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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kvinnlig könsstympning utförs idag i cirka 30 länder i Afrika, Asien och 

Sydamerika. Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor antas idag vara 

könsstympade och cirka tre miljoner utsätts årligen. Proceduren innefattar 

alla typer av ingrepp på det kvinnliga yttre könsorganet som inte är 

medicinskt motiverat. Kvinnlig könsstympning ger svåra komplikationer och 

leder i värsta fall till döden. Skälen till varför det utförs varierar, det handlar 

ibland om kulturella traditioner eller religiösa ritualer och ibland enbart för 

att kontrollera kvinnans sexualitet. Ingreppet är i de flesta västerländska 

länder, däribland Sverige, olagligt.    

Syfte:  Syftet var att belysa kunskaper och attityder hos sjukvårdspersonal gentemot 

kvinnlig könsstympning.   

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg har utförts. Sökningarna har gjorts i 

databaserna Academic Search Complete, CINAHL Complete och PubMed. 

Elva artiklar valdes ut; fem kvantitativa, fyra kvalitativa och två med mixad 

metod.  

Resultat: I resultatet framgick att det var brist på kunskaper om kvinnlig 

könsstympning hos sjukvårdspersonal. Attityden kring kvinnlig 

könsstympning skiftade men de flesta ansåg att det var mot mänskliga 

rättigheter. I länder där sedvänjan praktiseras upplevdes sjukvårdspersonal 

ambivalenta.    

Diskussion: Den globala migrationen ökar. Trots det finns det väldigt lite kunskaper om 

kvinnlig könsstympning hos sjukvårdspersonalen världen över. Attityden 

kring kvinnlig könsstympning skiftar, både i länder där det praktiseras och i 

länder där det inte praktiseras. Bristen på information under utbildningen 

uppges vara en anledning till att sjukvårdspersonalen inte vet hur de ska 

bemöta en kvinna som utsatts för könsstympning. Resultaten diskuteras i linje 

med Leiningers teori om det transkulturella omvårdandet. 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, kunskap, attityd, erfarenhet, sjukvårdspersonal 

 



  
 
 

 

   
 

 
Abstract 
 

Background: Female genital mutilation is performed in about 30 countries in Africa, Asia, 

and South America. Nearly 200 million girls and women have undergone 

circumcision and annually 3 million are at risk. Female genital mutilation 

includes all forms of harm towards the outer female genitals without any 

medical indications. It results in severe complications and is even fatal. The 

reasons vary, sometimes they are explained as cultural traditions or religious 

traditions, and sometimes just to control women's' sexuality. The procedure 

is illegal in most western countries, Sweden included.  

Aim: The aim was to illuminate knowledge and attitudes among health care 

professionals regarding female genital mutilation.  

Method: A literature review was conducted according to Friberg. Three databases 

were used: Academic Search Complete, CINAHL Complete and PubMed. 

This resulted in five quantitative articles, four qualitative articles and two 

with mixed method.  

Results: The main findings were that there is a lack of knowledge among health care 

professionals. Also, attitudes differ but many of the participants agreed that 

it is violating human rights. In practicing countries there were often 

ambivalent feelings towards female genital mutilation.   

Discussion: Even though the global migration is as high as ever, the knowledge among 

health care professionals is insufficient. The attitudes differ, both in 

countries where the tradition is practiced and in countries where it is not 

practiced. The lack of educational information is mentioned as a reason to 

why health care professionals feel unsure on how to handle meeting a 

mutilated woman. The results were discussed with Leininger's nursing 

theory as a model. 

Keywords: Female genital mutilation, knowledge, attitude, experience, health care 

professionals  
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Inledning 

Under vår tid som studenter på sjuksköterskeprogrammet har vi sällan stött på ordet 

könsstympning eller omskärelse, vare sig det gäller män eller kvinnor. Något som vi anser 

anmärkningsvärt då det i media nästan dagligen talas om hur invandringen till bland annat 

Sverige från länder i Afrika och Mellanöstern ökat kraftigt de senaste åren. Vi vågar dra 

slutsatsen att flera av de kvinnor som invandrar till Sverige utsatts för kvinnlig 

könsstympning. Dessa kvinnor kommer troligtvis behöva uppsöka sjukvård av någon 

anledning vid något tillfälle. För att vi som blivande sjuksköterskor ska kunna ge ett gott 

bemötande och personcentrerad omvårdnad bör vi ha kunskap och kännedom om vad 

könsstympning är och hur det kan tänkas påverka kvinnorna, både fysiskt och psykiskt. För 

att kunna ge dem det stöd de behöver och öka chansen för tillit måste vi känna oss trygga i 

bemötandet och våga ta upp detta känsliga ämne.  

En problematik som kan uppstå är att immigranter kan vilja praktisera traditionen i Sverige 

trots att det är olagligt. Eftersom kvinnlig könsstympning kan innebära en livsfara för kvinnan 

eller flickan, är det viktigt att sjukvårdspersonal kan identifiera framförallt barn som är i 

riskzonen och förhindra att det sker. Med vårt arbete vill vi belysa kunskaper och attityder 

bland sjukvårdspersonal vilket vi hoppas gör att bemötande och omvårdnad av utsatta kvinnor 

kan förbättras.  

      

Bakgrund 

Könsstympningens utbredning och innebörd 

United Nations Children's Fund (UNICEF) uppger att kvinnlig könsstympning utförs idag i 

cirka 30 länder i Afrika (framför allt västra, östra och nordöstra afrikanska länder), 

Mellanöstern och några asiatiska länder, däribland Malaysia och Indonesien samt några 

områden i Sydamerika (UNICEF, 2016). Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor beräknas 

ha utsatts för könsstympning och årligen räknas tre miljoner flickor befinna sig i riskzonen för 

proceduren. Enligt World Health Organization (WHO) involverar kvinnlig könsstympning 

alla former av ingrepp som innebär avlägsnade, helt eller delvis, av de externa könsorganen 

eller andra typer av skador mot det kvinnliga könsorganet som inte är medicinskt motiverat 

(WHO, 2018). Internationellt är proceduren erkänd som en kränkning mot kvinnan och sker 

nästan alltid på minderåriga, ibland även på spädbarn. Det inkräktar på människans rätt till 
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hälsa, trygghet och fysisk integritet samtidigt som det räknas som en inhuman handling som 

hindrar rätten till liv då det i vissa fall resulterar i död.   

Ingreppet utförs oftast av en traditionell omskärare som även är den som medverkar vid 

förlossning (WHO, 2018). Den traditionella omskäraren har ofta en viktig och central roll i 

samhället och är i de flesta fall en kvinna. Bland annat UNICEF arbetar idag för att förändra 

den kulturella traditionen genom att nå fram till de kvinnor som är omskärare (UNICEF, 

2006). Genom att utbilda och ge dessa kvinnor en annan roll i samhället kan antalet 

könsstympningar minska. Världshälsoorganisationen har tagit fram riktlinjer för att kunna 

guida sjukvårdspersonal vid mötet med en kvinna som utsatts för könsstympning (WHO, 

2016).  

 

Olika typer av kvinnlig könsstympning  

Det finns fyra olika klassifikationer på kvinnlig könsstympning (WHO, 2018):  

• Typ I: Totalt eller delvis borttagande av klitoris samt i vissa fall även förhuden kring 

klitoris.  

• Typ II: Totalt eller delvis borttagande av klitoris, inre blygdläppar och ibland även 

borttagande av yttre blygdläppar.   

• Typ III: Förminskning av vaginala öppningen genom att sy ihop de yttre 

blygdläpparna, ofta även borttagande av klitoris och inre blygdläppar (infibulation). 

Endast en liten öppning sparas där urin och menstruationsblod kan rinna ut.   

• Typ IV: All annan form av medvetet skadande på det kvinnliga könsorganet som inte 

är av medicinskt syfte. Dessa kan vara exempelvis prickning, snitt, piercing, skrapning 

och brännande av framför allt klitoris. Denna typ benämns ofta som sunna.  

 
Komplikationer  

WHO (2018) fastslår att det inte finns några fördelar med ingreppet, istället ökar risken för 

ohälsa då könsstympning medför flertalet komplikationer. Några av de mest akuta 

komplikationerna är svår smärta, blödningar, svullnad, feber, infektioner, urinproblem (smärta 

vid urinering och infektioner), sår som inte läker, skador på omkringliggande vävnader, chock 

och död. Långsiktigt kan könsstympning ge svåra komplikationer. Till exempel flera olika 

vaginala problem, smärtsamma menstruationer samt svårigheter för blodet att passera ut, 

ihållande urinproblem, smärtor vid samlag, ökade risker för både barn och kvinna vid 

förlossning, psykologiska besvär och behov av framtida kirurgiska ingrepp.   
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 I en senegalesisk studie fann författarna att kvinnor som utsatts för könsstympning har en 

ökad risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) jämfört med kvinnor som inte 

blivit könsstympade (Berhrendt & Moritz, 2005). Studien jämförde kvinnor som blivit 

könsstympade med kvinnor som inte blivit könsstympade och fann att de könsstympade 

kvinnorna i större utsträckning drabbades av PTSD i vuxen ålder. Denna teori får stöd av 

Kizilhan (2011) som redogör för hur flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning minns 

proceduren som en traumatisk upplevelse och som orsakat psykisk ohälsa i hög utsträckning 

hos dessa flickor. Studien utfördes i Irak och jämförde en grupp könsstympade flickor med en 

grupp icke könsstympade flickor. De könsstympade flickorna visade oftare symtom på 

sömnstörningar, depression, psykosomatisk ohälsa och PTSD än de icke könsstympade 

flickorna.  

I Kenya utfördes en studie där de undersökte kvinnor som lever med vaginala fistlar, 

möjligt orsakade av kvinnlig könsstympning (Mwanri & Gatwiri, 2017). Författarna drog  

slutsatsen att vaginala fistlar troligtvis reduceras om kvinnlig könsstympning minskar. En av 

deltagarna i studien uppger att båda hennes barn föddes döda, enligt sjuksköterskan på grund 

av att de inte kunde förlösas på normalt sätt. Sjuksköterskan menade att detta orsakades av att 

kvinnan var könsstympad enligt typ III.  

