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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär att av icke-medicinska skäl utföra en 

partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen. Det finns 

fyra olika typer av könsstympning med olika allvarlighetsgrader. Sannolika 

orsaker är att kontrollera kvinnans sexliv samt kulturella strukturer. Varje 

år genomgår 3,9 miljoner kvinnor en könsstympning i Afrika, Mellanöstern 

samt Asien. Ingreppet görs oftast på flickor mellan fyra och 14 år. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans kunskap, 

attityd samt erfarenhet gällande kvinnlig könsstympning. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metod som inkluderade tio 

vårdvetenskapliga artiklar med olika metoder, fem kvalitativa och fem 

kvantitativa artiklar. Databaserna som användes för att hitta artiklarna var 

Cinahl Complete och PubMed. Analysen gjordes med hjälp av en tematisk 

syntes för att identifiera olika teman. 

Resultat: Resultatet presenterades i tre separata teman samt tre subteman. 

Kunskapsnivån gällande ingreppet varierade, olika attityder gentemot 

kvinnlig könsstympning identifierades och majoriteten av hälso- och 

sjukvårdspersonalen uttryckte svårigheter i mötet med och vårdandet av 

kvinnor som genomgått en könsstympning. 

Diskussion: Generellt besitter sjuksköterskan låg kunskap kring kvinnlig 

könsstympning, där attityden till ingreppet varierar världen över. Detta kan 

bland annat bero på bristande utbildning, låg medvetenhet, ett icke-

jämställt samhälle, kulturell påverkan och ekonomisk vinning. Madeleine 

Leiningers soluppgångsmodell ligger till grund för diskussionen. 

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

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Female genital mutilation (FGM) involves performing, for non-medical 

reasons, a partial or total removal of the external female genitalia. There are 

four different types of female genital mutilation with varying degrees of 

severity. Plausible reasons are to control the woman's sex life as well as 

cultural structures. Every year, 3.9 million women undergo FGM in Africa, 

the Middle East and Asia. The practice is most often done on girls between 

the ages of four and 14. 

Aim: The aim of this literature review was to enlighten the knowledge, attitudes 

and experiences of female genital mutilation among nurses. 

Method: A literature review according to Fribergs method that included ten articles 

with different methods, five qualitative and five quantitative articles. The 

databases used to find the articles were Cinahl Complete and PubMed. The 

analysis was done using thematic synthesis to identify different themes. 

Results: Results were presented in three separate themes together with three 

subthemes. The level of knowledge regarding FGM varied, different 

attitudes towards female genital mutilation were identified and the majority 

of the health personnel expressed difficulties in caring for women with 

FGM. 

Discussion: In general, nurses have low knowledge of FGM, where the attitude towards 

the practice varies worldwide. This due to, among other things, the lack of 

education, awareness, a non-equal society, cultural influence and financial 

gain. Madeleine Leininger's sunrise model forms the basis of the discussion. 

Keywords: Female genital mutilation/cutting, nurse, knowledge, attitude, experience 

 

 



  
 
 

 

   

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ........................................................................................................................................ 1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................................... 1 

2.1 FÖREKOMST ..................................................................................................................................... 2 

2.2 SAMHÄLLE OCH KULTUR .................................................................................................................... 2 

2.3 INGREPPET OCH DESS KOMPLIKATIONER ............................................................................................ 2 

2.4 INTERNATIONELLT ARBETE FÖR LAGSTIFTNING ................................................................................... 4 

2.5 LAGSTIFTNING I SVERIGE .................................................................................................................. 4 

2.6 KVINNOR OCH BARNS RÄTTIGHETER .................................................................................................. 5 

2.7 VÅRDRELATIONEN ............................................................................................................................ 5 

3 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................... 6 

4 SYFTE ................................................................................................................................................ 7 

5 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT .............................................................................................................. 7 

6 METOD ............................................................................................................................................. 8 

6.1 DATAINSAMLING ............................................................................................................................... 8 

6.2 URVAL ............................................................................................................................................. 9 

6.3 DATAANALYS .................................................................................................................................... 9 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .............................................................................................. 10 

8 RESULTAT ........................................................................................................................................ 10 

8.1 SJUKSKÖTERSKANS KUNSKAP ......................................................................................................... 10 

8.1.1 Lagstiftning ........................................................................................................................... 12 

8.1.2 Bristande utbildning inom sjuksköterskeprofessionen ......................................................... 12 

8.2 SJUKSKÖTERSKANS ATTITYDER ....................................................................................................... 14 

8.3 SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER ............................................................................................... 15 

8.3.1 Sjuksköterskans erfarenheter av bakomliggande orsaker till ingreppet .............................. 16 

9 DISKUSSION .................................................................................................................................... 17 

9.1 METODDISKUSSION ........................................................................................................................ 17 

9.2 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................... 19 

10 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................ 22 

11 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................... 23 

12 SLUTSATS ........................................................................................................................................ 23 



  
 
 

 

13 REFERENSFÖRTECKNING .................................................................................................................. 25 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ....................................................................................................................... 29 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ............................................... 30 

 

 



  1 (33) 
 

1 Inledning 

Kvinnlig könsstympning är ett ingrepp som medför stora hälsorisker för kvinnan och görs på 

både kvinnor och barn runt om i världen och ses som en traditionell ritual i många kulturer.  

