger barberare, äldre kvinnor från byn eller outbildade 

barnmorskor som genomför ingreppet (UNICEF, 2019). Vissa gånger utförs könsstympningen 

på sjukhus av en läkare, vilket anses vara mer legalt bland människorna som är för 

könsstympning eftersom de direkta komplikationerna i samband med ingreppet oftast går att 

undvika eller lindra (Zurinski et al., 2015). World Health Organization ([WHO], 2018) 

uppmanar dock läkare och annan sjukvårdspersonal att inte utföra ingreppet, eftersom de 

långsiktiga komplikationerna fortfarande kvarstår. 

 

Könsstympning är kopplat till kulturen som råder i samhället och anses vara en ritual som alla 

flickor går igenom för att bli accepterade av samhället (Biglu et al., 2016; Rose, 2019; World 

Health Organization [WHO], 2018). Könsstympning förekommer bland flera olika religioner 

och många som är för ritualen anser sig ha religiöst stöd trots att det inte finns några religiösa 

skrifter som stadgar detta (Muteshi, et al., 2016; Biglu et al., 2016). 

 

Kvinnlig könsstympning innebär delvis eller total borttagning av de yttre könsorganen, eller 

annan skada på den kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl och klassas utifrån fyra 

olika huvudtyper beroende på hur mycket av kvinnans könsorgan som avlägsnas (Muteshi et 

al., 2016). Typ ett benämns ofta som klitoridektomi, där klitoris delvis eller helt avlägsnas och 

ibland även förhuden runt klitoris (Muteshi et al., 2016). Typ två benämns ofta som excision, 

där klitoris och inre blygdläppar delvis eller helt avlägsnas, och ibland stympas även de yttre 

blygdläpparna (Muteshi et al., 2016). Typ tre benämns ofta som infibulation och anses vara 

den mest avancerade typen (UNICEF, 2019). Klitoris, de inre och de yttre blygdläpparna tas 

bort och sedan sys huden ihop. Kvar lämnas en öppning på några millimeter (Biglu et al., 

2016; UNICEF, 2019). I samband med förlossning eller vid allvarliga komplikationer kan 

kvinnans underliv behöva öppnas upp, vilket kallas för defibulation. (Muteshi et al., 2016; 
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Nour, Michels & Bryant, 2006). Typ fyra inkluderar alla andra typer av skadliga procedurer 

på kvinnans könsorgan. Exempelvis bränning, skrapning och prickning av klitoris (Biglu et 

al., 2016; Muteshi et al., 2016). 

 

Det finns inga hälsofördelar kopplat till könsstympning (Biglu et al., 2016). Alla typer av 

könsstympning ger mer eller mindre komplikationer både på kort och lång sikt (Muteshi et al., 

2016). Eftersom ingreppet ofta utförs med smutsiga instrument och efteråt lämnas helt öppet 

är det inte ovanligt att flickan eller kvinnan drabbas av infektioner, stelkramp och även HIV. 

Livslånga komplikationer som kan uppstå är inkontinens, ansamling av menstruationsblod på 

grund av den suturerade vaginala öppningen, urinvägsinfektioner och vaginala fistlar (Biglu et 

al., 2016). Andra komplikationer som kan uppstå på grund av könsstympning är en nedsatt 

sexuell hälsa samt en mängd olika psykologiska problem (World Health Organization [WHO], 

2018; UNICEF, 2019). Könsstympning kan även leda till att flickan eller kvinnan dör 

(UNICEF, 2019). 

 

Könsstympning erkänns internationellt som en kränkning av barns och kvinnors mänskliga 

rättigheter och då proceduren i värsta fall kan leda till död är ingreppet också kränkning av 

rättigheten till ett liv (World Health Organization [WHO], 2018). Könsstympning är förbjudet 

i många av de länder där ingreppet utförs, oavsett om det utförs av sjukvårdspersonal eller 

andra utövare (Zurinski et al., 2015). Enligt svensk lag (SFS 1982:316) är alla grader av 

könsstympning förbjuden i Sverige sedan 1982 oavsett om samtycke givits och det är också 

förbjudet att försöka genomföra könsstympning, att planera för genomförandet, liksom att 

undanhålla information om begånget eller planerat ingrepp (SFS 1982:316). Det är också 

olagligt att utföra ingreppet i ett annat land om man är bosatt i Sverige (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Det mångkulturella samhälle vi lever i idag ställer högre krav på vårdpersonal då det kommer 

till att ha kännedom om vad könsstympning innebär, eftersom detta är en förutsättning för ett 

framgångsrikt patientmöte (Jordal & Wahlberg, 2018). År 2018 uppskattades omkring 38 000 

kvinnor med någon form av könsstympning bo i Sverige, men trots den höga andelen 

immigranter tycks många europeiska länder vara oförberedda då det gäller att ta hand om 

dessa patienter (Jordal & Wahlberg, 2018). Leininger (1999), grundaren av den transkulturella 

omvårdnadsteorin, beskriver att sjuksköterskan bör ha kunskap om patienters individuella 

kulturella behov för att kunna ge omvårdnad som är meningsfull. Den transkulturella 

omvårdnaden går ut på att omvårdnaden styrs utifrån de individuella kulturella behov som 
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varje människa har och därför behöver en sjuksköterska inte bara kunskap om omvårdnad, 

utan också kunskap om olika kulturer (Leininger, 2002).  

 

Sexuell hälsa är en viktig del av en människas liv och kan påverkas av både fysiska och 

psykiska faktorer, exempelvis psykiska och somatiska sjukdomar, smärta eller kirurgiska 

ingrepp, vilket i sin tur påverkar självkänslan negativt och kan leda till försämrade relationer 

(Evcili & Demirel, 2018). Palm, Essén och Johnsdotter (2019), beskriver att 

sjukvårdspersonal kan känna en oro över hur sexuella aktiviteter ska kunna genomföras på ett 

behagligt sätt för en flicka eller kvinna som blivit könsstympad. Det förekommer även en brist 

på positiva exempel på sex kopplat till könsstympning vilket skapar en osäkerhet kring hur 

man ska prata om ämnet när man ger information eller rådgivning till flickor eller kvinnor 

som blivit könsstympade och sjuksköterskor beskriver det som en utmaning att undervisa i 

sexualkunskap, när de vet att det medverkar kvinnor eller flickor som blivit könsstympade. 

Som professionell vårdpersonal handlar det mycket om att inte ta upp sådant som kunde vara 

skadligt, onödigt eller anses som fel, samtidigt som det gäller att vara känslig och försiktig i 

det man säger för att inte stigmatisera de flickor och kvinnor som genomgått könsstympning 

(Palm et al., 2019). 

 

Vår litteraturgenomgång visar att personal inom hälso- och sjukvården generellt har 

otillräcklig kunskap om könsstympning, vad det är och vad det kan få för följder för 

kvinnorna i fråga. Genom att tillhandahålla kunskap om könsstympning har vi större 

förutsättningar för att kunna tillgodose individuella behov och det ger oss även en möjlighet 

att ställa frågor om sådant som vi vet kan relateras till komplikationer hos den könsstympade 

kvinnan. Genom att genomföra en litteraturstudie från ett inifrånperspektiv kan vi få en 

djupare förståelse för hur könsstympade kvinnor upplever sin tillvaro, vilket i praktiken kan 

användas för att förbättra vården för dessa individer. Således var syftet med denna 

litteraturstudie att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning. 