 

Skäl till kvinnlig könsstympning  

Kvinnlig könsstympning sker i olika kulturer på olika platser i världen och anledningen 

bakom utförandet differerar. Där kvinnlig könsstympning är en social norm skapar det en 

social acceptans hos andra i samhället (WHO, 2018). Rädslan för att gå emot samhällets vilja 

och vad det kan ge för konsekvenser är stor och på många ställen ifrågasätts proceduren inte 

ens. Det anses vara ett sätt att göra flickan redo för det vuxna livet och äktenskap. Mycket 

kretsar kring kvinnans sexualitet, den ska tystas för att förhindra att kvinnan har sex innan hon 

gift sig. Kvinnan ska inte heller känna njutning vid samlag för att minska risken för otrohet. 

Även mannens sexualitet uppges vara en bidragande orsak, ju trängre kvinnans vagina är 

desto bättre njutning för mannen vilket i sin tur förhindrar mannen från att vara otrogen 

(WHO, 2001). Även om männens välbefinnande sägs vara en orsak till kvinnlig 

könsstympning är det inte alltid männen i samhället står bakom sedvänjan, något som Varol, 

Turkmani, Black, Hall och Dawson (2015) belyser. Studien som är en litteraturstudie 

undersöker mäns syn på kvinnlig könsstympning. Männen var boende i eller hade emigrerat 

från länder där kvinnlig könsstympning praktiseras. Många av männen ansåg att sedvänjan 
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borde upphöra men upplevde en press från samhället vilket hindrade dem från att agera. 

Mannens roll gällande kvinnlig könsstympning är något Socialstyrelsen belyser. De uppger att 

sedvänjan ursprungligen kommer från det patriarkala samhällssystem där kvinnan är mindre 

värd än mannen (Socialstyrelsen, 2002). Ibland nämns religion som anledning till kvinnlig 

könsstympning, framförallt islam. Detta trots att sedvänjan utfördes innan kristendomen och 

islam uppkom. Det står ingenting om kvinnlig könsstympning vare sig i Bibeln eller Koranen.  

Renlighet och femininitet är några andra skäl som WHO (2018) nämner. Kvinnan anses 

renare och vackrare utan de smutsiga kroppsdelarna som ofta även betraktas vara manliga. 

För kvinnan ökar chansen att bli bortgift om hon är könsstympad.  

 I studien av Smith, Redko, Roger och Ismail (2016) svarade 6108 kvinnor i Somalia på om 

de utsatts för könsstympning. Av dessa svarade 6011 ja varav 82,2 procent hade genomgått 

typ III. På frågan gällande orsaker bakom könsstympningen uppgav 82,9 procent att det hade 

med traditioner och kulturella värderingar att göra. Studien ser även ett samband mellan 

graden av utbildning och viljan att föra seden vidare. Desto högre utbildad kvinnan var ju 

mindre risk att hon ville utöva riten på sin dotter.  

 
Kvinnors upplevelser 

Kvinnor som blivit könsstympade uppger att de upplevt en tystnad hos sjukvårdspersonalen 

när de varit på förlossningen i västerländska länder (d'Entremont, Smythe, & McAra-Couper, 

2014). Sjukvårdspersonalen tog inte självmant upp ämnet könsstympning och riskerna som 

föreligger vid en förlossning. Då kvinnorna själva kände skam och rädsla inför att berätta om 

sin situation upplevde de ett behov från sjukvårdspersonalens sida att bryta tystnaden och ta 

upp ämnet med kvinnorna på ett respektfullt sätt.    

Något som framgår bland kvinnor som utsatts för könsstympning var att de inte alltid 

finner livskvalitet med enbart defibulation (infibulation som öppnas upp) som lösning (Safari, 

2011). Detta framgick i studien där kvinnor som utsatts för könsstympning enligt 

klassifikation III och genomgått defibulation intervjuades om livet efter. Syftet var att 

utforska deras upplevelser av könsstympning och hur det påverkat dem. Resultatet betonade 

den kulturella betydelsen där flera av kvinnorna inte upplevde sig vara socialt accepterade i 

samhället efter defibulationen. Kvinnorna uttryckte en rädsla för att bli avvisad av en man på 

grund av detta vilket minskar deras chans till giftermål.  

Adinew och Mekete (2017) har i sin fallstudie gjort djupintervjuer med en etiopisk kvinna i 

syfte att ta del av hennes upplevelse av kvinnlig könsstympning som mamma. Hennes dotter 



  5 (36) 
 

   
 

drabbades av kraftig blodförlust efter ingreppet. Kvinnan beskriver hur hon under tjugo års tid 

anklagat sin egen mamma för att inte ha skyddat henne från könsstympning. Sedan fann hon 

sig själv i samma situation där hon upplevde det omöjligt att hjälpa sin dotter fly undan det 

hänsynslösa förfarandet. Resultatet av studien visar på kvinnans ilska över samhället och de 

äldre människorna som inte stoppar denna skadliga traditionella sedvänja trots år av 

samhällsdialoger och utbildning för att skapa medvetenhet.  

 
Kvinnlig könsstympning i Sverige  

Sedan 1982 är det olagligt i Sverige att utföra könsstympning på en kvinna, oavsett om hon 

gett sitt samtycke (Svensk författningssamling, 1982:316). Lagen omfattar ingrepp på de yttre 

könsorganen i syfte att stympa eller permanent förändra dessa. Straffet för detta ger som mest 

sex år i fängelse. Enligt lagen kan även släktingar som vet om att en flicka utsätts, men väljer 

att inte agera, dömas till ansvar. Lagen ser även bortom det annars vanliga kravet på dubbel 

straffbarhet. Detta innebär att om flickan förs till sitt hemland för könsstympning, där det är 

lagligt, kan ansvariga fortfarande straffas i Sverige. Lagen omfattar även reinfibulation efter 

en förlossning. Trots detta utförs, helt obehindrat, intimkirurgi av sjukvårdspersonal på kända 

plastikkliniker i Sverige vilket kan likställas med begreppet kvinnlig könsstympning, något 

som Essen och Johnsdotter (2004) tar upp i sin studie.  

 På Södersjukhuset i Stockholm finns Amelmottagningen som arbetar för att på olika sätt 

hjälpa kvinnor som utsatts för könsstympning (Södersjukhuset, 2018a). Detta är Sveriges enda 

mottagning specialiserade på att vårda könsstympade kvinnor. På mottagningen arbetar 

gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Mottagningen ansvarar även för utbildning i form av 

seminarier och vänder sig till yrkesverksamma inom primärvård, skolhälsovård, 

kvinnosjukvård, barnhälsovård, socialtjänst och polis (Södersjukhuset, 2018b). 

 

Problemformulering 

På grund av den globala migrationen, bland annat från länder där kvinnlig könsstympning 

praktiseras, är det viktigt att sjukvårdspersonalen i västerländska länder är förberedda på att 

kunna bemöta utsatta kvinnor. Världshälsoorganisationen arbetar idag med att ta fram verktyg 

för att nå ut till sjukvårdspersonal som förväntas möta flickor och kvinnor som utsatts för 

könsstympning eller riskerar att utsättas för det. Detta för att ge bättre kunskap, attityd och 

skicklighet i att bemöta kvinnorna och kunna ge adekvat vård och minska komplikationer. 

Har sjuksköterskan inte de rätta verktygen att bemöta en kvinna som utsatts för 
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könsstympning försvårar det möjligheten att ge lämplig vård. För att kunna förbättra 

omvårdnaden bör det till en början undersökas vilka kunskaper och attityder som redan finns 

bland sjukvårdspersonal.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att belysa kunskaper och attityder hos sjukvårdpersonal gentemot kvinnlig 

könsstympning.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Då litteraturöversikten har en kulturell aspekt anser författarna att Madeleine Leiningers teori 

om den transkulturella omvårdnaden går att tillämpa på arbetet (Leininger, 2002). Leininger 

betonar i sin teori betydelsen av kulturen hos varje enskild individ och menar att människan är 

formad i ett kulturellt sammanhang. Hon påpekar att vissa kulturer inte ser den enskilda 

individen som central utan till människan hör även till exempel familjen och samhället. 

Människan kan inte förstås utan sitt kulturella sammanhang vilket innebär att det har en 

betydande roll vid omvårdnaden av människan och därför är en förutsättning för god holistisk 

vård. Leininger poängterar att sjuksköterskans roll kräver mer kulturella kunskaper för att 

främja bemötande och ge god vård. Patientens upplevelser och hälsa präglas av vad som är 

specifikt just för den kulturen enligt Wiklund Gustin & Lindwall (2012). Sjuksköterskan 

anses ha kulturell kompetens då hon besitter de kunskaper som krävs och använder dessa på 

ett meningsfullt och kreativt sätt. Författarna till denna litteraturöversikt instämmer med 

Leiningers teori om att ta i beaktning olika religioner, sociala normer och skiftande kulturer 

vid omvårdnaden av en person (Leininger, 2002). Att kliniskt arbeta med den teorin kan 

tänkas viktigt vid mötet med kvinnor som utsatts för könsstympning då de kan vara starkt 

påverkade av sin sociala omgivning och dess kultur. Leininger talade redan för över 20 år 

sedan om att människan lever i något som kommer att bli känt som globaliseringens epok 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Detta ser vi idag i och med den globala migrationen 

vilket ytterligare förstärker betydelsen av sjukvårdspersonalens kulturella kompetens.  

 

Metod 

Studien är en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Det innebär att en studie görs på redan 

befintlig forskning inom ett särskilt avgränsat omvårdnadsområde för få en överblick på 
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kunskapsläget. Med denna metod har författarna granskat och sammanställt elva artiklar. De 

valde att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få en bättre helhet 

och ett bredare resultat.  