Under vår utbildning har vi inte kommit i kontakt med kunskap gällande kvinnlig 

könsstympning, vilket vi anser vara en självklarhet för sjuksköterskeutbildningen i ett 

mångkulturellt land som Sverige. Som blivande sjuksköterskor kan vi komma att möta 

kvinnor som genomgått en könsstympning när dessa söker vård idag, vilket ställer krav på 

kompetens hos sjuksköterskan för att möjliggöra ett bra, jämlikt och personcentrerat 

vårdmöte. För att leva upp till kraven i hälso- och sjukvårdslagen gällande vård på lika villkor 

och de mänskliga rättigheterna om ett gott och jämlikt bemötande i vården, blev vi nyfikna på 

sjuksköterskans kunskapsnivå, attityder och erfarenheter i vårdmötet med kvinnor som 

genomgått en könsstympning. Denna litteraturöversikt berör studier från olika delar av 

världen för att ge författarna ett bredare perspektiv samt ett verklighetsbaserat resultat som 

svar på översiktens syfte. Vi valde att skriva om kvinnlig könsstympning då vi anser att det är 

något som inte uppmärksammas tillräckligt i någon plattform i dagens samhälle. Bristen på 

kunskap hos sjuksköterskan kan leda till rädsla och fördomar, något som inte är en bra grund 

för vård på lika villkor eller rättigheten till att helt enkelt få vara människa. Vi anser att alla 

kvinnor har rätt till sin egen kropp, sin egen sexualitet och beslut som rör den. Vi intresserade 

oss också för hur vi som framtida sjuksköterskor kan ge bästa möjliga vård till denna 

patientgrupp. 

 

2 Bakgrund 

Var kvinnlig könsstympning härstammar från är fortfarande okänt, däremot tror man att det 

har sitt ursprung i Afrika och har utövats i hundratals, möjligtvis tusentals, år i vissa regioner i 

Afrika (Little, 2015). Andra teorier antyder att ingreppet kan ha sitt ursprung i förislamiska 

Arabien, antika Rom eller tsariska Ryssland.  

Sartin (2004) skriver om Dr. J. Marion Sims, även kallad “Father of Gynecology”, som 

under 1800-talet i USA godkände utförandet av klitoridektomi (avlägsnande av klitoris) och 

hysterektomi (att livmodern tas bort) för psykiatriska sjukdomar, kvinnlig homosexualitet, 

erotomani samt hysteri hos kvinnor långt in på 1900-talet.  

I denna litteraturöversikt har författarna valt att använda begreppet kvinnlig könsstympning 

för att förklara fenomenet, och inte kvinnlig omskärelse. Detta för att belysa den faktiska 

innebörden av ingreppet, de fysiska och psykiska trauman det kan medföra samt för att 



  2 (33) 
 

tydliggöra allvarlighetsgraden i ingreppet, enligt “Kvinnlig könsstympning” (Eshraghi & 

Leidinger, 2018).  

 

2.1 Förekomst 

Zurynski, Sureshkumar, Phu och Elliott (2015) berättar att det uppskattningsvis är 100-140 

miljoner kvinnor i världen som genomgått en könsstympning. Enligt United Nations 

Children's Fund, ursprungligen United Nations International Children Emergency Fund 

(UNICEF) genomgår 3,9 miljoner kvinnor varje år denna typ av ingrepp (UNICEF, 2019). 

Könsstympningen sker oftast på flickor mellan fyra och fjorton år, men kan också genomföras 

på spädbarn, kvinnor som ska föda eller har fött sitt första barn samt på kvinnor som snart ska 

gifta sig. Kvinnlig könsstympning är en kulturell praxis som förekommer i 26 länder i Afrika, 

Mellanöstern och Asien.  

Kandala, Ezejimofor, Uthman och Komba (2018) beskriver en minskning de senaste 20 

åren av antalet könsstympningar som genomförts på kvinnor. I Östafrika har antalet minskat 

med 63 procent, i Nordafrika 44 procent och i Västafrika 48 procent relaterat till ökad 

kunskap och medvetenhet kring ämnet.  

 

2.2 Samhälle och kultur 

I de länder där ingreppet utförs ses könsstympning som ett sätt att göra kvinnans underliv 

rent, vackert och att gå från flicka till kvinna som Zurynski et al. (2015) beskriver i sin 

studie. Detta som ett resultat av samhällets syn på kvinnans status, roll och hur en kvinna 

anses vara. Tron om att könsstympning bevarar kvinnans oskuld innan giftermål och/eller att 

kontrollera kvinnans sexualitet samt hennes sexuella njutning, är traditionella tankesätt som 

är djupt rotade i många kulturer. En av uppfattningarna om kvinnlig könsstympning är tron 

om att det kvinnliga könsorganet i sin naturliga form är fult, smutsigt och onormalt (El-

Shawarby & Rymer, 2008). En annan teori är att om inte klitoris avlägsnas så kommer den 

fortsätta att växa och dingla precis som det manliga könsorganet, penisen. Detta kan 

undvikas om kvinnans klitoris skärs bort, vilket gör henne fertil och ger henne möjligheten 

att vara gravid. 

 

2.3 Ingreppet och dess komplikationer 

Det finns fyra typer av kvinnlig könsstympning och nedan beskrivs de olika 

klassifikationerna enligt World Health Organisation (WHO) (https://www.who.int). 

https://www.who.int/
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• Typ 1: Klitoridektomi; där delar av eller hela klitoris skärs bort. I vissa samt ovanliga 

fall skärs endast den hud som omsluter klitoris bort. 

• Typ 2: Excision; där delar av eller hela klitoris samt de inre blygdläpparna skärs bort. 

Vid denna typ kan även de yttre blygdläpparna skäras bort. 

• Typ 3: Infibulation; detta är den mest extrema typen av kvinnlig könsstympning som 

innebär en nästan total förslutning av vulvan. Denna förslutning görs genom 

bortskärning av de inre och yttre blygdläpparna med eller utan borttagning av klitoris. 

• Typ 4: I denna kategori ingår alla övriga skadliga ingrepp som görs på det kvinnliga 

könsorganet av icke-medicinska anledningar. Prickning, perforering samt rispning av 

klitoris eller blygdläpparna nämns som exempel. 

Deinfibulation är det medicinska ingrepp som görs på kvinnor som genomgått infibulation, 

vilket innebär att öppna upp den hopsydda vulvan för att främja hälsa och välbefinnande samt 

underlätta för framtida samlag och eventuell förlossning. Att sjuksköterskan besitter kunskap 

om de olika typerna av könsstympning är av stor vikt i mötet med dessa kvinnor för att kunna 

upptäcka samt identifiera dessa och därmed möjliggöra en god vård. 