 

 

Metod 

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser så valdes en 

kvalitativ design, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är en bra metod för detta 

ändamål. Studien genomfördes genom induktiv ansats vilket innebär att analysen inte sker 

utifrån en särskild modell eller teori utan att en teori utvecklas efterhand (Danielsson, 2012, s. 
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335). Analysen kan ske på olika nivåer och i denna litteraturstudie så utfördes analysen på en 

manifest nivå vilket innebär att man i sin analys, utgår från det synliga innehållet i texten, det 

vill säga att man anger det som står i texten men inte utför någon tolkning av innebörden i det 

som sägs (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Litteratursökning 

I inledningen av litteratursökningen utfördes en pilotsökning vilket enligt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 61), är fördelaktigt för att förvissa sig om att det 

finns vetenskaplig litteratur inom det valda området. I samband med pilotsökningen insåg vi 

att utbudet av artiklar inom området inte var så stort och därför valde vi att inte begränsa oss 

gällande årtal. Detta var heller inte motiverat då syftet med denna litteraturstudie var att 

undersöka upplevelser, vilka förmodligen inte påverkas nämnvärt avseende årtal. 

 

De databaser som vi valde att använda oss utav var PubMed och CINAHL eftersom dessa är 

välkända inom området medicin och hälsa (Backman, 2016, s. 193). Huvuddragen i sökningen 

fastställdes och formulerades till sökord som sedan omvandlades till ämnesord som passade 

respektive databas. Ämnesorden plockades fram med hjälp av Swedish Mesh, SweMed+, 

samt med hjälp av databasens egna söksystem. Östlundh, (2017, s. 69), menar att användandet 

av ämnesord i litteratursökningen medför att sökningen blir mer preciserad eftersom ett visst 

ämnesord bara representerar ett visst område. Genom att vi använde oss av synonymer till 

varje sökord kunde vi således undvika att gå miste om relevanta sökresultat, vilket Östlundh 

(2017, s. 62-63) styrker. De inklusionskriterier vi utgick ifrån var kvinnor som könsstympats 

och att artiklarna skulle vara av kvalitativ sort. Vi valde att begränsa oss till artiklar skrivna på 

engelska och i CINAHL begränsade vi sökningen till peer-reviewed. 

 

Vid litteratursökningen byggde vi samman de olika söktermerna med hjälp av sök-

operatorerna AND och OR vilket enligt Östlundh, (2017, s. 72-73), kan vara fördelaktigt då 

det blir lättare att få fram ett bra urval av litteratur. Sök-operatören AND användes för att 

sammanföra två söktermer med varandra och OR används när det fanns flera synonymer för 

ett sökord och då vi ville att sökresultaten skulle vara så omfattande som möjligt. 

 

Efter att vi kombinerat ihop de olika söktermerna vid litteratursökningen och fått fram de 

slutgiltiga träffarna lästes samtliga titlar igenom och på så sätt kunde ett stort antal artiklar 

sållas bort. I studier där titeln ansågs vara relevant lästes också abstraktet igenom och om 
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abstraktet tycktes kunna svara på litteraturstudiens syfte lästes hela artikeln igenom. 10 

artiklar från CINAHL lästes igenom, varav totalt sju valdes ut. Sex artiklar från PubMed lästes 

igenom, varav totalt fyra valdes ut (se Tabell 1). Övriga exkluderades eftersom de inte 

uppfyllde valda inklusionskriterier. Dessa artiklar kvalitetsgranskades sedan.  

 

 

  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Undersöka kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning 

CINAHL 2020-02-12. Begränsningar: Engelsk text, peer-reviewed. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 CH Circumcision, female 1174  

2 FT ”Female genital mutilation” 1009  

3 

4 

FT 

 

”Female genital cutting” 

S1 OR S2 OR S3 

844 

1292 

 

 

5 CH Quality of life+ 95849  

6 CH Emotions+ 102401  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

CH 

CH 

CH 

FT 

 

 

  

Communication+ 

Women’s health 

Qualitative studies+ 

Experience* 

S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 

S4 AND S11 

S12 AND S10 

202290 

28215 

117050 

346165 

485537 

258 

57  

 

 

 

 

 

1 

6 
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*) CH- CINAHL headings, MSH- Svensk MeSH, FT- Fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

kvalitativa studier (SBU, 2014). Vi kvalitetsgranskade artiklarna på var sitt håll eftersom det 

tillvägagångssättet gör kvalitetsgranskningen mer pålitlig då vi inte kan påverkas av varandras 

tolkningar (jfr. Willman et al., 2016, s. 93). Vid kvalitetsgranskningen gick vi igenom 

studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Utifrån hur bra studien svarade på 

granskningsprotokollets frågeställningar bedömdes studiens kvalité som låg, medel eller hög. 

Varje fråga kunde besvaras med ja, nej, oklart eller ej tillämpningsbar. För varje positivt svar i 

kvalitetsgranskningen tilldelades artikeln ett poäng, och för varje negativt svar, nej eller 

oklart, tilldelades noll poäng. Då det förekom frågor som ej var tillämpningsbara anpassades 

frågeformuläret utifrån den specifika artikeln. Poängen omvandlades sedan till procent där 

artiklar upp till 69% graderades som låg kvalitet, 70-79% som medel kvalitet samt 80% och 

högre som hög kvalitet, detta i enighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96). Vi 

kvalitetsgranskade totalt 11 artiklar, varav en exkluderades från analysen på grund av att 

metoden inte stämde överens med våra inklusionskriterier.   

Forts. tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PubMed 2020-02-12. Begränsningar: Engelsk text. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 MSH Circumcision, female 1165  

2 FT ”Female genital mutilation” 1115  

3 

4 

FT 

 

”Female genital cutting” 

S1 OR S2 OR S3 

283 

1681 

 

 

5 MSH Quality of life 167509  

6 MSH Emotions 214058  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

MSH 

MSH 

MSH 

FT 
 

Communication 

Women’s health 

Qualitative research 

Experience* 

S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 

S4 AND S11 

S12 AND S10 

273392 

26554 

506623 

911194 

680856 

294 

63 

 

 

 

 

 

 

4 
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10). 

Författare/År/ 

Land 
Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

(Hög,  

Medel,  

Låg) 

Ahmed et al. 

(2019) 

Irak 

Kvalitativ 51 Fokusgrupp-

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Upplevelser av smärta, 

nedsatt sexuell hälsa och 

psykiska symptom upplevdes 

bland kvinnorna 

Medel 

Berggren et al. 

(2006) 

Sverige 

Kvalitativ 22 Intervjuer/ Latent 

innehållsanalys 
Kvinnorna lider av att ha 

blivit könsstympade och 

övergivna. Upplever sig som 

annorlunda och mer sårbara. 

Hög 

Isman et al. 

(2013) 

Sverige 

Kvalitativ 8 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde negativa 

effekter på deras hälsa, men 

positive effekter när det 

gällde kulturella aspekter. 

Medel 

Jacobson et al. 

(2018) 

Kanada 

Kvalitativ 14 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tolkande 

fenomenologisk 

analys 

Kvinnorna upplevde sig som 

friska vuxna, men de 

upplevde ofta smärta och 

andra fysiska och psykiska 

symptom. 

Medel 

Moxey & Jones 

(2015) 

Storbritannien 

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

innehållsanalys 

Könsstympningen påverkade 

kvinnans liv på manga sätt, 

bland annat obstetriskt. 

Medel 

Mwanri & Joy-

Gatwiri (2017) 

Australien 

Kvalitativ 30 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Tematisk 

innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde bland 

annat obstetrika, fysiska och 

relationella komplikationer 

på grund av 

könsstympningen. 

Medel 

Ogunsiji et al. 

(2018) 

Australien 

Kvalitativ 5 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

deskriptiv analys 

Könsstympning var kopplat 

till kultur och kvinnorna 

upplevde att det var kvinnliga 

släktningar som tog beslut 

om genomförandet. 

Hög 

Ormrod (2019) 

Storbritannien 
Kvalitativ 9 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållssanalys 

Kvinnorna upplevde ett tyst 

lidande och hade både 

positiva och negativa 

upplevelser vid kontakt med 

sjukvården. 