 

Urval och datainsamling 

För att söka fram användbara artiklar använde sig författarna av databaserna Academic Search 

Complete, CINAHL Complete och PubMed. De är databaser som lämpar sig för 

vårdvetenskapliga studier. Sökord som användes var: female genital mutilation, female 

circumcision, health professionals, health care experiences, experiences, nurses experience, 

perceptions, attitudes, views, nurse, nursing och knowledge. Dessa sökord togs fram med 

hjälp av MeSH och Thesaurus. 

 De artiklar som sökningarna resulterade i och som ansågs relevanta för syftet granskades 

genom att de engelska sammanfattningar lästes. Av 22 lästa sammanfattningar valdes 14 

artiklar ut och lästes av båda författarna. Elva av dessa ansågs lämpade för 

litteraturöversiktens syfte; fem kvantitativa, fyra kvalitativa och två med mixad metod. Ett 

helikopterperspektiv användes för att få en helhetsbild på området och för att på ett öppet sätt 

se karaktär på artiklarna (Friberg, 2017). 

 
Begränsningar 

För att begränsa sökningen valdes artiklar publicerade på engelska mellan åren 2007 till 2017. 

Detta sorterade bort allt för gamla artiklar som riskerade att vara irrelevanta för 

litteraturöversiktens syfte.  Även avgränsningen peer reviewed användes för att säkerställa att 

samtliga artiklar var vetenskapligt granskade. I PubMed saknas funktionen peer reviewed 

varpå författarna valde att manuellt söka dessa artiklar i databaser där det går att säkerställa 

deras vetenskapliga tillförlitlighet. Vid sökning i PubMed användes även filtret Nursing  

journals vilket ansågs passande då detta är en vårdvetenskaplig litteraturöversikt. För att 

begränsa sökningen ytterligare användes full text vid sökning i Academic Search Complete 

för att sålla bort svåråtkomliga artiklar.  

 Frisökning gjordes på en studie som publicerades 2018 och då alltså inte rymdes under 

begränsningen 2007-2017. Studien ansågs relevant för syftet och söktes därför på dess titel i 

databasen PubMed. 
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Analys  

De artiklar som valdes ut för arbetet granskades och analyserades i tre steg enligt Friberg 

(2017). Först läste författarna samtliga artiklar var och en för sig för att sedan tillsammans  

diskutera innehållet i respektive artikel. Detta för att säkerställa att helheten av varje artikel 

tolkats på ett likvärdigt sätt. För att underlätta läsningen användes överstrykningspenna för att 

framhäva betydande information i respektive studie. I nästa steg överfördes viktig information 

som syfte, metod och resultat till en översiktstabell (se bilaga 2). Tabellen gav tydlig struktur 

och bra översiktsbild på det samlade materialet vilket underlättade fortsatt analys. I ett tredje 

steg analyserades likheter och skillnader i de aktuella studierna för att nå fram till 

gemensamma teman. Författarna har läst varje artikel ett flertal gånger för att försäkra sig om 

de svarar på syftet.  

  

Forskningsetiska överväganden 

Precis som sjuksköterskan alltid måste ha ett etiskt motiverat förhållningssätt måste även 

forskningen förhålla sig etiskt motiverat (Helgesson, 2006). För att säkerställa detta tillämpas 

forskningsetik för att granska de etiska aspekterna av en studie. Forskningsetiken talar om hur 

forskare bör bete sig i sitt utövande och hur de normer och värderingar som styr forskningen 

granskas.  

Då studien är en litteraturöversikt låg forskningsetiskt fokus på att fastställa att samtliga 

valda studier var etiskt godkända. De artiklar som uteslutits har ej uppfyllt de kriterierna. 

Författarna har i den mån det går lagt sin förförståelse åt sidan för att inte riskera att påverka 

resultatet. Förförståelse här syftar till det författarna vet och förstår innan de vet något om 

studieobjektet (Priebe & Landström, 2012). Författarna bär med sig erfarenheter och 

värderingar som kan ha inflytande på arbetet med studien. 

 
Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt presenteras under huvudkategorierna: 

Sjukvårdspersonalens kunskaper och sjukvårdspersonalens attityder. Vidare delas 

huvudkategorierna in i underkategorier: utbredning och klassifikation av könsstympning, skäl 

till kvinnlig könsstympning och komplikationer samt attityder mot lagstiftning, 

sjukvårdpersonalens erfarenheter och värderingar och sjukvårdspersonalens 

ställningstagande gentemot kvinnlig könsstympning. 
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Sjukvårdspersonalens kunskaper 

Utbredning och klassifikation av kvinnlig könsstympning 

I länder där kvinnlig könsstympning inte praktiseras framgick det att sjukvårdspersonalen 

hade svårigheter att återge sedvänjans utbredning. I ett par studier ställs frågan till 

sjukvårdspersonalen om de vet i vilka länder eller kontinenter kvinnlig könsstympning 

praktiseras. Endast ett fåtal återger exakta länder men några uppgav Afrika som den världsdel 

där det är mest förekommande (Ogunsiji, 2015; Relph, Inamdar, Singh & Yoong, 2013). I 

Spanien uppgav cirka 80 procent av sjukvårdspersonalen att de visste vilka länder kvinnlig 

könsstympning förekommer men enbart cirka 20 procent återgav korrekta svar (Kaplan-

Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, Castany Fàbregas & Munoz-Ortiz, 2009). 

Ibland uppgav sjukvårdspersonal olika definitioner och beskrivningar av kvinnlig 

könsstympning (Shabila, Ahmed & Safari, 2017). Detta trots att de var verksamma inom 

samma geografiska område i ett land där sedvänjan fortfarande praktiseras. Bland 

barnmorskor och sjuksköterskor i USA, Australien och Irak uppgav alla deltagare i fyra olika 

studier att det kände till vad kvinnlig könsstympning är (Ogunsiji, 2015; Relph et al., 2013; 

Shabila et al., 2017; Turkmani, Homer, Varol & Dawson, 2017). Bland andra länder låg 

siffran lite lägre men varierade mellan 80 till 99 procent av deltagarna i respektive studie 

(Ashimi, Aliyu, Shittu & Amole, 2014; Cappon, L’Ecluse, Clays, Tency & Leye, 2015; Hess, 

Weinland & Saalinger, 2010; Kaplan-Marcusan et al., 2009). När frågor om de fyra olika 

typerna av kvinnlig könsstympning fanns med i studier visade flera resultat att kunskaperna 

om dessa var bristfälliga. I en studie av Ashimi et al. (2014) kunde 40 procent av 

sjuksköterskorna i Nigeria inte uppge någon specifik typ av kvinnlig könsstympning även då 

de svarat att de visste vad kvinnlig könsstympning är. Trettiofem procent av sjuksköterskorna 

i samma studie kunde särskilja åtminstone två olika typer. Sjukvårdspersonal känner ofta till 

att det praktiseras fyra olika typer av kvinnlig könsstympning men det är få som kan tala om 

vad de olika typerna innebär (Kaplan-Marcusan et al., 2009; Ogunsiji, 2015; Relph et al., 

2013; Turkmani et al., 2017).  I en brittisk studie uppgav samtliga deltagande sjuksköterskor, 

barnmorskor och läkare att de hört talas om kvinnlig könsstympning varav 40 procent kände 

sig trygga med att diagnostisera detta (Relph et al., 2013). Ett grafiskt test bifogades i studien 

vilket visade att enbart 28 procent korrekt kunde ange kvinnlig könsstympning typ II.  
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Skäl till kvinnlig könsstympning 

De största anledningarna till varför kvinnlig könsstympning utförs är att det anses vara en 

kulturell sedvänja som traditionellt förs vidare. Det är också ett religiöst ingrepp som ofta är 

förekommande i muslimska samhällen men även i kristna (Isman, Mahmoud, Warsame, 

Johansson, Fried & Berggren, 2013; Kaplan, Hechavarria, Bernal & Bonhoure, 2013; Kaplan-

Marcusan et al., 2009; Ogunsiji, 2015; Shabila et al., 2017). I Shabila et al. (2017) uppgav 

obstetriker, gynekologer, sjuksköterskor och barnmorskor att kvinnlig könsstympning utförs 

på grund av religion. I Shabila et al. uppgav några av sjukvårdspersonalen att mat som tillagas 

av en icke könsstympad kvinna är Haram (förbjuden) och mat som tillagas av en könsstympad 

kvinna är Halal (tillåten). Det framgår i resultatet att sjukvårdspersonal i USA inte alltid är 

medvetna om att huruvida religion är ett skäl till könsstympning. Majoriteten var heller inte 

medvetna om att ingen religion kräver kvinnlig könsstympning. I Hess et al. (2010) visste 

bara 18 procent av barnmorskorna att både muslimska och kristna kvinnor könsstympas och 

enbart 39 procent kände till att ingen religion kräver kvinnlig könsstympning.  

 Minskad sexuell njutning för kvinnan och ökad sexuell njutning för män nämns som skäl 

till kvinnlig könsstympning (Ashimi et al., 2014; Kaplan et al., 2013). Väldigt få deltagare 

uppgav hygien och renlighet (Ashimi et al., 2014). Däremot uppgav sjuksköterskor i Nigeria 

att kvinnlig könsstympning ska hindra kvinnan från att vara promiskuös och på så sätt 

garantera hennes oskuld. Detta anses vara viktigt för vägen mot äktenskap då en könsstympad 

kvinna värderas högre. (Ashimi et al., 2014; Kaplan et al., 2013; Ogunsiji, 2015; Shabila, 

2017).  

 Resultat visade att sjuksköterskor och barnmorskor i två studier ansåg att det var 

medicinskt gynnande för kvinnan (Ashimi et al., 2014; Cappon et al., 2015). I en studie av 

Ashimi et al. (2014) uppgav åtta procent av sjuksköterskorna att kvinnlig könsstympning var 

medicinskt gynnande, 75 procent visste att så var inte fallet medan 17 procent var osäkra. I 

Belgien utfördes en studie med 820 barnmorskor och av dessa trodde 20 procent att kvinnlig 

könsstympning utfördes av medicinska skäl (Cappon et al., 2015).  