Den kvinnliga könsstympningen sker ofta utan bedövning, av outbildade och med icke-

sterila redskap som till exempel en smutsig kniv eller ett rakblad (UNICEF, 2019). En del 

flickor dör medan andra lever vidare med trauman och svåra konsekvenser av ingreppet. 

Stress, psykisk ohälsa och svårigheter med sexuella aktiviteter och sexualitet är några av de 

psykiska konsekvenser en könsstympning kan medföra. Andra fysiska konsekvenser kan vara 

svår smärta, infektioner, kraftiga blödningar, infertilitet och död. Denna kunskap kan vara av 

intresse och nytta för sjuksköterskan i vårdmötet med kvinnor som genomgått en 

könsstympning. Detta för att öka sjuksköterskans medvetenhet kring eventuella konsekvenser 

av ingreppet, och möjliggöra en personcentrerad, kulturkompetent och god vård.  

Gonzáles-Timoneda, Ruiz Ros, González-Timoneda och Cano Sánchez (2018) förklarar att 

trots de förödande konsekvenser kvinnlig könsstympning kan leda till, fortsätter ingreppet att 

utföras i de djupt rotade kulturella konstruktioner vissa samhällen har. Detta trots att vetskap 

finns om att det inte resulterar i god hälsa för de kvinnor som genomgått en könsstympning. 

En studie av Bishai et al. (2010) visade på att 2,8 miljoner 15-åriga flickor i de sex länder i 

Afrika som studerades, förväntas en förlust på 130 000 livsår på grund av obstetrisk blödning 

relaterat till kvinnlig könsstympning. 
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2.4 Internationellt arbete för lagstiftning 

UNICEF (2019) beskriver att delar av befolkningen och hälso- och sjukvårdspersonal i 

områden där könsstympning är vanligt, alltmer ställer sig emot kvinnlig könsstympning. I 

exempelvis Burkina Faso, Sudan, Australien och Egypten har lagar införts som förbjuder 

kvinnlig könsstympning, detta med stöd av FN:s barnkonvention. Flera länder i Afrika har 

utvecklat officiella strategier mot kvinnlig könsstympning, och Afrikanska Unionen har 

uppmärksammat detta fenomen genom deklarationer och avtal. Detta med syfte att stoppa 

könsstympningen och de sociala och kulturella strukturer som ligger bakom denna ritual, som 

både är könsdiskriminerande samt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Organisationen 

Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and 

Children (IAC) bildades 1984 av kvinnor från olika delar av Afrika och arbetar aktivt med att 

avskaffa könsstympning. IAC har framtagit ett handlingsprogram som ska avskaffa 

könsstympning världen över och stöds av flera internationella organisationer som WHO, 

UNICEF samt FN:s befolkningsfond. IAC är ett rådgivande organ till FN och består av 28 

nationella kommittéer spridda över hela världen. UNICEF arbetar ständigt för att stoppa detta 

brott mot kvinnor och barns rättigheter.  

 

2.5 Lagstiftning i Sverige 

För att få en bredare uppfattning om det aktuella ämnet och hur olika synsätt påverkar 

ingreppet och dess juridiska ställning i samhället, kommer följande text behandla hur Sverige 

hanterar mänskliga rättigheter och lagstiftning i förhållande till kvinnlig könsstympning. I 

Sverige är ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen olagligt, om syftet är att stympa eller 

åstadkomma andra bestående förändringar såsom omskärelse eller könsstympning (lag med 

förbud mot könsstympning av kvinnor, 1982:316). Detta gäller även om vederbörande har 

gett sitt samtycke till ingreppet eller inte. Det är även olagligt att utföra ingreppet på någon 

utomlands som annars är bosatt i Sverige. Att bryta mot denna lag kan innebära ett 

fängelsestraff på två till sex år. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården att 

bedriva en god vård och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården som bedrivs ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den aktuella individens värdighet samt 

arbeta för att förebygga ohälsa. För att uppfylla kraven på god vård ska hälso- och sjukvården 

bland annat främja goda kontakter mellan patient och personal, bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens behov av bland annat 

trygghet och säkerhet. Denna information är av stor vikt för sjuksköterskan att besitta kunskap 
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om, när denne möter kvinnor som genomgått en könsstympning i olika vårdsammanhang. 

Sjuksköterskans bemötande är därmed avgörande i mötet med kvinnor som genomgått en 

könsstympning för att främja goda kontakter mellan patient och personal och därmed uppfylla 

kravet på god vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.  

 

2.6 Kvinnor och barns rättigheter 

Könsstympning är ett brott mot barns rättigheter och de mänskliga rättigheterna 

(Regeringskansliet, 2018). En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är rätten till 

sin egen kropp. Denna rättighet får aldrig kränkas i namnet av heder, kultur, seder, tradition 

eller religion. Andra mänskliga rättigheter som kvinnlig könsstympning bryter emot är till 

exempel förbud mot tortyr, rätt till frihet och säkerhet, rätt till likställdhet mellan makar, 

förbud mot diskriminering samt rätten till hälsa. Rätten till hälsa ligger till grund för att en 

människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv. Detta innefattar bland annat att åtgärder 

ska vidtas för att minska spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling samt 

förhindra och kontrollera smittor. 

 

2.7 Vårdmöte, personcentrerad vård och kulturell kompetens 

 Svensk sjuksköterskeförening (2018) beskriver innebörden av ett gott vårdmöte. Goda 

vårdmöten karaktäriseras av respekt, vänlighet, mänsklighet och känslan av att vara 

välkommen till sjuksköterskan. En annan viktig aspekt för sjuksköterskan i sitt bemötande är 

att genomsyra vårdmötet med fokus på en personcentrerad vård. Vidare beskriver svensk 

sjuksköterskeförening (2016) definitionen på en personcentrerad vård. Detta är den vård som 

strävar efter att synliggöra hela personen, där sjuksköterskan värderar och tillgodoser fysiska 

behov lika högt som exempelvis psykiska, existentiella, sociala eller kulturella behov. Det 

innebär också att respektera och bekräfta personens subjektiva upplevelse av hälsa, ohälsa och 

sjukdom och att därefter arbeta hälsofrämjande.  