Hög 

Pastor-Bravo et 

al. (2018) 

Spanien 

Kvalitativ 14 Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Kvinnorna upplevde fysiska, 

psykiska, obstetrika och 

sexuella problem på grund av 

könsstympningen. 

Medel 

Recchia & 

McGarry (2016) 

Storbritannien 

Kvalitativ 6 Narrativa kreativa 

intervjuer/ narrativ 

dataanalys 

Relationer och den sexuella 

hälsan fick komplikationer 

till följd av 

könsstympningen. 

Medel 
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Analys 

Efter att de valda artiklarna kvalitetsgranskats påbörjades den kvalitativa innehållsanalysen. 

Resultatet i artiklarna lästes upprepade gånger för att vi skulle få en helhetsbild av det 

material som skulle stå till förfogande för analys. Text som svarade på syftet extraherades, 

översattes till svenska för att sedan kondenseras. Syftet med att kondensera textinnehållet är, 

enligt Graneheim och Lundman (2004) att innehållet förkortas utan att man för den skull går 

miste om det som är kärnan i innehållet. De kondenserade meningsenheterna märktes sedan 

med en kod, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) gör det lättare att hitta igen 

meningsenheter om man behöver gå tillbaka i analysprocessen. Alla meningsenheter klipptes 

ut och vidare så fortsatte analysprocessen genom att vi började kategorisera textenheterna 

efter dess innehåll. Skapandet av kategorier anses av Graneheim och Lundman (2004) vara 

kärnfunktionen i en kvalitativ innehållsanalys och kategorierna anses vara en grupp av 

innehåll som delar en gemensamhet. Vi kontrollerade att varje textenhet inte passade in under 

flera kategorier, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är viktigt genom hela 

kategoriseringsprocessen. Kategoriseringen gjordes i tre steg där det i första analyssteget 

bildades 55 kategorier och i andra steget 17 kategorier. Slutligen återstod de fyra stycken 

huvudkategorier. 

 

 

Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser hos kvinnor som genomgått 

könsstympning. Analysen av de artiklar som ingick i litteraturstudien resulterade i fyra 

stycken huvudkategorier. Under varje kategori presenteras brödtext och citat från artiklarna.  

 

Tabell 3. Översikt över kategorierna (n=4) 

 

  

 Kategorier 

Att den sexuella hälsan begränsas 

Att livet präglas av ett fysiskt och ett psykiskt lidande 

Att könsstympning är nödvändigt för att accepteras 

Att mötet med sjukvården återspeglas av att känna sig annorlunda 
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Att den sexuella hälsan begränsas 

De flesta kvinnor upplevde att den sexuella hälsan påverkades negativt på något sätt (Ahmed, 

Shaabu & Shabila, 2019; Pastor-Bravo, Almansa-Martínez & Jiménes-Ruiz, 2018; Isman, 

Ekéus & Berggren, 2013; Jacobson et al., 2018; Moxey & Jones, 2015; Ogunsiji, Wilkes & 

Ng-Chok, 2018; Ormrod, 2019; Recchia & McGarry, 2016). Ett flertal kvinnor nämnde att det 

berodde på den smärta som upplevdes i samband med samlag och många upplevde att det inte 

fanns något positivt med sex, utan att det var förknippat med smärta och rädsla på grund av 

könsstympningen (Jacobson et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2018; Recchia & McGarry, 

2016). Det beskrevs hur det upplevdes både traumatiskt och smärtsamt när mannen stötte in i 

kvinnan under samlag och det förekom att kvinnorna svimmat av smärtan (Pastor-Bravo et al., 

2018; Recchia & McGarry, 2016). Det upplevdes också som svårt att ha samlag då underlivet 

var suturerat (Moxey & Jones, 2015). 

 

”… because it was closed it was stitched up so I could only go to toilet apart anything else 

you know wouldn’t ever go in, in there so…”. (Moxey & Jones, 2015) 

 

Många kvinnor upplevde en mer eller mindre nedsatt sexuell tillfredsställelse. Bland annat 

upplevdes svårigheter med att få orgasm och att det krävdes lång stimulering för att känna 

något (Isman et al., 2013; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018). Det beskrevs hur 

förlusten av att inte känna någon tillfredsställelse ledde till att känslan av att ens identitet som 

kvinna skadades (Pastor-Bravo et al., 2018). En av kvinnorna upplevde sex som något 

positivt, då förmågan att ha samlag medförde att hon kände sig normal (Jacobson et al., 2018). 

 

”A women no longer feels she is a women, because she cannot enjoy sexual relations.” 

(Pastor-Bravo et al., 2018) 

 

Några av kvinnorna beskrev att det var på grund av upplevelserna från 

könsstympningstillfället som deras sexuella hälsa var nedsatt (Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et 

al., 2018). Mannens penis påminde om kniven som kvinnan använt vid könsstympningen och 

på grund av detta förekom en undvikande attityd då det kom till att ha sex med sin man 

(Pastor-Bravo et al., 2018). Ett icke fungerande sexliv med maken upplevdes orsaka problem 

med relationen och ett flertal kvinnor berättade att detta lett till separation (Ahmed et al., 

2019; Ogunsiji et al., 2018: Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018). 
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Att livet präglas av ett fysiskt och ett psykiskt lidande  

Några av kvinnorna beskrev det faktum att de blivit könsstympade som ett tyst lidande som 

många av dem valde att inte prata om. Lidandet handlade om att leva med de konsekvenser 

som könsstympningen orsakat, både fysiskt och psykiskt (Berggren et al., 2006; Ormrod, 

2019). Bland annat förekom urineringssvårigheter, klåda, sveda, blödningar, återkommande 

urinvägsinfektioner och svåra menstruationssmärtor. Dessa symptom kunde vara allt ifrån 15 

dagar upp till flera månader, och en del kvinnor upplevde att de hade återkommande problem 

med någon av dessa komplikationer. För vissa var komplikationerna så omfattande att de 

uttryckte en känsla av att “vilja dö” (Ahmed et al., 2019; Berggren et al., 2006; Isman, et al., 

2013; Jacobson et al., 2018; Moxey & Jones, 2015; Mwanri & Joy-Gatwiri, 2017; Ormrod, 

2019; Pastor-Bravo, et al., 2018). Kvinnorna beskrev att de väntade så länge som möjligt med 

att tömma urinblåsan, eftersom de fruktade den brännande smärtan som uppstod i samband 

med urinering (Berggren et al., 2006; Jacobson et al., 2018; Ormrod, 2019). Själva 

könsstympningstillfället beskrevs av många kvinnor som det mest smärtsamma de varit med 

om, att smärtan var paralyserande och hur de svimmat under ingreppet medan andra till och 

med förklarade att de trodde att de skulle dö (Berggren et al., 2006; Jacobson et al., 2018; 

Pastor-Bravo et al., 2018). Det förekom också att kvinnor inte var på det klara med huruvida 

de problem som de upplevde var kopplade till könsstympningen eller berodde på någonting 

annat men den samlade upplevelsen var att det tog lång tid att fysiskt läka efter att ha blivit 

könsstympad (Berggren et al., 2006). 

 

“I feel the most terrible pain. I feel how she cuts in me, I felt the razor in me, I felt as they cut 

away a part of myself, so painful was it. I thought I was going to die.” (Berggren et al., 2006) 

 

“My husband would tell me that I would forever leak urine that it would never go away. It 

would make me feel like I wanted to die..” (Mwanri & Joy-Gatwiri, 2017) 

 

Det psykiska lidandet kunde kopplas till ingreppet, både under och omedelbart efter 

könsstympningen men kvinnorna beskriver framförallt det långvariga psykiska lidandet som 

könsstympningen gett upphov till där ingreppet beskrevs som en traumatisk upplevelse som 

gett en bestående påverkan på det psykiska välbefinnandet (Moxey & Jones, 2015; Ogunsiji, 

et al., 2018; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018). Framförallt präglades det psykiska 

lidandet av fruktansvärda minnen från könsstympningstillfället där flera kvinnor, i detalj 

kunde beskriva hur ingreppet genomförts och de beskrev att de för alltid skulle komma ihåg 
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den dagen, trots att de vid tillfället varit barn (Ahmed et al., 2019; Berggren et al., 2006). 