  

Komplikationer 

Majoriteten av sjukvårdspersonal är enligt många studier väl införstådda med att kvinnlig 

könsstympning kan orsaka allvarliga komplikationer (Ashimi et al., 2014; Cappon et al., 

2015; Hess et al., 2010; Kaplan et al., 2013; Relph et al., 2013; Shabila et al., 2017). I en 

studie utförd i Irak visste alla obstetriker, gynekologer, sjuksköterskor och barnmorskor att 
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kvinnlig könsstympning inte har några medicinska fördelar och att det kan orsaka 

komplikationer såsom blödning, smärta, infektioner, psykologiska besvär och minskad sexlust 

(Shabila et al., 2017). Barnmorskor i Belgien uppgav att det vid en förlossning fanns en ökad 

risk för episiotomi (en metod där man med ett kirurgiskt klipp i mellangården underlättar 

framfödandet vid en förlossning) och kejsarsnitt, längre vårdtider, fler fall av återupplivning 

av nyfödda barn samt efterblödningar. Övriga komplikationer som inte nödvändigtvis hade 

med förlossning att göra var psykologiska problem, kronisk smärta, sexuella problem och 

urinvägsinfektioner samt inkontinens. Kaplan et al. (2013) utförde en studie i Gambia där det 

framkom att två av fem bevittnat komplikationer hos flickor och kvinnor som kunde relateras 

till kvinnlig könsstympning. I samma studie angavs infektionssjukdomar som den mest 

förekommande komplikationen, följt av svårigheter vid förlossning. Både Ashimi et al. (2014) 

och Kaplan et al. (2013) skrev om smärta vid samlag och minskad sexuell njutning hos 

kvinnor som en komplikation. I USA var enligt sjukvårdspersonalen de mest förekommande 

komplikationerna problem vid urinering, urinvägsinfektion, smärtsam menstruation och 

försvårad förlossning (Hess et al., 2010). 

 

Sjukvårdspersonalens attityder 

Attityder mot lagstiftning 

Olika länder har olika lagstiftningar gällande kvinnlig könsstympning. I flera studier  

framkommer att i de länder där det finns en lag mot kvinnlig könsstympning hade de flesta av 

sjukvårdspersonalen vetskap om detta men några var osäkra på vad exakt lagen säger (Cappon 

et al., 2015; Ogunsiji, 2015; Relph et al., 2013; Shabila et al., 2017). Shabila et al. (2017) 

uppvisar ett resultat där de flesta av sjukvårdpersonalen inte var säkra på vad lagen innebär 

om kvinnlig könsstympning, enbart två visste med säkerhet att det var olagligt. Trots att 

sedvänjan var förekommande i området där studien utfördes var samtliga emot denna. Enbart 

åtta av de 21 deltagarna ansåg att åtal skulle väckas vid brott. Resultatet visade på olika 

åsikter kring vilket straff som skulle utdelas vid utförandet. För att reducera antalet 

könsstympningar i regionen menade deltagarna att det var viktigare att nå ut i media och till 

religiösa ledare snarare än att fokusera på lagstiftningen. Studenter och lärare tillhörande ett 

sjukhus i Somalia var dock av en annan åsikt (Vestbøstad & Blystad, 2014). De hade sett en 

minskning av antalet könsstympade flickor i grannlandet Djibouti sedan en lag mot kvinnlig 

könsstympning stiftades. Deltagarna hävdade att genom att göra könsstympning olagligt 

skulle många familjer välja bort detta på grund av rädsla för att hamna i fängelse. Vestbøstad 
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och Blystad tillägger vid studiens slut att en eventuell lagstiftning mot kvinnlig 

könsstympning var på gång men att den ännu inte hade trätt i kraft.  

Barnmorskorna i New South Wales, Australien, var alla säkra på att kvinnlig 

könsstympning var förbjudet i den delstaten men några var osäkra på om lagen gäller resten 

av landet (Ogunsiji, 2015). Några kunde även vittna om att reinfibulation (infibulerad kvinna 

som sys ihop igen efter en defibulation) utfördes efter en förlossning trots att det är olagligt. 

Resultatet visade att barnmorskor med kortare arbetserfarenhet hade svårare att diskutera 

lagstiftningen med kvinnor som utsatts för könsstympning än äldre barnmorskor med längre 

arbetserfarenhet. De äldre barnmorskorna hade lättare för att ta upp ämnet könsstympning och 

kände sig trygga med att tala om hur lagen fungerar i Australien.  

Ett par studier i två europeiska länder där all form av könsstympning är förbjuden uppvisar 

två skilda resultat kring åsikten om anmälningsplikt (Cappon et al., 2015; Relph et al., 2013). 

En studie utförd i Storbritannien framhävde att 87,3 procent av sjukvårdspersonalen skulle 

rapportera till deras motsvarighet till socialtjänsten om de anade att ett barn var i riskzonen för 

att könsstympas (Relph et al., 2013). Enligt studien var läkare något mer benägna att göra 

detta än sjuksköterskor. I Belgien var siffrorna nästan omvända (Cappon et al., 2015). Där 

skulle enbart tre procent agera om de anade att ett barn var i riskzonen för könsstympning  

något som barnmorskorna försvarade med att det inte låg på deras ansvar och att det inte 

förekom i Belgien. Några angav att de ville visa respekt för kulturen eller religionen, att det 

brast i kommunikationen och att föräldrar redan uttryckt att de inte vill föra seden vidare. 

Även brist på kunskap uppgavs som en anledning till att inte anmäla.  

 

Sjukvårdspersonalens erfarenheter och värderingar 

Ingen av de 21 obstetriker, gynekologer, barnmorskor och sjuksköterskor i en irakisk 

studie skulle utsätta sina döttrar för kvinnlig könsstympning eller utföra det i yrket (Shabila et 

al., 2017). Samtliga ansåg att det borde förbjudas då de ser det som ett övergrepp mot 

kvinnors rättigheter. Även majoriteten av 820 barnmorskor i Belgien identifierar det som ett 

övergrepp mot kvinnliga rättigheter (Cappon et al., 2015). I en somalisk studie av Isman et al. 

(2013) framgick att samtliga åtta barnmorskor var emot kvinnlig könsstympning. Alla uppgav 

att infibulation var en förfärlig och skadlig handling utan några fördelar. Något som framgick 

under intervjuerna var att barnmorskorna hade ambivalenta känslor gällande deras egna 

döttrar och framtida könsstympning. Endast en av deltagarna uppgav att hon aldrig skulle 

utsätta sin dotter för könsstympning medan övriga övervägde den mildare varianten typ IV.  
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 I en studie gjord i Gambia ansåg 40 procent av sjukvårdspersonalen att sedvänjan skulle 

fortsätta praktiseras (Kaplan et al., 2013). Den manliga sjukvårdspersonalen var något mer 

positiva till kvinnlig könsstympning än kvinnorna. Tio procent tyckte dessutom att en kvinna 

som inte är könsstympad skulle bli diskriminerad i samhället.  I Nigeria uppgav 14 av de 350  

sjuksköterskorna att de stöttade kvinnlig könsstympning och av dessa skulle 13 

sjuksköterskor kunna tänka sig att utföra ingreppet själva (Ashimi et al., 2014). Samma 13 

deltagare skulle tillåta att proceduren utfördes på sina egna döttrar. Resterande deltagare i 

samma studie motsatte sig kvinnlig könsstympning.  

De främsta hinder barnmorskorna i en somalisk studie upplevde var uppfattningen om att 

kvinnlig könsstympning är en viktig del av kulturen (Isman et al., 2013). De flesta av 

barnmorskorna beskrev att de ändrat sin personliga uppfattning om kvinnlig könsstympning 

och att de inte längre utförde infibulation. Religion och hälsokonsekvenser var återkommande 

anledningar, även personlig erfarenhet av fysiskt och psykiskt lidande samt en förståelse för 

att kvinnlig könsstympning inte bygger på islam. Det förekom motsättningar mellan att vara 

professionell barnmorska och att hantera personliga åsikter. Samma barnmorska som var 

personligt emot kvinnlig könsstympning utförde fortfarande typ IV på sina kvinnliga 

släktingar för att tillfredsställa sin mamma och mormor. Liknande berättelser kom från flera 

barnmorskor som utförde typ IV samtidigt som de försökte övertyga sina familjer att inte 

utföra infibulation. Barnmorskorna uttryckte en tro på att varje generation kommer få en ökad 

medvetenhet om riskerna med kvinnlig könsstympning och att även typ IV kommer försvinna 

med tiden. Elva barnmorskor i Australien beskrev ilskan de känner mot kvinnlig 

könsstympning men visade samtidigt empati för de kvinnor som tvingas leva med 

konsekvenserna (Ogunsiji, 2015). Flera av deltagarna uppgav att de hade svårt att förstå hur 

någon kan utsätta sin dotter för denna sedvänja. I en annan australiensisk studie uppger 16 av 

193 barnmorskor att de blivit tillfrågade, alternativt visste någon som blivit tillfrågad, att 

utföra en könsstympning i Australien (Turkmani et al., 2018). Åttiofem av 171 barnmorskor 

uppgav att de hade vårdat en kvinna under graviditet eller förlossning som utsatts för kvinnlig 

könsstympning. Fyrtiosex procent uppgav att de inte visste var de skulle hänvisa en gravid 

könsstympad kvinna vidare för adekvat vård. I en brittisk studie uppgav 40 procent av 

sjukvårdspersonalen att de minst en gång i en vårdsituation mött en kvinna som genomgått 

könsstympning, 20 procent hade mött fler än tio (Relph et al., 2013).    
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Sjukvårdspersonalens ställningstagande gentemot kvinnlig könsstympning   

Sjukvårdspersonalen har en betydande roll i vårdandet och bekämpandet mot kvinnlig 

könsstympning (Cappon et al., 2015; Isman et al., 2013; Kaplan et al., 2013; Ogunsiji, 2015; 

Vestbøstad & Blystad, 2014). Tre av fem barnmorskor i Belgien ansåg att de hade en 

väsentlig roll i vårdandet och rådgivningen vid mötet med en könsstympad kvinna (Cappon et 

al., 2015). Två av fem upplevde däremot svårigheter vid mötet. Som orsaker till detta angavs 

brist på kunskap eller rädsla att stöta sig med andra kulturer. Barnmorskor i Australien var 

däremot ense om att de fokuserade på att ge dessa kvinnor bästa möjliga vård (Ogunsiji, 

2015). De var medvetna om att infibulation är nödvändigt vid graviditet och förlossning vilket 

inte enbart är ett fysiskt ingrepp utan påverkar även kvinnorna emotionellt. De var även 

inriktade på att de behövde en lösning snarare än sympati.   