Jiménez-Ruiz och Martínez (2017) beskriver i sin studie att sjukvårdspersonal är de bäst 

lämpade att upptäcka och förebygga kvinnlig könsstympning. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan har kunskap om de kulturella strukturer bakom kvinnlig könsstympning för att 

möjliggöra en god vård och ett gott bemötande i mötet med kvinnor som genomgått detta 

ingrepp. Kulturella strukturer bakom ingreppet kan ifrågasättas och motbevisas av 

sjuksköterskan, under förutsättningen att denne besitter kulturell kompetens och medvetenhet 

gällande kvinnlig könsstympning. Detta avgör sjuksköterskans förmåga till att upptäcka, 

förebygga och ge bästa möjliga vård till denna patientgrupp. Kulturell kompetens som 
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begrepp definieras som den kunskap, de färdigheter och de förhållningssätt som behövs för att 

ge god kvalitet på den vård som ges till patienter med olik kulturell bakgrund (Kersey-

Matusiak, 2015). Sjuksköterskan behöver kunna acceptera likheter och skillnader mellan dem 

själva och patienten till förmån för ett positivt samspel och gott vårdmöte. Sjuksköterskan 

behöver arbeta med ett etiskt tänkande, kulturell kompetens samt ett personcentrerat 

förhållningssätt för att kunna upptäcka patientens livsvärld och arbeta hälsofrämjande 

(Leininger & McFarland, 2002). Om detta misslyckas kan det leda till att vården av patienter 

från andra kulturer kompliceras samt håller låg kvalitet. Alltså, för att sjuksköterskan ska 

kunna uppnå bästa möjliga omvårdnad för sina patienter är det viktigt att de kulturella 

omständigheterna beaktas. Om detta inte görs kan det resultera i missnöjda patienter och en 

mindre effektiv och ändamålsenlig vård. 

Blomberg, Griffiths, Wengström, May och Bridges (2016) beskriver i sin studie att 

medkänsla har identifierats som en egenskap som har en betydande roll och värderas högt av 

patienter gällande omvårdnaden sjuksköterskan utövar. Detta medför att sjuksköterskan måste 

besitta kunskap om patientens aktuella situation för att kunna vara närvarande och ge 

patienten bästa möjliga vård och bemötande. Att det finns grunder och etik för omvårdnad är 

både en säkerhet för patienter, men också ramar att förhålla sig inom för sjuksköterskan som 

yrkesutövare (Haddad & Geiger, 2019). ICN:s (International Council  Nurses) etiska kod för 

sjuksköterskor används som underlag för arbete inom professionen och består av fyra 

områden som sammanfattar riktlinjer för etiskt handlande. Dessa områden är Sjuksköterskan 

och allmänheten, Sjuksköterskan och yrkesutövandet, Sjuksköterskan och professionen samt 

Sjuksköterskan och medarbetare. I enlighet med Sjuksköterskan och yrkesutövandet ska 

sjuksköterskan arbeta på ett sätt som stärker yrkets anseende och ökar allmänhetens 

förtroende för sjuksköterskan. Detta är ytterligare en anledning till varför kulturell kompetens, 

personcentrerad vård samt vikten av att skapa ett gott vårdmöte är betydelsefull i 

omvårdnaden av kvinnor som genomgått en könsstympning.  

  

3 Problemformulering 

Miljontals kvinnor världen över genomgår en könsstympning av sitt underliv. Orsaker till 

detta är bland annat en vilja att kontrollera kvinnans sexliv, göra kvinnan “ren” samt 

reducera kvinnans njutning under sex. Andra aspekter som berörs och tros ligga till grund för 

ingreppet är till exempel kulturella strukturer. Detta ingrepp kan medföra både psykiska och 

fysiska trauman för personen i fråga som måste tas hänsyn till när dessa kvinnor besöker 
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vården idag. I mötet med kvinnor som genomgått en könsstympning behöver sjuksköterskan 

vara medveten och intresserad för att kunna förstå bland annat kulturella likheter och 

skillnader. Alla har rätt till personcentrerad vård och vård på lika villkor, vilket kräver 

kunskap kring det valda ämnet hos sjuksköterskan för att kunna erbjuda bästa möjliga vård 

med kvalitetssäker omvårdnad i fokus. Det är därför av intresse att belysa sjuksköterskans 

kunskaper, attityder och erfarenheter gällande kvinnlig könsstympning. 

  

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans kunskap, attityd samt 

erfarenhet gällande kvinnlig könsstympning. 

  

5 Teoretisk utgångspunkt 

Detta arbete kommer att genomsyras av Madeleine Leiningers teori om transkulturell- och 

kulturkompetent omvårdnad, då kultur är en central aspekt i omvårdnaden av kvinnor som 

genomgått en könsstympning (Leininger & McFarland, 2002). Vald teoretisk utgångspunkt 

kommer att användas som underlag i resultatdiskussionen. Denna litteraturöversikt berör 

bland annat kulturella skillnader samt vårdmötet mellan patient och vårdgivare. Därför kan 

Madeleine Leiningers teori användas för att förstå sjuksköterskans kunskap om och attityder 

till kvinnlig könsstympning samt de erfarenheter sjuksköterskan bär på gällande ämnet. 

Soluppgångsmodellen är grunden till Leiningers transkulturella omvårdnad. Soluppgången 

representerar världen, medan solstrålarna representerar de olika dimensioner som påverkar 

och bidrar till människors världsuppfattning och sociala strukturer. Detta kan till exempel 

vara olika uttryck, beteenden, språk, etnisk bakgrund, miljörelaterade förhållanden, 

utbildning och politik. I vården kan dessa solstrålar påverka patientens uppfattningar om 

hälsa, sjukdom och död, vilket sjuksköterskan bör uppskatta och ta hänsyn till samt se de 

likheter och skillnader som finns människor emellan. Detta för att kunna erbjuda en god 

vård, oavsett kulturell och/eller etnisk tillhörighet.  