Rädslan uppkom så fort man berörde ämnet och kvinnorna upplevde att “det gör ont” att 

minnas och uppleva sig själv som ett offer, men att det inte går att göra någonting åt det nu i 

efterhand. Detta medförde en upplevelse av sorg, vilket var en återkommande känsla i många 

kvinnors berättelser. Många beskrev att könsstympningen sårade ens känslor, speciellt när det 

utfördes vid 13-14 års ålder, eftersom de då varit medvetna om vad de utsattes för. Det 

upplevdes som ett övergrepp då de känt en motvilja över att bli könsstympade (Ahmed, et al., 

2019; Ogunsiji, et al., 2018; Pastor-Bravo, et al., 2018).  

 

Kvinnorna undvek ofta att prata om könsstympningen eftersom det påminde dem om vad de 

utsatts för och många hade utvecklat en rädsla för knivar och/eller blod eftersom åsynen av 

detta väckte minnen från könsstympningstillfället till liv (Pastor-Bravo et al., 2018). De kunde 

även känna skam över att de fortfarande bar med sig minnen från könsstympningstillfället 

(Moxey & Jones, 2015). Flera kvinnor beskrev att de kände ett behov av att prata med någon 

om det som de varit med om men upplevde inte att de hade någon att anförtro sig åt, vilket 

också orsakade en rädsla (Pastor-Bravo, et al., 2018). En del kvinnor beskrev att de kände sig 

svikna av de personer som stått dem närmast, framförallt av deras mödrar eftersom de utsatt 

dem för könsstympningen (Berggren et al., 2006; Ormrod, 2019). Många kvinnor beskrev att 

de anklagades av människor runt omkring dem för att ljuga om olika tillstånd kopplade till 

könsstympningen vilket i sin tur ledde till att de avskärmade sig från dessa människor 

eftersom de inte visade dem varken förståelse eller empati. Att behöva isolera sig från andra 

människor var något som påverkade kvinnornas hälsa negativt och självmordstankar var inte 

ovanligt förekommande bland dessa kvinnor (Mwanri & Joy, 2017).  

 

”So every time I was sick people would say that I am lying or that am pretending. When you 

say or do something they tell you to go away with your urine or your faeces.” (Mwanri & Joy, 

2017)  

 

Upplevelsen av en förändrad kropp var återkommande i kvinnornas berättelser och många 

menade att genom att avlägsna en kvinnas privata delar medförde det upplevelsen av att en 

del av ens liv togs, vilket också kunde härledas till att könsstympningen orsakade både en 

kroppslig och en emotionell saknad (Berggren et al., 2006; Ogunsiji et al., 2018).  
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Kvinnorna beskrev att defibulering ofta hade en positiv effekt på det fysiska välbefinnandet 

men att det emotionella minnet levde kvar (Moxey & Jones, 2015).  

 

“..like you take the private part of her body so that means you are taking a part of her life.” 

(Ogunsiji et al., 2018) 

 

 

Att könsstympning är nödvändigt för att accepteras  

Majoriteten av kvinnorna upplevde att könsstympning på olika sätt var kopplat till kultur 

(Ahmed et al., 2019; Berggren et al., 2006; Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Moxey 

& Jones, 2015; Ogunsiji et al., 2018; Ormrod, 2019; Recchia & McGarry, 2016). 

Könsstympning beskrevs som en normal del av hemlandets kultur, något som alla flickor 

skulle genomgå och att det inte var något skamligt eller tabubelagt, utan något som firades 

inom familjen och värdesattes (Jacobson et al., 2018; Ogunsiji et al., 2018; Recchia & 

McGarry, 2016). En könsstympad kvinna ansågs vara både fysiskt och psykiskt ren och var 

ett nödvändigt ingrepp för att bli en del av samhället samt för att bevara familjens heder och 

värdighet (Isman et al., 2013; Ogunsiji et al., 2018). Kvinnorna uppgav att könsstympning 

utfördes för att bevara kvinnans oskuld ända fram till bröllopet och att man på så sätt 

bevarade hela familjens ära, något som ansågs vara viktigare än den enskilde individens ära 

(Berggren et al., 2006; Isman et al., 2013). 

 

Några kvinnor beskrev att könsstympningen ibland genomfördes på grund av religiösa skäl 

och att de under uppväxten fått höra från religiösa ledare att om de inte könsstympas kommer 

deras händer att anses vara orena och smutsiga enligt deras gud (Ahmed et al., 2019; Isman et 

al., 2013; Jacobson et al., 2018). Många beskrev att de blev väldigt upprörda när de fick veta 

att könsstympning inte hade något med religion att göra och att de med den vetskapen inte alls 

velat genomföra ingreppet (Jacobson et al., 2018). 

 

”Growing up..we were told it was something to do with the religion..but at the end we found 

out it has nothing to do with religion..it was just cultural, traditional.. After I found out that i 

was so upset.” (Jacobson et al., 2018) 

 

Könsstympning var något som de flesta gick igenom när de var barn (Berggren et al., 2016; 

Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Recchia & McGarry, 2016). En kvinna beskrev hur 
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hon upplevde att hon inte hade någon aning om vad det var som skulle ske eftersom hon bara 

var ett barn (Ahmed et al., 2019). Könsstympning beskrevs vara något de var exalterade över 

och såg fram emot som barn och de upplevde att de uppmuntrats till att se fram emot 

händelsen. Den dagen när könsstympningen skulle äga rum sprang de hem från skolan, 

upprymda över att de skulle bli kvinnor (Berggren et al., 2016; Isman et al., 2013; Jacobson et 

al., 2018; Recchia & McGarry, 2016).  

 

”I felt happy! I was a child. I knew nothing. I thought it was a nice thing.” (Jacobson et al., 

2018) 

 

Kvinnorna berättade att de som tog beslutet kring om könsstympningen skulle utföras eller ej 

inte var de själva, utan istället nära familjemedlemmar, exempelvis mamman eller mor- och 

farföräldrar. Papporna beskrevs dock inte vara särskilt engagerade i beslutet kring 

könsstympningen (Ahmed et al., 2019; Berggren et al., 2006; Ogunsiji et al., 2018). 

 

Kvinnorna talade mycket om den tystnad som de upplevde i hemlandet när det gällde 

könsstympning och de uppgav att könsstympning utfördes i hemlighet, oftast av traditionella 

barnmorskor. De upplevde en tystnad kring de komplikationer som uppstod i samband med 

könsstympning och att det var något de själva inte skulle prata om på grund av att det ansågs 

skamfullt att uttrycka smärta (Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Ormrod, 2019). 

 

Flertalet kvinnor upplevde hur immigrationen till västvärlden ledde till att de hade en större 

möjlighet att skydda sina egna döttrar från könsstympning då pressen från hemlandets kultur 

försvann och proceduren dessutom var olaglig i det land de immigrerat till. Däremot upplevde 

vissa att pressen från hemlandet fanns kvar även efter immigration och att de på grund av 

detta var rädda över att behöva könsstympa sina döttrar (Berggren et al., 2006). 

 

”Everybody with daughters, they are always afraid. Yes they cannot sleep well… Sometimes I 

wonder if a piece of circumcision not would be bad, but it is not allowed according to the 

Swedish law, I know.” (Berggren et al., 2006) 

 

En del kvinnor beskrev att det var svårt att balansera det nya landets kultur med hemlandets 

kultur när det gällde könsstympning och sexuell hälsa. Bland annat upplevde de att i landet de 

immigrerat till var det mer liberala åsikter kring sexualitet, vilket gjorde det svårt att skydda 
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sin dotters ära. De beskrev också att det som ansågs vara vackert och normalt i deras egen 

kultur nu krockade med det nya landets kultur. Vissa upplevde det som en lättnad och såg det 

som en slags symbol för deras kultur (Berggren et al., 2006; Isman et al., 2013). 