Enligt Vestbøstad och Blystad (2014) undervisas somaliska barnmorskor och 

sjuksköterskor i att bekämpa kvinnlig könsstympning med alla komplikationer som 

motivering. Samtidigt beskriver deltagarna i studien ett ambivalent förhållningssätt då de är 

involverade i könsstympning. Genom att själva praktisera sedvänjan kan de åtminstone 

försäkra sig om att flickan genomgår typ IV istället för typ III vilket ger svårare 

komplikationer. I Isman et al (2013) uppgav de somaliska barnmorskor som själva genomgått 

infibulation att de upplevde erfarenheten som positiv i sitt arbete. De kände sig accepterade 

och att patienterna lyssnade på dem eftersom de visste att barnmorskorna hade personliga 

erfarenheter kring kvinnlig könsstympning och därför kunde relatera till patienternas 

upplevelser och problem.     

Reinfibulation och sjukvårdspersonalens åsikter om detta togs upp i ett par studier (Hess et 

al., 2010; Relph et al., 2013). I USA är detta inget brott och barnmorskorna fick ofta frågan 

om de kunde utföra reinfibulation på kvinnan efter förlossningen (Hess et al., 2010). Vissa 

barnmorskor ansåg att det är bekvämast för alla parter att utföra det medan vissa hänvisar 

kvinnor, som innan förlossning uttryckt att de vill genomgå reinfibulation, till andra 

vårdinrättningar. I en studie i Storbritannien uppgav 17,7 procent av sjukvårdspersonalen att 

de skulle stödja en kvinnas vilja till reinfibulation efter förlossning om det var lagligt (Relph 

et al., 2013). En deltagare sa att hon aldrig skulle utföra det i Storbritannien, lagligt eller ej, 

men i Somalia hade hon kunnat tänka sig det då kvinnan annars riskerade flertal konsekvenser 

gentemot samhället.  

I en amerikansk studie uppgav sju och en halv procent av sjukvårdspersonalen att det 

förekommer att kvinnor och familjer ber dem könsstympa deras döttrar, syskonbarn eller 
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barnbarn (Hess et al., 2010). Trots detta tar sjukvårdspersonalen sällan upp detta ämne 

självmant med patienter som blivit könsstympade. Trettiofem procent uppgav att de aldrig tar 

upp diskussionen medan 18 procent tar alltid upp det. Resterande deltagare tog upp det sällan 

eller ibland.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är en litteraturöversikt baserad på Fribergs (2017) beskrivning. Det initiala syftet 

var att belysa hur kvinnor som utsatts för könsstympning upplever bemötandet av svensk 

sjukvårdspersonal. Efter genomgående sökningar i olika databaser framgick att det inte fanns 

tillräckligt med studier inom det specifika området. Författarna valde att ändra syftet så att det 

inte specifikt fokuserade på svensk sjukvårdspersonal. Trots detta ansåg författarna att 

sökningarna inte genererade tillräckligt med underlag för en litteraturöversikt. Då ändrade 

författarna perspektivet av syftet till att belysa sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter av 

kvinnlig könsstympning. Det visade sig dock relativt tidigt i arbetsprocessen att det inte fanns 

tillräckligt med material då majoriteten av artiklarna innehöll deltagare från olika professioner 

och yrkesgrupper inom sjukvården. Det slutgiltiga syftet att belysa kunskaper och attityder 

hos sjukvårdspersonal finner författarna passande då det är viktigt att framhäva vilka 

kunskaper som finns i ett land påverkat av den globala migrationen.  

 Sökningarna som gjorts i databaserna Academic Search Complete, CINAHL Complete och 

PubMed har genererat ett flertal relevanta artiklar för studiens ändamål. Olika sökord och 

kombinationer mellan dessa prövades, MeSH användes för att få fram rätt begrepp för rätt 

databas då dessa varierar. Till exempel användes begreppet female genital mutilation i 

CINAHL medan female circumcusion användes i PubMed. Begränsningarna har varierats och 

testats i kombinationer med hjälp av booleska operatorer AND och OR (Karlsson, 2012). Till 

slut framkom det att vissa begränsningar gav ett för sparsamt urval och därför har relativt få 

begränsningar använts för att inte gå miste om viktiga artiklar. Svagheten med författarnas 

användande av sökorden är att de inte tagit hjälp utav exempelvis bibliotekspersonal som har 

mer kunskap om hur man kan utveckla dessa. Författarna har i efterhand fått vetskap om att 

vid rätt användande av sökord kan sökresultatet ge upphov till fler användbara artiklar. 

 Totalt valdes elva artiklar; fem kvantitativa, fyra kvalitativa och två med mixad metod. 

Valet att använda både kvalitativa och kvantitativa studier stärker resultatet då det bidrar med 

både subjektiva och objektiva data. Författarna har kunnat sammanställa ett resultat av både 
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förståelse och förklarande art. Detta gynnade studien vars syfte var att belysa både kunskap 

och attityder.  

Innan analysen av valda studier påbörjades försökte författarna lägga sin egen förförståelse 

kring kvinnlig könsstympning åt sidan. Detta för att inte låta egna värderingar påverka 

tolkandet av studiernas resultat (Priebe & Landström, 2012). I efterhand ses att detta var 

viktigt då det framkommer skillnader hos sjukvårdspersonalen i framför allt attityder mellan 

länder där kvinnlig könsstympning praktiseras och länder där det inte praktiseras. Dessa 

skillnader hade kanske inte uppmärksammats på samma sätt om författarna gett sig in i arbetet 

med den västerländska inrotade föreställningen hur denna sedvänja utförs. Att öppna upp för 

att allt inte är svart eller vitt gav utrymme för att se den starka kultur några av studiens 

deltagare härstammar från. Författarna har läst och analyserat alla artiklar, till en början för 

sig själva och sedan tillsammans. En diskussion kring varje artikel har skapats, dels för att 

säkerställa att artikeln håller för studiens syfte men även för att var helt säkra på att båda har 

förstått resultatet. Återkommande under arbetets gång har författarna hamnat i diskussioner 

kring vissa resultat där de medvetet släppt fokus på det primära syftet i arbetet. Styrkan i detta 

är att det bidragit till ett bredare perspektiv och djupare förståelse för varför sedvänjan 

fortfarande existerar.  

Resultatet av denna litteraturöversikt kan inte generaliseras och användas som grund för att 

gälla samtlig sjukvårdspersonal då den endast baseras på tio artiklar vilket är för lite för att 

dra större slutsatser (Friberg, 2012). 

Författarnas sätt att arbeta på har fungerat väl. De har kompletterat varandra vilket 

minimerat risken att missa viktiga delar. Författarna har arbetat bra ihop, inga konflikter har 

uppstått. Båda har kunnat uttrycka sina tankar och idéer kring det självständiga arbetet och 

varit lika delaktiga i både analyser av artiklar samt skrivandet. För att förenkla skrivandet och 

möjliggöra att båda har kunnat vara lika aktiva användes ett Word Online dokument.  

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt hade som syfte att belysa kunskaper och attityder hos 

sjukvårdspersonal gentemot kvinnlig könsstympning. I resultatet framgår att det råder brist på 

kunskaper kring kvinnlig könsstympning i både länder där sedvänjan praktiseras och i  

länder där den inte praktiseras. Detta gör att sjukvårdpersonal ofta känner sig osäkra på hur de 

ska bemöta en könsstympad kvinna och hur de ska remittera henne vidare.  
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Återkommande i denna litteraturöversikt var attityden som sjukvårdspersonalen och 

berörda kvinnor och män har gentemot kvinnlig könsstympning. Det framkommer att deras 

egna attityder och värderingar skiftar. Sjukvårdspersonal i praktiserande länder visar att de 

slits med ambivalenta känslor. Det har visats i ett flertal studier. Till exempel har Ashimi et al. 

(2014), Relph et al. (2013) och Vestbøstad och Blystad, (2014) funnit att sjuksköterskor och 

barnmorskor som själva utsatts för kvinnlig könsstympning eller lever med det nära inpå 

ändock kan tänka sig att privat utföra eller låta sedvänjan föras vidare. Flera av de som inte 

själva skulle utföra detta anser fortfarande att det ska få fortsätta praktiseras. Denna typ av 

ambivalens visar sig även utanför sjukvårdspersonalens profession vilket styrks av Adinew 

och Mekete (2017). De beskriver i sin fallstudie en etiopisk könsstympad kvinnas kamp mot 

sin egen vilja i avgörandet om dottern ska könsstympas eller inte. Hon slits med de 

traumatiska minnena från sin egen könsstympning men kan trots det inte undgå att utsätta sin 

dotter för samma procedur. 