I takt med globalisering, nyanserad information i media, ett ökande antal immigranter, 

flyktingar och andra personer från olika kulturer, har kunskap om transkulturell omvårdnad 

lyfts fram som en väsentlig del i utbildningen för sjuksköterskor (Leininger & McFarland, 

2002). Det innebär även att både personal och patienter har olika kulturella bakgrunder och 

kan därmed ha olika uppfattningar om vad som definieras som god omvårdnad. Synen på 

hälsa, sjukdom och vård påverkas av kulturella värderingar och sociala strukturer, vilket 
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Leininger beskriver som en anledning att inte separera kultur och sociala strukturer i 

vårdandet då dessa ligger nära sammankopplade med varandra. Leininger menar att för att 

människor ska kunna överleva och leva i en hälsosam, fridfull samt meningsfull värld så 

behöver sjuksköterskor ha förståelse för människans kulturella värderingar, uppfattningar och 

livsstil för att kunna erbjuda en jämlik och hälsofrämjande vård. Vidare beskriver Leininger 

och McFarland (2002) att sjuksköterskan även måste lära sig att förstå sin egen kultur för att 

kunna arbeta på ett kulturellt ansvarigt och effektivt sätt. Sjuksköterskan bör också kunna 

kritiskt granska hur effektivt hälso-och sjukvården möter de olika kulturernas behov av vård 

och omsorg idag, för att ständigt arbeta för att kunna erbjuda bästa möjliga vård för alla 

patienter.  

 

6 Metod  

I detta arbete har en litteraturöversikt utförts som har sin grund i att författarna ska fördjupa 

samt utveckla redan befintliga kunskaper inom det valda ämnesområdet utifrån kunskap som 

redan finns (Friberg, 2017).  

 

6.1 Datainsamling 

Denna litteraturöversikt berör vetenskapliga artiklar från Cinahl och PubMed. Detta eftersom 

det med enkelhet går att göra avancerade sökningar, kategorisera resultaten av sökorden samt 

att dessa är databaser som berör vårdvetenskapen (Ersta Sköndal Bräcke Högskola, 2019). De 

valda databaserna innehåller också relevanta artiklar beträffande det aktuella ämnesområdet. 

De begränsningar som genomsyrar all sökning av information på Cinahl till detta arbete var 

att artiklarna var peer-reviewed (https://www.vof.se), hade en tidsgräns på tio år samt att de 

var skrivna på engelska. Sökord som användes på Cinahl och återfinns i bilaga 1 är; 

ämnesorden Circumcision; Female, Attitude of Health Personnel, Knowledge och Nursing 

Care som togs fram via MeSH, där begreppen översattes till engelska. Begreppen female 

genital mutilation, female cutting, female mutilation, experience, awareness, familiarity, 

insight, expertise, recognition, judgement, understanding och perception är fritextord som 

användes i sökningen på Cinahl. Dessa ord valdes och översattes då de ansågs relevanta till 

ämnet av författarna. Under denna sökning påträffades även begreppen Professional 

Knowledge, Midwife Attitudes och Nursing Attitudes som ämnesord i andra vetenskapliga 

artiklar. Dessa begrepp valde författarna sedan att inkludera i den slutgiltiga sökningen som 

resulterade i de artiklar som valdes. Att Midwife Attitudes valdes att ha med är av anledningen 

https://www.vof.se/
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att majoriteten av den forskning som bedrivs idag många gånger inkluderar barnmorskor och 

inte bara den allmänna sjuksköterskan. Ytterligare en sökning gjordes på databasen PubMed, 

även den redovisas i bilaga 1. Där användes Circumcision; Female och Knowledge som 

ämnesord som togs fram via MeSH, Medical Subject Headings (https://mesh.kib.ki.se/). I 

fritextsökningen användes begreppen nurse attitudes, experience, attitudes of health 

personnel, awareness, familiarity, insight, expertise, recognition, judgement, understanding 

och perception. Alla tillgängliga artiklar på PubMed är peer-reviewed, därför har inte 

PubMed den begränsningen. Utöver det användes två av begränsningarna som användes i 

sökningen på Cinahl, alltså att de skulle vara skrivna på engelska, de senaste tio åren. 

 

6.2 Urval 

Av de titlar som sökningarna och begränsningarna genererade i, lästes samtliga för att avgöra 

artiklarnas relevans i förhållande till arbetets syfte. Utav dessa artiklar lästes 80 stycken 

abstrakt för att avgöra om innehållet var av intresse för arbetet, med fokus på sjuksköterskans 

kunskap om och attityder till kvinnlig könsstympning samt erfarenheter av detta. Detta ledde 

till att 29 stycken artiklar lästes igenom utförligt där syfte och resultatets innehåll var i fokus 

för att säkerställa att fenomenet som studerades stämde överens med de artiklar som valdes. 

Under detta steg sorterades 19 artiklar bort som inte var relevanta för syftet, vilket genererade 

i tio stycken artiklar som användes i resultatdelen och presenteras i bilaga 2.  

 

6.3 Dataanalys 

Denna dataanalys grundar sig på de tre steg som Friberg (2017) beskriver i sin bok. 

I steg ett lästes artiklarna igenom av bägge författare flertalet gånger för att säkerställa 

artikelns relevans för arbetet. Denna genomläsning gav också en ökad förståelse för 

artiklarnas innehåll, bland annat syfte och resultat. I steg två ströks den data som författarna 

ansåg speglade arbetets syfte under med överstrykningspennor i olika färger, därmed kunde 

likheter och skillnader identifieras och olika teman urskiljas. Många artiklar berörde 

barnmorskors kunskap, attityd samt erfarenhet men denna data ansågs enligt författarna 

värdefull och valdes därför inte bort. Som tredje och sista steg gjordes kortare 

sammanfattningar av artiklarna och deras huvudsakliga resultat och slutsats som återfinns i 

bilaga 2. 