 

Kvinnorna var överens om att könsstympning måste upphöra och fann en inre styrka till att 

vilja förändra eftersom könsstympning är grymt och förstör allt för den drabbade 

flickan/kvinnan. De menade att kultur var en grundlös förklaring när kvinnors hälsa 

äventyras. (Ahmed et al., 2019; Isman et al., 2013; Moxey & Jones, 2015; Ogunsiji et al., 

2018; Recchia & McGarry, 2016). Kvinnorna ville inte bli sedda som offer, utan som 

individer och tyckte att istället för att könsstympa flickor så skulle vuxna istället prata med 

dem om sexualitet och uppmana flickorna till att vara starka i sina åsikter kring att ingen ska 

låta dem könsstympas (Isman et al., 2013; Recchia & McGarry, 2016).  

 

”Female genital cutting is not good, it brings troubles, sickness and lack of enjoyment..so I 

prefer they are not doing it.” (Ogunsiji et al., 2018) 

 

“It’s cruelty actually and I always get asked: would you actually do it to, you know, your 

girls?  And I’m like: no way, no, of course not, yeah. Because it ruins everything.” (Moxey & 

Jones, 2015) 

 

 

Att mötet med sjukvården återspeglas av att känna sig annorlunda  

Kvinnornas upplevelser av mötet med sjukvården var både positiva och negativa (Berggren et 

al., 2006; Isman et al., 2013; Jacobson, et al., 2018; Moxey & Jones, 2015; Ormrod, 2019; 

Pastor-Bravo et al., 2018). Många beskrev att sjukvårdsbesök, särskilt gynekologbesök kunde 

vara mycket påfrestande eftersom detta påminde om tillfället då de blivit könsstympade samt 

att de upplevde sig vara annorlunda vilket medförde att de kände en osäkerhet kring hur 

sjukvårdspersonalen skulle reagera då de märkte att de var könsstympade. Kvinnorna 

upplevde att vårdpersonalen sällan frågade dem i förväg ifall de var könsstympade (Berggren 

et al., 2006; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018). En annan vanligt förekommande 

företeelse i mötet med sjukvården var att kvinnorna upplevde en brist på respekt vilket kunde 

uttrycka sig genom att de upplevde att sjukvårdspersonalen stirrade på dem eller uttryckte sig 

på ett nedvärderande sätt. Detta medförde att de kände en utsatthet i mötet med sjukvården. 

Det förekom även att de upplevde att personalen ”såg ner på dem” eftersom de sinsemellan 
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kunde stå och prata med varandra om kvinnan utan att bjuda in henne i samtalet (Berggren et 

al., 2006; Jacobson et al., 2018).  

 

“They didn’t ask me, but I heard how they talked to each other that I didn’t look so severly 

damaged after all. I thought that they might have seen a lot of other women before. Another 

time they looked at me there with faces full of disgust. But nobody has even asked me about 

it.” (Berggren et al., 2006) 

 

Upplevelserna av graviditet och förlossning var i mångt och mycket kopplade till rädsla 

eftersom underlivet var suturerat. De upplevde att deras tidigare psykologiska problem 

förvärrades då de blev gravida vilket medförde en rädsla inför att föda då de blivit varnade av 

äldre könsstympade kvinnor och sjukvårdspersonal att den första förlossningen var särskilt 

svår för de kvinnor som var infibulerade då de upplevde en värre smärta och löpte en ökad 

risk för att spricka (Berggren et al., 2006; Isman et al., 2013; Moxey & Jones, 2015). 

Komplikationerna som kunde uppstå efter en förlossning var även dem förenade med rädsla 

då de beskrevs som svåra, traumatiska och fruktansvärda där kvinnan till exempel hade en 

ökad risk att drabbas av infektioner. Majoriteten av kvinnorna föredrog att föda vaginalt 

eftersom de ansåg att det var mer naturligt än att genomgå kejsarsnitt men trots detta upplevde 

kvinnorna att de kände sig pressade av vårdpersonal till att barnet skulle förlösas via 

kejsarsnitt, vilket för dem var förenat med rädsla på grund av de komplikationer som drabbat 

kvinnor i deras ursprungsländer (Berggren et al., 2006; Moxey & Jones, 2015). En kvinna 

beskrev upplevelsen av att genomgå kejsarsnitt:  

 

”I thought because of the first experience, it was so horrible, I thought I could have a C-

section, you know, I thought there’s a chance of tearing, you know, once again…I mean I kind 

of regret it. I wish I had a, you know, normal [vaginal delivery] because I assumed oh a 

caesarean easier but only it’s not easier. It’s horrible!” (Moxey & Jones, 2015) 

 

Många kvinnor beskrev att barnmorskorna saknade kunskap kring hur man defibulerade en 

kvinna före en förlossning och att de därför själva försökte instruera barnmorskan kring hur 

man skulle öppna upp dem, men de upplevde inte att barnmorskan varken förstod eller 

lyssnade på dem vilket medförde att de kände sig sårbara, osäkra och rädda i 

förlossningssituationen (Berggren et al., 2006; Isman et al., 2013). Då den svenska 

sjukvårdpersonalen inte tillåts att suturera kvinnan efter förlossning, upplevde en kvinna det 
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som att hon återigen fick lida. En kvinna upplevde att sjukvårdvårdspersonalen ville 

bestämma om sådant som egentligen var upp till kvinnan själv (Berggren et al., 2006).  

 

”I understand that the law forbids them to do any suturing, but I am already injured: why do I 

have to suffer twice?” (Berggren et al., 2006)  

 

”When I go there, I feel like a small girl that they are going to take care of. They do their 

work in a good way, but you also feel that they want to decide everything on your behalf. 

(Berggren et al., 2006) 

 

Ett flertal kvinnor menade att en god relation till barnmorskan var grundläggande för att de 

skulle uppfatta mödravården på ett positivt sätt och de kvinnor som hade öppna relationer till 

sina barnmorskor hade inga problem med frågor kring könsstympningen. De kvinnor som inte 

hade en god relation till barnmorskan beskrev att de försökte dölja att de var könsstympade, 

eftersom de skämdes vilket även fick till följd att de inte vågade prata med barnmorskan om 

den oro de kände inför förlossningen. Flertalet kvinnor ansåg dock att de svenska 

barnmorskorna var kunniga angående kvinnornas kultur och att de ställde frågor kring 

könsstympningen på ett fint sätt (Moxey & Jones, 2015).  

 

En aspekt som påverkade mötet med sjukvården negativt var de kommunikationsmässiga 

svårigheter som kvinnorna upplevde, vilka handlade om att de inte förstod språket, att de inte 

tillhanda gavs tillräckligt med information eller att det uppstod missförstånd eftersom att de 

inte förstod hur sjukvården i de nya länderna fungerade. Kvinnorna hade även 

uppmärksammat en ovilja hos personalen då det kom till att anlita tolkar, vilket de uppfattade 

som att sjukvårdspersonalen tyckte att de borde kunna prata svenska eftersom de bott i 

Sverige så länge. Det som var positivt var att kvinnorna inte upplevde några svårigheter då det 

kom till att få tillgång till sjukvårdstjänster, om än de upplevde att sociala faktorer såsom 

körkort, ekonomi och civilstånd kunde hindra dem från att komma i kontakt med sjukvården 

(Berggren et al., 2006; Moxey & Jones, 2015).  

 

”I feel like as a community we get very worried about things because we don’t really know 

much about the antenatal care services in England, we don’t know how things work here.” 