Sjukvårdspersonal i icke-praktiserande länder (där kvinnlig könsstympning är olagligt) 

uttryckte ofta att det är ett övergrepp mot mänskliga rättigheter vilket går i linje med 

Världshälsoorganisationens tolkning (Dawson, Turkmani, Varol, Nanayakkara, Sullivan, & 

Homer, 2015; WHO, 2018). Detta styrker elva australiensiska barnmorskor som uppgav att de 

känner empati för kvinnorna men känner avsky för sedvänjan. De förstod inte hur någon kan 

utsätta sitt egna barn för något så traumatiskt och potentiellt fatalt. Enligt Leininger (2002) 

skulle detta kunna tolkas som ett behov av större kulturell förståelse hos sjukvårdspersonal, 

framför allt för att förstå ambivalensen. Kulturella aspekter och påtryckningar från samhället 

är förklaringar till kvinnlig könsstympning. Hur djupt rotad en kulturell tradition kan vara tar 

Dawson et al. (2015) upp i sin studie som belyser australiensiska barnmorskors erfarenheter 

av kvinnlig könsstympning. Där uppgav flera barnmorskor att kvinnor som utsatts för 

sedvänjan ser på den som en ära och något att vara stolt över, det har normaliserats. Detta går 

att förändra, vilket UNICEF arbetar för med bevisade goda resultat (UNICEF, 2006). De har 

genom att arbeta på ett kulturcentrerat sätt ökat förståelsen för hur skadlig kvinnlig 

könsstympning är hos de kvinnor som utför detta. Dessa kvinnor har sedan omskolats till att 

fungera som barnmorskor och ta hand om kvinnorna efter förlossningen.  

 I icke-praktiserande länder anser majoriteten av sjukvårdspersonalen att sedvänjan bör 

upphöra, det framkommer dock att det inte är alla som skulle agera om de hade misstanke om 

att ett barn var i farozonen. Studierna skiljer sig åt i denna fråga men författarna till  

litteraturöversikten förbryllas över att inte 100 procent skulle agera vid misstanke. Cappon et 

al. (2015) visade en av de lägsta siffrorna, endast tre procent skulle agera genom att rapportera 
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till läkare, socialtjänst eller liknande samt tala direkt med föräldrarna vid misstanke. Trots 

detta ansåg sig de flesta barnmorskor och sjuksköterskor ha en viktig roll vid mötet med en 

könsstympad kvinna. Brist på kunskap och erfarenhet upplevdes dock som ett hinder för att 

kunna bistå kvinnorna med adekvat vård, både i länder där kvinnlig könsstympning 

praktiseras och där det inte praktiseras. Att inte kunna identifiera eller känna sig trygg med att 

diagnostisera de olika typerna gör det svårare att erbjuda rätt vård. Till exempel uppgavs i 

resultatet problem med vart en könsstympad kvinna bör remitteras vidare. 

 Något som tas upp i de artiklar som använts till denna litteraturöversikten är varifrån 

sjukvårdspersonalen får sina kunskaper. De flesta uppgav att det fick otillräcklig eller ingen 

information under utbildningen. Många sjuksköterskor och barnmorskor önskade mer 

utbildning och information om kvinnlig könsstympning. De ansåg att genom ökad kunskap 

och erfarenhet av ämnet skulle de ha möjlighet att bemöta och hjälpa dessa kvinnor på ett 

bättre sätt. Detta är i enlighet med Leiningers (2002) teori då hon betonar vikten av att 

sjuksköterskan har kulturell kompetens för att främja bemötandet med patienter från olika 

kulturella sammanhang.  

En sjusköterskestudent från Somalia berättade att under sin utbildning fick hon lära sig om 

komplikationer som infibulation genererar (Vestbøstad & Blystad, 2014). Detta resulterade i 

att hon kom i konflikt med sin mamma angående sin lillasysters nygjorda infibulation och 

tvingade därför sin mamma att ta bort de nygjorda stygnen. Majoriteten av 

sjukvårdspersonalen i denna litteraturöversikt var medvetna om risker och komplikationer i 

samband med kvinnlig könsstympning, så som till exempel smärtsamma blödningar, 

infektioner, urinvägsbesvär och försvårade förlossningar. Att dessa komplikationer är korrekta 

kan styrkas av Världshälsoorganisationen beskrivning (WHO, 2018). Det finns, trots detta, 

också forskning som visar att kvinnlig könsstympning inte har en negativ påverkan på 

graviditet och förlossning. Essén et al. (2002) undersökte om det fanns ett samband mellan 

kvinnlig könsstympning och perinatal död där resultatet tyder på att inga bevis för detta kunde 

styrkas.  

Författarna upplevde att sjukvårdspersonals kunskaper gällande skäl till kvinnlig 

könsstympning var goda. De uppgav ofta att skälet till att kvinnan könsstympas är att minska 

hennes sexuella lust, öka den sexuella njutningen för mannen och för att det ses som en 

garanti för att kvinnan är oskuld, något som skattas högt i flera kulturer (Shabila et al. 2017; 

Isman et al. 2013; Vestbøstad & Blystad, 2014). Trots detta uppgav flera sjukvårdspersonal 

att fäder och andra manliga familjemedlemmar oftast inte är involverade i varken beslutet 

eller utförandet då det i huvudsak endast engagerar mödrar och kvinnliga släktingar. Det 
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framkom att fäder ofta är de som motsätter sig könsstympningen men att de får ge vika för de 

äldre kvinnorna och de samhälleliga påtryckningarna. Detta är anmärkningsvärt då kvinnlig 

könsstympning delvis görs för att öka mannens sexuella njutning, ändå sägs männen vara 

emot utförandet. Männens ställningstagande och hur de kan påverka den kvinnliga 

könsstympningen kan därför upplevas som svårbegriplig och motsägelsefull. Denna typ av 

kulturella samhällsuppbyggnad är som sjuksköterska viktig att förstå (Leininger, 2002).   

I Sverige är all typ av skada mot det kvinnliga könsorganet olagligt (Svensk 

författningssamling 1982:316). Inte ens med kvinnans samtycke är det tillåtet att stympa eller 

förändra de yttre könsorganen på ett permanent sätt. Något som kan tyckas märkligt då 

flertalet kända plastikkirurgikliniker i Sverige idag erbjuder intimkirurgi i form av exempelvis 

förminskning av inre blygdläppar. Detta marknadsförs som ett estetiskt ingrepp i syfte att göra 

det kvinnliga könsorganet vackrare. Essén och Johnsdotter (2004) anser att detta är 

dubbelmoral, där kvinnor i Sverige med afrikanskt ursprung ses som förtryckta medan 

västerländska kvinnor accepteras bestämma över sitt egna könsorgan och dess utseende. 

Problematiken här blir hur vi kan veta den verkliga bakomliggande orsaken till kvinnans val 

av intimkirurgi oavsett etnicitet och kulturell bakgrund. För vad händer om en kvinna som 

undkommit könsstympning i Somalia där hon vuxit upp, använder en plastikkirurgiklinik och 

vill få intimkirurgi utfört?  

Att vara starkt präglad av sin kultur och i behov att bli bemött och respekterad för den är 

något som Wiklund och Gustin (2012) tar upp med hänvisning till Leiningers teori. Endast 

genom kulturell kompetens kan vi vårda människor utifrån ett personcentrerat perspektiv. 

Författarna till litteraturöversikten reflekterar och för egna resonemang till varför kunskaperna 

brister hos sjukvårdspersonalen. I de länder där sedvänjan fortfarande praktiseras tänker 

författarna att det tar lång tid att vända en kulturell tradition. Små steg krävs vilket kan 

innebära år av arbete innan en kultur ändras. Därmed kan det upplevas att ingenting händer 

men jämförs antalet kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning under de senaste 30 

åren så ses en nedåtgående trend (UNICEF, 2016). I länder där kvinnlig könsstympning inte 

praktiseras har författarna en hypotes om att på grund av det inte har varit alltför 

förekommande i vårdsammanhang så uteblir större fokus kring ämnet, både under utbildning 

och i kliniskt arbete. Den globala migrationen som sker är fortfarande mer än vad många 

länder kan hantera då de tvingats ta emot fler flyktingar än vad de är utrustade för. Detta 

skulle kunna ha lett till att kvinnlig könsstympning i exempelvis Sverige, som tagit emot 

många flyktingar de senaste åren, inte uppmärksammats i den mån det borde med eventuellt 

bristande kunskaper och beredskap som konsekvens.  
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Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat visar att sjukvårdspersonal ofta har bristande kunskaper om 

kvinnlig könsstympning. Attityden gentemot kvinnlig könsstympning varierar och kan 

påverkas av den grad av kunskap sjukvårdspersonalen har. Med den globala migrationen som 

sker är detta resultat viktigt att lyfta då sjukvårdspersonal världen över möter eller kommer att 

möta kvinnor som utsatts för könsstympning. För att kunna ge adekvat vård till dessa kvinnor 

är det viktigt att bemöta dem på ett respektfullt sätt.  

Författarna till denna litteraturöversikt inleder med att ämnet könsstympning knappt 

nämnts under utbildningen och detta är något som stärks av resultatet; sjukvårdspersonalen 

uppger att det inte lärs ut tillräckligt om kvinnlig könsstympning under vare sig utbildningen 

till sjuksköterska eller barnmorska. Att de flesta känner sig osäkra inför ett möte med en 

könsstympad kvinna blir ett hinder till att hjälpa henne på bästa sätt. Författarna finner även 

att de flesta av sjukvårdspersonalen inte har några rutiner eller vet om att det finns några 

rutiner för hur de ska agera vare sig de möter en könsstympad kvinna eller misstänker att ett 

barn är i riskzonen för att utsättas. Detta är en problematik som författarna anser kunna 

förbättras genom att låta kvinnlig könsstympning ta större plats i utbildningen för 

undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor samt läkare. Utbildning och seminarier bör 

hållas för såväl öppenvården som slutenvården i ämnet. Riktlinjer för hur sjukvårdspersonal 

ska agera bör finnas på varje arbetsplats/avdelning.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Studier som belyser kunskap och attityd hos sjukvårdspersonal har varit relativt lättåtkomliga. 