  

https://mesh.kib.ki.se/
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7 Forskningsetiska överväganden 

De aspekter som ska beaktas för att en studie ska anses som etisk är att den håller god 

vetenskaplig kvalitet, handlar om väsentliga frågor samt att den genomförs på ett etiskt sätt 

(Kjellström, 2017). De artiklar som användes i denna litteraturöversikt var skrivna på 

engelska, det fanns därmed en risk för feltolkning. För att undvika detta användes ett kritiskt 

tänkande samt noggrann översättning och diskussion författarna emellan. Översättningen 

gjordes först enskilt med författarnas egna kunskaper inom det engelska språket, vilka sedan 

jämfördes med varandra. Därefter gjordes en separat översättning med hjälp av de 

elektroniska verktygen Google Translate (https://translate.google.se/?hl=sv), Thesaurus 

(https://www.thesaurus.com) och Dictionary (https://www.dictionary.com). Till hjälp hade 

författarna även engelska ordböcker samt lexikon. En annan risk var att författarna till 

litteraturöversikten haft egna förförståelser och eventuellt skulle lägga in personliga 

värderingar, vilket därmed kunde skapa falska uppfattningar i granskandet av de 

vetenskapliga artiklar som valdes samt resultera i felaktig eller förvriden information. För att 

undvika detta genomfördes sökningen efter information först enskilt och diskuterades sedan 

författarna emellan för att landa i den data som presenteras i detta arbete. 

  

8 Resultat 

Resultatet presenteras i tre teman med tillhörande subteman. Tema ett som är 

Sjuksköterskans kunskap med subtema Lagstiftning och Bristande utbildning inom 

sjuksköterskeprofessionen, tema två som är Sjuksköterskans attityder samt tema tre som är 

Sjuksköterskans erfarenheter med subtema Sjuksköterskans erfarenheter av bakomliggande 

orsaker till ingreppet. Resultatet kommer att beröra både sjuksköterskor och barnmorskor. 

  

8.1 Sjuksköterskans kunskap 

Medvetenhet och kunskap om ingreppet mätt i korrekt identifikation av olika typer och 

konsekvenser av könsstympningen, beskrevs i studier från Liberia, Gambia och Nigeria 

(Tarr-Attia, Boiwu & Martínez-Pérez, 2019; Kaplan, Hechavarría, Bernal & Bonhoure, 

2013; Ashimi, Aliyu och Amole, 2014). En önskan om mer utbildning gällande kvinnlig 

könsstympning förelåg trots kunskap i ämnet. I Sudan och Spanien besatt dock 

sjuksköterskorna en låg medvetenhet och kunskap gällande identifikation av de olika typerna 

och konsekvenser av ingreppet. Varken intresse rörande kvinnlig könsstympning eller 

ytterligare utbildning beskrevs (Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, 

https://translate.google.se/?hl=sv
https://www.thesaurus.com/
https://www.dictionary.com/


  11 (33) 
 

Fàbregas & Muñoz-Ortiz, 2009; Ali, 2012). Vidare redogjorde Kaplan, Hechavarría, Bernal 

och Bonhoure, (2013) och Isman, Mahmoud Warsame, Johansson, Fried och Berggren, 

(2013) för hur ökad kunskap ligger till grund för att förändra synen på ingreppet. 

Ali (2012) visade i sin studie att det var låg medvetenhet gällande de olika typerna av 

kvinnlig könsstympning där endast sju procent identifierade de fyra olika typerna korrekt. 

Av barnmorskorna hävdade 19,1% att alla former av könsstympning är skadligt, 76,4% 

ansåg att endast vissa former var skadliga och 4,5% hävdade att kvinnlig könsstympning inte 

är skadligt alls. Vid förfrågan om komplikationer till ingreppet framkom symtom som 

infektion, sjukdomar orsakade av infektion som till exempel HIV, blödningar, svårigheter 

med graviditet och förlossning och problem med sexlivet (Kaplan, Hechavarría, Bernal & 

Bonhoure, 2013). En liten andel av de manliga deltagarna trodde att det inte medförde några 

komplikationer alls. Ali (2012) beskrev vidare att det finns ett samband mellan 

könsstympning och spridningen av HIV, trots detta hävdade hälften av deltagarna att själva 

ingreppet inte ökade risken för spridningen av HIV. Barnmorskorna hävdade även att de inte 

visste om infertilitet kunde vara en komplikation av kvinnlig könsstympning, vilket enligt 

Ali (2012) ännu inte är känt. Däremot trodde en del av sjuksköterskorna i Tarr-Attia, Boiwu 

och Martínez-Pérez (2019) studie att spridningen av HIV och hepatit kunde ha direkt 

koppling till ingreppet. Deltagarna i båda studierna (Tarr-Attia, Boiwu & Martínez-Pérez 

2019; Ali, 2012) angav blödning, infektion, sepsis och smärta som komplikationer.  

I studien av Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, Fàbregas och Muñoz-

Ortiz (2009) hävdade deltagarna att de inte hade något intresse i att utveckla sina kunskaper 

ytterligare. Nästan alla deltagare påstod att de visste vad kvinnlig könsstympning var, men 

endast 40% kunde identifiera de olika typerna korrekt. Knappt en tredjedel kunde redogöra 

för de länder där ingreppet utförs. Studien visade även statistik på att kunskap om kvinnlig 

könsstympning hade minskat mellan år 2001 och 2004, mätt i att identifiera de olika typerna 

korrekt. Märkbara kunskapsluckor kunde identifieras i både teoretisk och praktisk kunskap 

bland vårdpersonal som arbetar med kvinnor som lever med konsekvenserna av kvinnlig 

könsstympning (Ogunsiji, 2015). Trots flera års arbete med dessa utsatta kvinnor var det 

endast fyra av elva deltagande som kunde ange att det finns fyra olika typer av kvinnlig 

könsstympning. En studie av Ashimi, Aliyu och Amole (2014) som gjordes i Nigeria visade 

däremot på att sjuksköterskorna hade en hög medvetenhet om kvinnlig könsstympning och 

dess komplikationer. Dock kunde endast hälften identifiera de två vanligaste typerna av 

könsstympning som görs i landet. 
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8.1.1 Lagstiftning 

Något som tydligt framgår är en generell osäkerhet och okunskap gällande kvinnlig 

könsstympning och de juridiska referensramar som finns i respektive länder (Shabila, 

Ahmed, & Safari, 2017; Ogunsiji, 2015). Olika synsätt gällande lagstiftning och att 

medvetandegöra och belysa ingreppet återfinns även i studierna, som ligger till grund för 

kommande textinnehåll.  