(Moxey & Jones, 2015) 
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Trots de negativa upplevelserna kvinnorna bar med sig från mötet med sjukvården så beskrev 

många att de var nöjda med den vård som bedrevs. Bland de positiva upplevelserna fanns de 

faktum att de fått en professionell och bra vård av barnmorskorna som varit snälla och fina i 

sitt bemötande och att barnmorskorna bidragit med information kring sådant som de känt en 

oro inför, samt att de givits möjlighet att medverka till den egna vården liksom att deras 

kulturella och religiösa tro respekterats av vårdpersonalen (Berggren et al., 2006; Moxey & 

Jones, 2015; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018). En kvinna beskrev att den vård som 

hon fått varit väldigt bra och att vårdpersonalen fick henne att känna sig som en drottning 

(Pastor-Bravo et al., 2018).  

 

”I was attended to very well; they treat you very well here, like a queen.” (Pastor-Bravo et al., 

2018) 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått 

könsstympning. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att den sexuella hälsan begränsas, att 

livet präglas av ett fysiskt och ett psykiskt lidande, att könsstympning är nödvändigt för att 

accepteras, och att mötet med sjukvården återspeglas av att känna sig annorlunda. Dessa 

kategorier kommer att diskuteras nedan, utifrån relevant vetenskaplig litteratur. 

 

Det framkom i litteraturstudien att kvinnornas sexuella hälsa påverkades negativt av 

könsstympningen. Nedsatt tillfredsställelse, känslor av smärta vid samlag och traumatiska 

minnen från könsstympningstillfället ledde till att kvinnorna inte upplevde något positivt när 

det gällde sexualitet. Hos ett antal kvinnor skapade detta relationsproblem med maken och 

blev ibland en anledning till separation. Biglu et al. (2016) menar att det ses en signifikant 

skillnad hos könsstympade kvinnor jämfört med icke könsstympade när det gäller den 

sexuella hälsan. Särskilt när det handlar om sexlust, upphetsning, tillfredsställelse, orgasm och 

smärta i samband med samlag. Enligt Palm et al. (2019) är det vanligt förekommande att 

könsstympade kvinnor och flickor upplever en oro inför deras framtida sexliv. Att som ung 

könsstympad kvinna bli medveten om att ens eget underliv skiljer sig åt både i utseende och 

funktion kan leda till känslor som ilska, skam och skuld. Dessa kvinnor kan på grund av detta 

börja isolera sig och utveckla ångest, depression och andra psykiska sjukdomar (Biglu et al., 

2016). Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvård tar upp ämnet och informerar 
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patienter om sexuell hälsa eftersom det kan bidra till en ökad livskvalité (Evcili & Demirel, 

2018). Dessutom menar Palm et al. (2019) att könsstympade kvinnor upplever en lättnad när 

sjuksköterskor lyfter frågan om sexualitet. 

 

EX-PLISSIT-modellen är ett bra stöd för sjuksköterskan i mötet med patienter där den 

sexuella hälsan är påverkad eller kan påverkas till följd av sjukdom eller behandling (Taylor 

& Davis, 2006). Då det framkom i resultatet att många kvinnor upplevde den sexuella hälsan 

begränsad till följd av könsstympningen kan EX-PLISSIT-modellen vara ett bra stöd för 

sjuksköterskor eller annan personal inom hälso- och sjukvård i mötet med kvinnor som 

genomgått könsstympning. Modellen innebär att sjuksköterskan är initiativtagare till att ämnet 

tas upp och genom att ställa öppna frågor kring ämnet kan patienten på ett enkelt och bekvämt 

sätt ge tillåtelse till fortsatt diskussion. Taylor och Davis (2006) beskriver att meningen med 

modellen är att sjuksköterskan ska kunna informera hur den sexuella hälsan kan påverkas 

utifrån patientens individuella situation. Det kan exempelvis handla om hur ett läkemedel eller 

en viss sjukdom kan komma att påverka personens sexuella hälsa. Sjuksköterskan kan sedan 

tillsammans med patienten komma fram till lösningar som underlättar gällande den sexuella 

hälsan. Sjuksköterskan bör dock vara medveten om att det vissa gånger krävs mer avancerad 

vård och kan då behöva hänvisa och hjälpa patienten vidare (Taylor & Davis, 2006). Ett 

exempel på mer avancerad vård att tillämpa hos könsstympade kvinnor är defibulering. Nour, 

Michels och Bryant (2006) menar att kvinnor med tredje gradens könsstympning som är 

gravida eller lider av långvariga komplikationer rekommenderas genomgå defibulering, då det 

många gånger leder till en förbättrad sexuell hälsa och tillfredsställelse, samt en mindre 

riskfylld förlossning. 

 

I vårt resultat framkom det att många kvinnor upplevde daglig smärta även långt efter att de 

genomgått könsstympning. Enligt Holmes, Christelis och Arnold (2013) kan smärta betraktas 

som kronisk när den kvarstår i mer än en månad efter förväntad vävnadsläkning, eller om den 

varit närvarande i minst tre av de föregående sex månaderna. Smärtupplevelsen är subjektiv 

för individen i fråga och en individs svar på kronisk smärta återspeglar egenskaperna hos 

smärtan och personens tankar och beteenden som utvecklats under den tid han eller hon levt 

med smärtan. Dagliga utmaningar med kronisk smärta kan vara minskad njutning av normala 

aktiviteter, förlust av funktion och svårigheter i relationen till sin partner. Det förekommer 

även en oro över att smärtans skulle förvärras vilket orsakar känslor av ångest, sorg och ilska. 

För vissa människor kan kronisk smärta vara svår att hantera och personen riskerar då att 
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drabbas av psykisk ohälsa (Holmes, Christelis & Arnold, 2013).  

 

I vårt resultat framkom det att de könsstympade kvinnorna saknade någon i sin omgivning att 

anförtro sig åt då det gällde de fysiska men som könsstympningen orsakat. Det handlade 

också om att de inte blev betrodda av sin omgivning då de beskrev de fysiska smärtor som de 

upplevde, kopplat till könsstympningen. Dessa faktorer bidrog till att det psykiska måendet 

påverkades och bland de könsstympade kvinnorna förekom depressiva symptom.  

 

Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen kopplat till kronisk smärta och i 

patientgrupper där deltagarna lidit av kronisk smärta har 30-40 procent av dessa påvisat 

depressiva symptom (Holmes et al., 2013). Enligt Holmes et al., (2013), kan Smärta och 

depression vara sammanlänkade på flera sätt, exempelvis kan det handla om att den fysiska 

smärtan interagerar med en individs psykologiska sårbart vilket kan leda till en depression. 

Holmes et al. (2013), menar vidare att i samband med en smärtbedömning bör även en 

bedömning om förekomst av depression göras. Att diagnostisera en person som lider av 

kronisk smärta med depression kan vara komplext då det gäller att förstå huruvida de 

symptom som patienten uppvisar beror av dennes smärtproblematik eller att han/hon lider av 

depression. För att patienten ska få diagnosen depression så ska han eller hon lidit av 

nedstämdhet och/eller minskat intresse under två veckor i kombination med somatiska 

symptom såsom, sömnstörningar, trötthet, oförmåga till en normal tankeverksamhet, 

viktförändringar samt kognitiva symptom, så som att patienten känner sig värdelös, känner 

skuld och/eller är suicidal (Holmes et al., 2013). Vi anser att det, om än det kan vara svårt, är 

viktigt att ställa frågor kring depression på ett professionellt sätt. Genom att våga ställa frågor 

förhindrar vi att psykisk ohälsa förknippas med tabu vilket kommer göra det lättare för 

patienten att öppna upp sig kring det egna måendet. Det är även viktigt att förklara att 

sjukvårdpersonalen har tystnadsplikt och vad det innebär. Det kan även handla om att erbjuda 

samtalsstöd.  