Däremot saknas forskning som beskriver upplevelsen hos immigrerade kvinnor, som 

genomgått könsstympning, i mötet med sjukvårdspersonal. Författarna till denna 

litteraturöversikt rekommenderar därför mer kvalitativ forskning som beskriver hur dessa 

kvinnor anser sig bli bemötta i vården, hur de önskar bli bemötta och vilka förväntningar de 

har på sjukvårdspersonalen. Genom denna typ av kvalitativ forskning kan vården utvecklas 

och förbättras där den eventuellt brister. Detta skulle kunna utgöra grunden för framtagande 

av riktlinjer och guider till sjukvårdspersonal. Framför allt bör forskningen prioriteras i länder 

där kvinnlig könsstympning inte praktiseras då det generellt visat sig vara där vårdpersonalen 

är mer novis på området. Vidare förespråkar författarna även fortsatt forskning över 

sjukvårdspersonalens kunskaper och attityder vilket underlättar möjligheten att hålla riktlinjer 

till sjukvårdspersonal uppdaterad. Befintlig forskning baseras främst på barnmorskor. I 
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framtida forskning bör sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal få större utrymme 

eftersom kvinnor som genomgått könsstympning finns att möta i alla vårdsammanhang, inte 

enbart på specialistkliniker för kvinnor.  

 

Slutsats  

Slutligen, denna litteraturöversikt visar att kunskaperna hos sjukvårdspersonal brister. Detta 

kan leda till svårigheter att ge kvinnor som utsatts för könsstympning adekvat vård. Det 

framkommer att attityderna gentemot kvinnlig könsstympning varierar, ibland hör det ihop 

med sjukvårdspersonalens kunskaper kring ämnet och ibland är de påverkade av det samhälle 

de lever i. Gemensamt för majoriteten av medverkande sjukvårdspersonal är att de önskar mer 

utbildning och information i ämnet då de finner det relevant för att till fullo kunna agera 

professionellt.  
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar 
 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 
bilaga 2. 

Academic Search  
Complete 
 

Female genital mutilation AND 
health care experiences 
 

20 Scholary (Peer 
reviewed) 
Journals, 2007-
2017, Full text 

4 1 Isman, E., Mahmoud Warsame, 
A., Johansson, A., Fried, S., & 
Berggren, V. 

CINAHL Complete Female genital mutilation AND 
health professionals AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
 

33 Peer reviewed, 
2007-2017, 
Engelska 
 

6 5 Shabila, N. P., Ahmed, H. M., 
& Safari, K.  
 
Kaplan, A., Hechavarria, 
S., Bernal, M., & Bonhoure, I.  
 
Kaplan-Marcusan, A., Torán-
Monserrat, P., Moreno-Navarro, 
J., Castany Fàbregas, M.J., & 
Munoz-Ortiz, L. 
 

CINAHL Complete Female genital mutilation AND 
nurse AND knowledge 
 

12 Peer reviewed, 
2007-2017, 
Engelska 
 

2 2 Ashimi, A., Aliyu, L., Shittu, M., 
& Amole, T. 

Relph, S., Inamdar, R., Singh, H., 
& Yoong, W. 
 

CINAHL Complete Circumcision, Female AND 
nurses experience 
 

9 Peer reviewed, 
2007-2017, 
Engelska 
 

4 2 Vestbøstad, E., & Blystad, A. 

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

PubMed Female circumcision AND 
nursing AND knowledge 

22 2007-2017, 
Engelska, 

5 3 Cappon, S., L'Ecluse, C., Clays, 
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journals 
 

E., Tency, I., & Leye, E. 
 
Ogunsiji, O.   
 

PubMed Frisökning 1  1 1 Turkmani, S., Homer, C., Varol, 
N., & Dawson, A 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval, datainsamling  
och analys) 

Resultat 

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

A multicentre study 
on knowledge and 
attitude of nurses in 
northern Nigeria 
concerning female 
genital mutilation 
 

2014, Nigeria, 
The European 
Journal of 
Contraception 
and 
Reproductive 
Health Care 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors  
kunskaper och 
attityder gentemot 
kvinnlig 
könsstympning i 
norra Nigeria 

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: 350 
sjuksköterskor  
Datainsamling: Enkäter   
Analys: Statistisk analys, 
Chi-Square and Fisher,  
p<0.05 
 

Kunskap: Av 350  
sjuksköterskor hade 318 hört talas 
om kvinnlig könsstympning dock 
var kunskaperna om vilka typer 
som finns bristfälliga, endast fem 
procent visste om typ III och IV. 
Åtta procent trodde kvinnlig 
könsstympning var fördelaktigt för 
kvinnan, medan 17 procent var 
osäkra. Hälften trodde det 
praktiserades för att förhindra 
promiskuöst beteende, tre av tio 
trodde det skyddade oskulden och 
en liten procent trodde det hade 
med kultur, religion, sexuell 
njutning för mannen, bättre 
äktenskap, renlighet och hygien. De 
flesta visste om de komplikationer 
kvinnlig könsstympning medför 
och hälften identifierade försvårad 
förlossning.  
Attityd: Av kvinnorna hade fem 
procent utsatts för könsstympning. 
Samma fyra procent kan tänka sig 
att könsstympa sina döttrar, stödjer 
könsstympning och är positiva till 
att aktivt könsstympa nån. 
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Cappon, S.,  
L’Ecluse, C., Clays, 
E., Tency, I., & 
Leye, E. 
 

Female genital 
mutilation: 
Knowledge, attitude 
and practices of 
Flemish midwives 
 

2015, Belgien,  
Midwifery 
 

Att bedöma 
flamländska 
barnmorskors 
kunskaper, attityder 
och praktiserande 
av kvinnor som 
utsatts för  
könsstympning 
 

Metod: Kvantitativ  
Urval: 820 barnmorskor   
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Deskriptiv 
statistik, Chi-Square och 
t-test, p<0,05 
 

Kunskap: Endast en av fyra 
barnmorskor uppgav att kvinnlig 
könsstympning var en del i deras 
utbildning. En av fem påstod att det 
utfördes av medicinska skäl. Tre av 
fyra visste att sedvänjan är olaglig i 
Belgien. Cirka 40 procent visste 
inte hur de skulle förhålla sig vid 
mötet med eventuell kvinnlig 
könsstympning och 92,5 procent 
uppgav att de ville lära sig mer. 
Attityd: Majoriteten erkände det 
som en kränkning mot kvinnan och 
mänskliga rättigheter. 62,8 procent 
ansåg att de som barnmorskor hade 
en betydande roll att hjälpa dessa 
kvinnor. Endast tre procent var 
aktiva med att förhindra 
könsstympning på nyfödda 
flickebarnet. Nästan hälften 
nämnde brist på erfarenhet och 
kunskap som en barriär att ge rätt 
vård till dessa kvinnor. 

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

Knowledge of female 
genital cutting and 
experience with 
women who are 
circumcised: A 
survey of nurse-
midwives in the 
United States 

2010, USA, 
Journal of 
Midwifery & 
Women's Health 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
barnmorskors och 
sjuksköterskors  
kunskaper om 
kvinnlig 
könsstympning och 
deras erfarenheter 
av att vårda 

Metod: Mixad metod 
Urval: 243 barnmorskor 
och sjuksköterskor 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Statistisk och  
induktiv analys, Pearson 
Chi-Square-test   

Kunskap: Av 243 hade 98 
barnmorskor vårdat minst en 
könsstympad kvinna, fler yngre än 
äldre barnmorskor. Endast 18 
procent visste att både muslimer 
och kristna könsstympas och 39 
procent visste att ingen religion 
kräver ingreppet. Strax över hälften 
var medvetna om att kvinnlig 



  
30 (36) 

 

 

   
 

afrikanska 
immigranter som 
utsatts för 
proceduren  

könsstympning är olagligt I USA.  
Bristande kunskaper gällande lagar 
och kulturella aspekter. Även de 
som vårdat könsstympade kvinnor 
och som enligt studien uppgav 
korrekta svar ansåg att de hade för 
lite kunskaper. 
Attityd: Några barnmorskor hade 
inget emot att sy igen kvinnorna 
efter en förlossning, vissa tycket 
dessutom det var mest bekvämt för 
alla inblandade. Andra barnmorskor 
uppgav att de tidigt i graviditeten 
gav kvinnorna ett val: vårdas där 
utan reinfibulation eller söka vård 
någon annanstans. Majoriteten 
uppgav att de aldrig eller sällan 
diskuterade komplikationer med 
kvinnorna.  

Isman, E.,  
Mahmoud  
Warsame, A.,  
Johansson, A.,  
Fried, S., &  
Berggren, V. 
 

Midwives’ 
experiences in 
providing care and 
counselling to women 
with female genital 
mutilation (FGM) 
related problems 
 

2013, Somalia, 
Obstetrics and 
Gynecology 
International 
 

Att belysa 
barnmorskors 
erfarenheter av att 
ge vård och 
rådgivning till 
kvinnor med 
problem som är 
relaterat till 
könsstympning 
 

Metod: Kvalitativ, 
induktiv studie  
Urval: Åtta barnmorskor 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Kunskap: Samtliga barnmorskor 
kände sig självsäkra/trygga med att 
ge rådgivning. Dock ville de öka 
sina kunskaper genom vidare 
studier och utbildning för att kunna 
hantera ny kunskap och följa med i 
utvecklingen inom kvinnlig 
könsstympning.  
Attityd: De hinder som 
barnmorskorna upplevde i sitt 
arbete var främst uppfattningen att 
kvinnlig könsstympning är en 
viktig del av kulturen. 
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Barnmorskorna fick höra att 
de blandade sig i 
familjeangelägenheter och 
fördärvade den somaliska kulturen. 
De flesta barnmorskor hade ändrat 
sin syn på kvinnlig könsstympning 
på grund av de negativa 
hälsokonsekvenserna och 
kunskapen att det inte baseras på 
islam. De ansåg könsstympning 
vara en förfärlig handling utan 
fördelar. Studien visade på 
motsättningar mellan professionell 
handling och personlig tro. 
Barnmorskorna uttryckte en tro på 
att varje generation kommer att bli 
bättre än den föregående och att 
även typ IV kommer att försvinna 
med tiden. 

Kaplan, A., 
Hechavarría, 
S., Bernal, M., 
& Bonhoure, I. 