De flesta sjuksköterskor hade inte kunskap om det fanns en lagstiftning mot kvinnlig 

könsstympning i Irakiska Kurdistan (Shabila, Ahmed, & Safari, 2017). En del deltagare var 

säkra på att det inte fanns någon lagstiftning, medan endast två deltagare visste att det fanns 

en lagstiftning mot könsstympning, men att de inte hade detaljkunskap kring lagen. Ogunsiji 

(2015) berörde också ämnet om kunskap kring lagstiftning av kvinnlig könsstympning i sin 

studie. Deltagarna, som var barnmorskor från Australien, kände osäkerhet kring lagstiftning i 

landet. Samtliga visste att det var olagligt i deras region i landet, New South Wales, men de 

var osäkra kring hur lagstiftningen såg ut i övriga delar av landet. Däremot fanns det istället 

kunskap kring huruvida det är lagligt att åter sy igen kvinnans underliv efter exempelvis en 

förlossning. Vissa barnmorskor angav att de går med på att göra det på kvinnans begäran, 

trots vetskap om att det är illegalt. De yngre och mer oerfarna barnmorskorna uttryckte dock 

svårigheter med att förklara lagstiftningen i landet för de kvinnor som bland annat bad om att 

bli igensydda igen. De visste att man med största sannolikhet skulle åtalas för övergrepp, 

men de kunde inte föreställa sig vad de skulle säga till kvinnorna om de efterfrågade 

ytterligare förklaring. De äldre barnmorskorna hade större detaljsäkerhet kring lagstiftning 

och vilka juridiska konsekvenser det ger, samt hur de skulle framföra detta till den frågande 

kvinnan. 

  

8.1.2 Bristande utbildning inom sjuksköterskeprofessionen  

Majoriteten av sjuksköterskorna/barnmorskorna angav att de inte fått någon utbildning eller 

information om kvinnlig könsstympning under varken grund- eller specialistutbildning 

(Cappon, L’Ecluse, Clays, Tency, & Leye, 2015; Ogunsiji, 2015; Kaplan, Hechavarría, 

Bernal & Bonhoure, 2013).  

När frågan ställdes angående utbildning om kvinnlig könsstympning i en studie av 

Turkmani, Homer, Varol och Dawson (2018) svarade nästan hälften (48%) med säkerhet att 

de inte fått information om ämnet, 43% angav att de hade blivit informerade om kvinnlig 

könsstympning och resterande nio procent kunde inte minnas att de fått någon som helst 

utbildning i ämnet. De manliga sjuksköterskorna i studien av Kaplan, Hechavarría, Bernal 
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och Bonhoure (2013) angav att information om kvinnlig könsstympning inte var en del av 

deras utbildning, men att kvinnliga studenter tagit del av information om ingreppet. Detta 

trots att kvinnor och män ska garanteras samma utbildning under sitt studieprogram, vilket 

resulterade i en större medvetenhet om fenomenet och dess komplikationer hos de kvinnliga 

sjuksköterskorna. Deltagarna i studien från belgiska Flandern angav att de stött på ämnet 

under sin utbildning (Cappon, L’Ecluse, Clays, Tency, & Leye, 2015). Dessa var under 30 år 

gamla, vilket visar på en utveckling i utbildningsprogrammet. Dock kan brister fortfarande 

ses då en av fem barnmorskor trodde att kvinnlig könsstympning gjordes av medicinska skäl. 

Utöver att kunskapsbristen beror på att kvinnlig könsstympning inte informeras om under de 

vårdutbildningar som ges, spelar även media och forskning en stor roll i bristen på kunskap 

(Shabila, Ahmed & Safari, 2017). Kvinnlig könsstympning är inte något som har 

uppmärksammats eller intresserat omvärlden förrän nyligen. 

Ett annat perspektiv gavs av de barnmorskor som medverkade i studie från 2013, dessa 

barnmorskor hade fått utbildning i att vårda, rådgiva och samtala med kvinnor som genomgått 

könsstympning (Isman, Mahmoud Warsame, Johansson, Fried & Berggren, 2013). Samtliga 

hävdade att de kände sig självsäkra och kunniga inom ämnet, men att intresse förelåg till 

ytterligare utbildning. De uttryckte även åsikter och önskemål om att sprida mer kunskap till 

samhället som står utanför hälso-och sjukvården. Exempelvis att det inte finns ett 

likhetstecken mellan oskuld och könsstympning samt att ingreppet inte är obligatoriskt inom 

religionen och att det därmed borde upphöra. De berättar vidare sina idéer på hur kunskapen 

ska nå ut till så många som möjligt. Att predika på fredagsbönen, besöka skolor och undervisa 

unga flickor i ämnet samt att knacka dörr för att informationen ska nå ut till hemmafruar. 

Andra idéer var att erbjuda alternativa arbeten till de personer som genomför ingreppen på 

kvinnorna, vilket gör att de inte längre “tvingas” att könsstympa unga flickor på grund av 

ekonomisk vinning. Vikten av att sprida kunskap om ämnet ligger till grund för de ändrade 

attityderna till ingreppet i Somalia, berättade en barnmorska. Tidigare var det tabu att prata 

om kvinnlig könsstympning i landet, men efter en nationell kampanj gällande ämnet ändrades 

mångas åsikter. En del privatpersoner har till och med slutat med att utföra ingreppet, trots att 

de får ersättning för arbetet. Barnmorskorna ställde sig även positiva till att våga anmäla 

ingreppet till polisen. En djupare kunskap i rådgivande samtal samt stärkandet av 

sjuksköterskornas kompetens i ämnet, har förbättrat vård för kvinnor sett ur ett internationellt 

perspektiv. Fortsatt utbildning och kampanjer med syfte att öka medvetenheten kring kvinnlig 

könsstympning, tror deltagarna är nyckeln till att bryta fördomar och falsk information som 

idag finns kring ingreppet i Somalia. 
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8.2 Sjuksköterskans attityder 