 

För att uppmärksamma depressiva symptom hos patienter med kronisk smärta anser Holmes 

et al. (2013), att personal inom hälso- och sjukvård bör ha ett samordnat arbetssätt där man 

förutom smärtbehandling, uppmärksammar patientens psykiska mående samt de sociala 

problem som patienten kan uppleva. Det är även viktigt att personalen, i samråd med 

patienten, kommer överens om ett behandlingsmål samt att personalen samverkar i team för 

att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård (Holmes et al., 2013). I mötet med den 
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könsstympade kvinnan handlar det om att ge råd kring hur den fysiska smärtan kan lindras, 

exempelvis genom defibulering. Det handlar även om att fråga om sådant som rör det sociala, 

exempelvis om vad personer i kvinnans omgivning anser om könsstympning, om kvinnan 

avser att könsstympa sina egna barn, etcetera. I enlighet med Holmes et al., (2013) anser vi 

även att det är viktigt att göra patienten delaktig i den egna vården. I vissa fall kan det 

innebära behov av att anlita en tolk för att säkerställa att kvinnan förstår den information hon 

delges och vise versa. 

 

I litteraturstudien framkom det upplevelser kring könsstympningens kulturella bakgrund och 

dess betydelse för att accepteras. Kvinnorna beskrev könsstympning som något normalt och 

något som alla flickor gick igenom för att bli accepterade samt för att bevara familjens ära. 

Gibeau (1998) beskriver kvinnlig könsstympning som en djupt rotad och obligatorisk ritual 

inom vissa länders kultur och är en del av människornas kulturella identitet och autonomi. I 

resultatet framkom det att de kvinnor som immigrerat upplevde det som svårt att balansera 

hemlandets kultur och synen på sexualitet i det nya landet eftersom det var ett mer öppet 

klimat när det gällde sexualitet. Whitehorn, Ayonrinde och Maingay (2002) styrker detta och 

menar att det kan vara en stress att som könsstympad kvinna flytta till ett land med en ny 

kultur där könsstympning inte anses som något normalt. Detta kan skapa en typ av 

identitetskris, och det är inte ovanligt att människor från samma kultur söker sig till varandra 

för att bevara sina traditionella värderingar (Whitehorn et al., 2002). Som sjukvårdspersonal 

är det viktigt att vara medveten om att könsstympning kan vara starkt kopplat till kvinnans 

identitet och det är viktigt att närma sig ämnet på ett försiktigt sätt för att inte skada kvinnans 

kulturella identitet (Whitehorn et al., 2002). Med denna försiktighet finns det också en fara i 

att vårdpersonal på grund av rädslan för att göra övertramp inte vågar ta upp ämnet. Det ingår 

i sjukvårdspersonalens ansvar att motverka att könsstympning förs vidare i familjen och 

Whitehorn et al. (2002) menar att det bästa sättet att göra det är att ta upp det på ett sätt som 

respekterar den kulturella känsligheten kring ämnet och inte vara dömande. Gibeau (1998) 

menar att det är viktigt att som sjukvårdspersonal att utbilda kvinnorna om hälsoriskerna 

kopplat till könsstympning, men samtidigt visa en kulturell kompetens och visa respekt inför 

att det anses vara en viktig ritual inom deras kultur. Meningen är att kvinnan utifrån den 

informationen hon får ska kunna fatta egna hälsosamma beslut (Gibeau, 1998). 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde sig som annorlunda i mötet med sjukvården 

och att deras uppfattning var att vårdpersonalen ogärna talade med dem om sådant som var 
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relaterat till könsstympning. I och med att vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det viktigt 

att sjuksköterskor och annan vårdpersonal besitter en kulturell kompetens. Enligt Maier 

Lorentz (2008) kan sjuksköterskan vidta tre progressiva steg med syfte att uppnå kulturell 

kompetens vilken hjälper henne att bedriva en transkulturell omvårdnad. Steg ett handlar om 

att anta attityder för att främja en transkulturell omvårdnad. Att bry sig är en av fyra viktiga 

attityder och handlar om att visa en omtänksam attityd gentemot patienten. Att bry sig handlar 

också, enligt Maier- Lorentz (2008), om att visa respekt och kunna uttrycka oro för de 

patienter man vårdar. I praktiken så anser vi att det innebär att vårdpersonalen är engagerade 

och visar intresse för att patienten. I vårt resultat framkom det att de könsstympade kvinnorna 

upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem. Att ta sig tid att lyssna och våga ställa 

frågor anser vi vara viktigt för att främja skapandet av en öppen vårdrelation.  

 

Empati är den andra kvaliteten för sjuksköterskor att anta för en transkulturell omvårdnad och 

handlar om att sjuksköterskan kan tolka problem eller situationer i enlighet med patientens 

kulturella perspektiv. Detta medför att patienten känner trygghet i vårdmötet då denne vet att 

sjuksköterskan uppskattar att han eller hon redogjort för sina kulturella preferenser (Maier- 

Lorentz, 2008). Vår uppfattning är att empatisk förmåga är viktig i alla vårdrelationer. 

Kulturella skillnader kan ibland vara svåra att bemästra men i grund och botten är vi alla 

människor och förmågan att sätta sig in i och förstå en annan individs känslor är viktigt i en 

vårdrelation.  

 

Öppenhet är den tredje attityden att tillämpa för en effektiv transkulturell omvårdnad. Maier-

Lorentz (2008), menar att en öppenhet för andras kulturella perspektiv, bevisar för patienten 

att sjuksköterskan värnar om och tar hänsyn till hur han/hon önskar att ha det, samtidigt som 

det indikerar att sjuksköterskan uppskattar olika perspektiv och värderar kulturell mångfald. 

Vi anser att en öppen vårdrelation är av stort värde då det kommer till att vinna den 

könsstympade kvinnans förtroende i vårdmötet. I vårt resultat framkom det att kvinnorna 

ansåg att relationen till vårdpersonalen var grundläggande för hur de uppfattade vårdmötet 

samt huruvida de vågade redogöra för sina egna tankar och känslor. Öppenhet handlar även, 

enligt oss, om att våga ställa frågor och visa att man är bekväm med att ställa dem. Det 

handlar om att visa att man inte ser på könsstympning med förakt utan istället förmedla en 

känsla av nyfikenhet för att uppmuntra kvinnan till att berätta mer.  

 

Flexibilitet är den fjärde attityden som sjuksköterskan bör anta för att bli kulturellt 
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kompetenta, menar Maier-Lorentz (2008) och detta handlar om att sjuksköterskan bör 

integrera sina patienters kulturella övertygelser, värderingar och traditioner i vårdplaner för 

dessa individer och därmed bortse från sina egna kulturella önskemål i vården av dessa 

personer. Vidare menar Maier-Lorentz (2008) att sjuksköterskan visar flexibilitet genom att 

visa sin vilja att tillhandahålla en individualiserad vård. I mötet med den könsstympade 

kvinnan anser vi att flexibilitet handlar om att ställa frågor kring kulturella övertygelser och 

traditioner och journalföra dessa i vårdplanen för aktuell patient så att all personal som vårdar 

patienten kan följa aktuell vårdplan så att patientens vård blir individualiserad. Om patienten 

har några särskilda önskemål bör även dessa dokumenteras. I vårt resultat framkom det att 

kvinnorna upplevde det som svårt att ta in information på grund av språkliga barriärer. I 

sådana lägen blir det viktigt för vårdpersonalen att utvärdera behovet av att anlita en tolk för 

att undvika missförstånd i kommunikationen.  

 

Steg två handlar om att sjuksköterskan bör utveckla en medvetenhet om kulturella skillnader. 