 

Knowledge, attitudes 
and practices of 
female genital 
mutilation/cutting 
among health care 
professionals in The 
Gambia: a 
multiethnic study 
 
 

2013, Gambia, 
BMC Public 
Health 
 

Att undersöka 
kunskaper och 
attityder kring 
kvinnlig 
könsstympning hos 
vårdpersonal som 
arbetar på 
landsbygden i 
Gambia 
 
 

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie  
Urval: 468 
sjuksköterskor, 
folkhälsovårdare och 
barnmorskor 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Deskriptiv 
statistik, Chi-Square-test,  
p<0,05 
 

Kunskap: I studien uppgav 53,8 
procent att kvinnlig könsstympning 
utförs eftersom det anses 
obligatoriskt enligt religion. Av 
deltagarna ansåg 42,1 procent att 
det minskar kvinnans sexuella lust. 
Tre av fem menar att den största 
hälsokonsekvensen var överföring 
av infektionssjukdomar. Två av fem 
hade träffat flickor/kvinnor som fått 
komplikationer relaterat till 
könsstympningen.  
Attityd: Två av fem ansåg att 
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kvinnlig könsstympning bör 
fortsätta att utföras medan tre av 
fem ansåg det inte bör få utföras. 
Cirka 13 procent ansåg att kvinnor 
som inte är könsstympade ska 
diskrimineras. En stor andel 
rapporterade att kvinnlig 
könsstympning praktiseras inom sin 
familj, cirka åtta procent hade som 
sjukvårdspersonal utfört sedvänjan 
och 47 procent svarar att om de i 
framtiden får en dotter har de för 
avsikt att utföra könsstympning på 
henne.  

Kaplan-Marcusan, 
A., Torán-
Monserrat, 
P., Moreno-
Navarro, J., 
Castany Fàbregas, 
M.J., & Muñoz-
Ortiz, L. 

 

 

Perception of primary 
health professionals 
about female genital 
mutilation: from 
healthcare to 
intercultural 
competence 
 

2009, Spanien, 
BMC Health 
Services 
Research 
 

Att analysera 
uppfattningar, 
graden av kunskap, 
attityder och praxis 
hos personal inom 
primärvården 
gällande kvinnlig 
könsstympning 
 

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie (2001 och 
2004)  
Urval: 225 respektive  
184 sjuksköterskor, 
barnmorskor, läkare och 
barnläkare 
Datainsamling: Enkäter  
Analys: Deskriptiv 
statistik, p<0,05    

Kunskap: Cirka 98 procent av 
männen och 96 procent av 
kvinnorna hävdade att det visste 
vad kvinnlig könsstympning 
innebar. Fyrtio  
procent kunde korrekt identifiera de 
olika typerna. Mindre än 30 procent 
kunde identifiera de länder där det 
praktiseras.  
Attityd: Femtio procent (2001) 
respektive 31 procent (2004) ansåg 
att sjukvårdspersonalens inställning 
till könsstympning bör vara 
utbildande och göras mer mottaglig 
för patienterna. Cirka 18 
procent (2001) och 23 procent 
(2004) rapporterade till 
myndigheter.  
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 Ogunsiji, O. 

 

Female genital 
mutilation (FGM): 
Australian midwives' 
knowledge and 
attitudes 
 

2015, Australien, 
Health Care for 
Women 
International 
 

Att undersöka 
kunskaper och 
attityder gentemot 
kvinnlig 
könsstympning hos 
australienska 
barnmorskor  

Metod: Kvalitativ  
Urval: Elva barnmorskor 
Datainsamling:  
Semistrukturerade 
intervjuer med 
Heideggers 
fenomenologiska filosofi  
Analys: Fenomenologisk 
analys, enligt Van 
Manens teori 
 

Kunskap: Fyra barnmorskor visste 
att det finns fyra olika typer. Två 
kunde förklara ungefär vad de fyra 
innebar. Hälften återgav några av 
de länder där det utövas. Fyra 
menade på att det är en kulturell 
sedvänja, medan en ansåg att det 
hade med religion att göra. En 
barnmorska nämnde att kvinnor 
inte var lika värda om de inte var 
stympade. Alla var medvetna om 
att det är förbjudet att utföra i New 
South Wales men många var osäkra 
på resten av Australien. Alla visste 
att trots förbud mot reinfibulation 
så fanns det vårdpersonal som 
utförde detta. Oerfarna 
barnmorskor upplevde det svårt att 
diskutera lagen med könsstympade 
kvinnor medan de erfarna inte hade 
några problem att tala om hur lagen 
fungerar. De flesta skyllde sin 
bristande kunskap om kvinnlig 
könsstympning på otillräcklig 
information i utbildningen.  
Attityd: Alla barnmorskor kände 
ilska mot könsstympning men 
empati för kvinnorna. Några hade 
väldigt svårt att förstå hur man 
kunde utsätta sin dotter för detta. 
De var alla engagerade i att ge 
kvinnorna adekvat vård och 
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uttryckte sin oro över hur de skulle 
må efter förlossningen. Flera av 
barnmorskorna var övertygade att 
kvinnorna var mer i behov av en 
lösning snarare än sympati. 

Relph, S., Inamdar, 
R., Singh, H., & 
Yoong, W. 

Female genital 
mutilation/cutting: 
knowledge, attitude 
and training of health 
professionals in inner 
city London 

2013,  
Storbritannien, 
European 
Journal of 
Obstetrics & 
Gynecology and 
Reproductive 
Biology  

Att bedöma 
kunskaper, attityder 
och utbildning 
gällande kvinnlig 
könsstympning 
bland 
sjukvårdspersonal 
som arbetar i 
området där 
prevalensen för 
kvinnlig 
könsstympning är 
hög 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 79 sjuksköterskor, 
läkare, studenter 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Statistisk analys, 
Chi-Square-test 

Kunskap: Alla deltagare visste om 
kvinnlig könsstympning men enbart 
58,2 procent visste att det fanns 
fyra typer. Cirka fyrtio procent 
kände sig trygga med att identifiera 
det. Majoriteten visste om 
komplikationerna och lagarna. 
Cirka hälften av deltagarna hade 
aldrig vårdat en könsstympad 
kvinna. En femtedel hade vårdat 
över tio könsstympade kvinnor.  
Attityd: Nästan en femtedel skulle 
utföra reinfibulation om det var 
lagligt och kvinnan önskade detta. 
Samtliga visste att det var en 
kulturell sedvänja. Cirka 87 procent 
skulle kontakta sociala myndigheter 
om de trodde ett barn var i 
riskzonen.  

Shabila, N. P., 
Ahmed, H. M., 
& Safari, K.  
 

Knowledge, attitude, 
and experience of 
health professionals 
of female genital 
mutilation (FGM): a 
qualitative study in 
Iraqi Kurdistan 
Region 

2017, Irak, 
Health Care for 
Women 
International 
 

Att bedöma 
kunskap, attityder 
och erfarenheter 
hos olika kategorier 
sjukvårdspersonal 
gällande kvinnlig 
könsstympning 
 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 21 gynekologer,  
obstetriker, 
sjuksköterskor och 
barnmorskor   
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
Analys: Innehållsanalys  

Kunskap: Resultatet visade på 
bristande kunskaper både gällande 
definition av kvinnlig 
könsstympning, var och i vilken 
omfattning det utförs. Samtliga 
deltagare var dock överens om att 
det inte finns några fördelar och att 
det orsakar många komplikationer.  
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 Attityd: Ingen av deltagarna hade 
utfört kvinnlig könsstympning, 
ingen hade heller utsatt sin dotter 
för det och skulle heller inte göra 
det i framtiden. Samtliga sa att 
kvinnlig könsstympning borde 
förbjudas. De flesta var osäkra på 
lagstiftningen men betonade att 
lagstiftning inte är en lösning, inte 
heller stränga straff. Snarare bör 
medvetenhet om komplikationerna 
öka.  

Turkmani, S., 
Homer, C., Varol, 
N., & Dawson, A. 

A survey of 
Australian midwives´ 
knowledge, 
experience, and 
training needs in 
relation to female 
genital mutilation 

2018, Australien, 
Woman and 
Birth  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Att utforska 
kunskaper, 
erfarenheter och 
behov som 
barnmorskor har i 
relation till vård av 
kvinnor som utsatts 
för kvinnlig 
könsstympning   
 

Metod: Mixad metod 
Urval: 198 barnmorskor 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Deskriptiv 
statistik och 
innehållsanalys 

Kunskap: Samtliga deltagare 
uppgav att det kände till kvinnlig 
könsstympning men endast 53 
procent kunde uppge de olika 
typerna. Av 196 deltagare svarade 
43 procent att de fått lära sig om 
kvinnlig könsstympning under 
utbildningen, 48 procent svarade att 
det inte fått någon form av träning i 
detta under utbildningen. 
Av alla deltagare uppgav 91 
procent att det fanns en lag mot 
kvinnlig könsstympning i deras 
stat/territorium, åtta procent kände 
inte till lagen och mindre än två  
procent trodde inte att det fanns 
någon lag mot kvinnlig 
könsstympning.  
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Vestbøstad, E., & 
Blystad, A. 

 

Reflections on 
Female Circumcision 
Discourse in 
Hargeysa, 
Somaliland: Purified 
or Mutilated? 
 

2014, Somalia,  
African Journal 
of Reproductive 
Health 
 

Att utforska hur det 
samtalas kring 
kvinnlig 
könsstympning och 
förhållandet mellan 
samtal och 
praktiskt utförande 
av sedvänjan i 
Somaliland 
 
 

Metod: Kvalitativ  
Urval: 58 
sjuksköterskestudenter 
och lärare  
Datainsamling: 
Intervjuer och informella 
samtal  
Analys: Innehållsanalys  
 

Attityder: Även då resultatet 
visade att de flesta deltagarna är 
emot kvinnlig könsstympning 
framkommer det att de ändock utför 
typ IV. De försvarar detta med att 
typ IV, som är en mildare variant, 
ersätter typ III. Lagstiftning i 
grannlandet Djibouti har visat på 
goda effekter, vilket är 
förhoppningen för Somalias 
kommande lagstiftning. Deltagarna 
upplevde ambivalenta känslor 
gällande kvinnlig könsstympning. 
Sjuksköterskor och barnmorskor 
utbildas i att bekämpa sedvänjan. 

 
 