Även om det är bra att få information om patienternas kulturella normer, måste 

sjuksköterskan komma ihåg att även inom en kulturell grupp förekommer det skillnader och 

ingen person är en stereotyp av sin kultur (Maier- Lorentz, 2008). I mötet med den 

könsstympade kvinnan anser vi att det viktigt att ha förståelse för att olika kvinnor har olika 

värderingar och att det finns kvinnor som både motsätter sig och kvinnor som förespråkar 

könsstympning. Oavsett blir det viktigt att som sjukvårdspersonal inte lägga fram några egna 

värderingar eller börja argumentera mot patienten.  

 

Steg tre innebär att sjuksköterskan utför en kulturell bedömning på sina patienter. Denna 

bedömning är ett effektivt sätt att få relevant information om patientens perspektiv på sådant 

som rör den egna vården. Smärta är en subjektiv upplevelse och Maier- Lorentz (2008), 

menar att det är viktigt att sjuksköterskan inkluderar ansiktsuttryck och kroppsspråk i sina 

bedömningar av smärta då människor som tillhör vissa kulturer kan vara hämmade då det 

kommer till att uttrycka smärta. Det är även viktigt att sjuksköterskan tillsammans med sina 

patienter utformar vårdplaner med gemensamma mål som är förenliga med patienternas 

kulturella normer (Maier- Lorentz, 2008). Många könsstympade kvinnor härstammar från 

länder var det anses skamligt att visa smärta. I vården av dessa kvinnor blir det då viktigt att, 

förutom att uppmärksamma subtila tecken på smärta, förklara att det i Sverige inte anses 

skamligt att visa smärta, samt förklara varför smärtlindring är viktigt.  
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Metodkritik 

Eftersom en studies resultat ska vara så trovärdigt som möjligt, är det viktigt att hela 

processen fram till dess att resultatet genereras upprätthåller en god vetenskaplig kvalitet. I 

denna studie har vi valt att diskutera begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet, vilka enligt Wallengren och Henricson, (2012, s. 487) är indikatorer för 

vetenskaplig kvalitet i en studie som genomförs med en kvalitativ design. Det är även, enligt 

Graneheim och Lundman (2004), viktigt att dessa begrepp ses som sammanhängande genom 

hela arbetet. 

 

Trovärdighet handlar om att den kunskap som vi genom vår studie fått fram, är rimlig i 

förhållande till hur verkligheten ser ut. Trovärdighet handlar också om att studien utgår från 

en tydlig syftesformulering och att valet av metod är relevant för syftet, liksom att mängden 

data är i tillräcklig omfattning för att syftet ska kunna besvaras (Wallengren & Henricson, 

2012, s. 487- 489; Graneheim & Lundman, 2004). Genom seminarium med studiekamrater, 

samt kontinuerlig kontakt med handledare genom arbetets gång har vi kunnat få feedback. 

Detta anses, enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 487-488), höja trovärdigheten i 

arbetet.  

 

En annan aspekt som är viktig för att säkerställa trovärdigheten att de meningsenheter som 

extraherats svarar på syftet, inte innehåller flera upplevelser eller är för smala vilket kan leda 

till fragmentering (Graneheim & Lundman, 2004). Detta har vi undvikit genom att vi 

upprepade gånger läst igenom de extraherade textenheterna för att försäkra oss om att de 

svarar på syftet. Under analysprocessen har vi kunnat återgå till de ursprungliga textenheterna 

om det funnits ett behov av att göra det, eftersom alla enheter kodats. Det resultat som 

framkom av vår studie har jämförts med dess originalkällor vilket även detta, enligt 

Graneheim och Lundman (2004), stärker trovärdigheten. Trovärdigheten avser också hur vi 

som författare bedömer likheter/skillnader mellan de olika kategorierna i resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom att använda oss av citat från originalartiklarna i vår 

brödtext har vi indikerat att brödtexten tillhör den valda kategorin.  

 

Pålitlighet avser att författarna, under arbetets gång har haft sin förförståelse i beaktning och 

beskrivit den i sin text. Det är även viktigt att författarna beskriver om deras tidigare 

erfarenheter har påverkat datainsamling och analys (Wallenberg & Henricson, 2012, s. 488). 

Om det skett några förändringar i data under arbetets gång som påverkat författarna under 



25 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

analysprocessen är det viktigt att även detta redovisas (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

stärka pålitligheten har vi gett en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet, både i metod- och 

analysdelen. Vi har även använt oss av tabeller där vi redovisat hur vi gått tillväga för att 

finna relevant litteratur, samt redovisat för när vi gjort dessa sökningar, samt vilka databaser 

som vi använt oss av. Vi har valt ett ämne där vi sedan tidigare inte har några egna 

erfarenheter, därav är sannolikheten liten att vi själva påverkat resultatet. Vi har även strävat 

efter att inte göra tolkningar av textinnehållet utan försökt förhålla oss textnära, i enlighet med 

vår valda metod.  

 

Bekräftelsebarhet har mycket gemensamt med trovärdighet och pålitlighet men förutom dessa 

avser bekräftelsebarhet urvalet av informanter och om datainsamlingen är tydligt beskriven. 

En uppskattning av hur länge datainsamlingen har pågått och en beskrivning av hur 

författarna gått tillväga under analysprocessen bör också finnas med i arbetet (Wallenberg & 

Henricson, 2012, s. 488). Vid kontakt med handledare har vi visat exempel på hur data 

extraherats, översatts och kondenserats. Vi har även, vid arbetets start, redogjort för den 

tidsplan som vi upprättat. Under ett seminarium har vi för kurskamrater och handledare visat 

upp delar i vår analysprocess och fått återkoppling på dessa.  

 

Överförbarhet avser hur resultatet kan överföras till ett annat sammanhang (Wallenberg & 

Henricson, 2012, s. 488). För att öka överförbarheten har vi noga redogjort för hela 

studieprocessen. Vi har även presenterat vårt resultat på ett kraftfullt och övertygande sätt och 

styrkt upp resultat genom relevanta citat från originalartiklarna. Som studenter på 

kandidatnivå besitter vi teoretisk kunskap inom området för omvårdnadsforskning. Vi har haft 

begränsningar gällande tidsåtgång och endast kunnat använda oss av vetenskapliga artiklar 

som funnits i fulltext, detta skulle möjligen medföra att vi gått miste om relevant vetenskaplig 

litteratur inom vårt valda område. För att inte våra egna tankar och åsikter skulle påverka 

studiens resultat så har vi bibehållit en neutral ståndpunkt genom hela studieprocessen. Det är 

av vår uppfattning att resultatet i denna studie går att överföra till liknande situationer, 

grupper och kontext.   
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Slutsats 

Kvinnor som genomgått någon typ av könsstympning påverkas mer eller mindre negativt på 

många olika plan i livet. Kvinnorna upplevde bland annat en nedsatt sexuell hälsa, 

smärtproblematik, olika typer av psykiska åkommor och att hälso- och sjukvården i 

västvärlden inte hade kompetens att bemöta dem eller hjälpa dem. I dagens mångkulturella 

samhälle bör sjukvårdpersonal vara utbildade i att bemästra transkulturell omvårdnad 

eftersom detta är en förutsättning för att kunna erbjuda alla människor, oavsett kulturell 

bakgrund, en personcentrerad vård. Det är viktigt att vårdpersonal ges möjlighet till 

undervisning inom ämnet för att våga beröra ämnet när man träffar på en kvinna som har sin 

bakgrund i ett land där könsstympning förekommer. Genom att prata om könsstympning 

undviker vi att ämnet förblir förknippat med tabu, samtidigt som vi främjar till förändring och 

en mer öppen vårdrelation. Det finns idag begränsat med vetenskapliga studier när det gäller 

upplevelser hos könsstympade kvinnor. För att kunna erbjuda dessa kvinnor en 

individanpassad vård och omvårdad av bästa kvalité är det av stor vikt att vidare 

omvårdnadsforskning utförs inom detta område. Genom att studera upplevelser kan en 

djupare förståelse erhållas vilket i praktiken kan användas för att ge en mer individanpassad 

vård och omvårdnad. 
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