Nästan hälften av de utfrågade ansåg att medikalisering av könsstympning var ett säkrare och 

bättre alternativ jämfört med hur det traditionellt utförs (Kaplan, Hechavarría, Bernal & 

Bonhoure, 2013). Den andra hälften tyckte att könsstympningen skulle stoppas till alla pris 

och ett mindre antal ansåg att en medikalisering skulle innebära en normalisering av 

ingreppet. De kvinnliga sjuksköterskorna var mer positivt inställda till att få ett stopp på 

kvinnlig könsstympning och arbeta för att förhindra att det händer deras döttrar, än de 

manliga sjuksköterskorna. Kvinnorna var redo och villiga att övervinna sin underordnade 

ställning i ett patriarkalt samhälle, som tar bort rätten till deras egna kroppar och beslut som 

rör den. Ogunsiji (2015) beskrev i sin studie att alla deltagande barnmorskor uttryckte ilska 

angående det faktiska ingreppet kvinnlig könsstympning, och inte gentemot kvinnorna i sig. 

De uttryckte även empati för de kvinnor som tvingas leva med konsekvenserna av ingreppet. 

Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, Fàbregas och Muñoz-Ortiz (2009) 

beskrev snarare motsatsen i sin studie. En femtedel av sjuksköterskorna uttryckte mycket 

begränsat engagemang i ämnet, där störst intresse låg hos de kvinnliga sjuksköterskorna. 

Vidare beskrevs även barnmorskornas syn på fortsatt genomförda ingrepp på unga flickor 

(Isman, Mahmoud Warsame, Johansson, Fried & Berggren, 2013). Svårigheter i att plötsligt 

sluta med denna tradition förklarades och gavs som en anledning till varför detta ingrepp 

fortfarande utförs. De flesta barnmorskor berättade att deras syn på könsstympning har 

förändrats markant och att de nu ser sig som motståndare till ingreppet. Detta på grund av 

egna erfarenheter, vårdutbildning samt religiösa ledares talan. Vetskapen om att kvinnlig 

könsstympning inte har något med islam eller religion att göra samt de psykiska och fysiska 

konsekvenserna av ingreppet, beskrevs som de största anledningarna till varför deras syn har 

ändrats.  

I Gambia berättade sjuksköterskorna att kvinnlig könsstympning genomförs på grund av 

att det är obligatoriskt inom religionen, en djupt rotat ritual i den gambiska kulturen och/eller 

synen på att reducera kvinnans sexuella känslor (Kaplan, Hechavarría, Bernal & Bonhoure, 

2013). Andra mindre vanliga orsaker kan vara för att bibehålla kvinnans oskuld, minska 

prostitution och/eller ses som en ritual för att komma in i en gemenskap eller ett samhälle. 

Totalt 23% av deltagarna uppgav att de ställde sig positiva till utförandet av ingreppet och 

knappt en procent ansåg att det inte kränker de mänskliga rättigheterna. Även i Liberia ses 

kvinnlig könsstympning som en ritual för att komma in i en gemenskap, där det dessutom ses 

som olämpligt att använda sig av uttrycket “könsstympning” och att man istället pratar om 
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det som att kvinnor “blir medlemmar av Sande”, som är en hemlig gemenskap endast för 

kvinnor (Tarr-Attia, Boiwu & Martínez-Perez, 2019). Detta görs som ett sätt att erhålla 

respekt från samhället. Könsstympningen symboliserar kvinnans inträde till Sande men 

under detta initieringsläger ges även “undervisning” i hur dessa kvinnor ska behålla sin 

oskuldsfullhet samt lojalitet till männen i samhället. Alla barnmorskor utom en i denna 

studie ansåg att kvinnlig könsstympning måste upphöra men att undervisningen som ges 

under lägret är bra och bör fortskrida.  

Deltagarna i studien av Shabila, Ahmed och Safari (2017) berättade att de inte trodde att 

lagstiftning skulle stoppa kvinnlig könsstympning. Istället ansåg de att fokus bör ligga på att 

öka människors medvetenhet kring detta övergrepp, speciellt bland religiösa utövare. Media 

och religiösa auktoriteter borde ha en större roll gällande medvetenhet och kunskap kring 

ämnet tyckte deltagarna, istället för att problematisera och lagstifta denna tradition. Att 

straffas i enlighet med en lagstiftning för att ha utfört en kvinnlig könsstympning, trodde inte 

de flesta deltagarna på i denna studie. De tyckte att den som utförde ingreppet snarare skulle 

upplysas om problematiken kring könsstympning och sedan varnas, eftersom utövarna tror 

att de gör nytta för kvinnorna och samhället. Övriga deltagare föreslog böter eller 

lagfällning, men då endast med lätta straff. Vidare beskrev Shabila, Ahmed och Safari 

(2017) att lagens roll i kampen mot kvinnlig könsstympning betonades av deltagarna. Det 

finns ett behov av stränga lagar för att förhindra att unga flickor blir utsatta och detta har 

prövats i flera länder där könsstympning är vanligt. Dock förblir fortfarande detta ingrepp ett 

problem trots lagstiftning och straff. Detta visar på att inte endast lagstiftning är effektivt för 

att avsluta en skadlig praxis som denna, som är kopplad till religion, kultur och tradition. I 

religiösa samhällen är det viktigt att alla lagar stöds av dess religion så att folket accepterar 

samt följer de aktuella lagarna. 

  

8.3 Sjuksköterskans erfarenheter 

I en studie av Isman, Mahmoud Warsame, Johansson, Fried och Berggren (2013) berördes 

barnmorskors erfarenheter av att möta kvinnor som söker vård på grund av komplikationer 

till ingreppet. Barnmorskorna berättade att de flesta kvinnor är rädda och drar sig från att 

söka hjälp under väldigt lång tid. Orsaker till detta kan vara ekonomiska skäl, brist på 

kunskap och/eller att de är blyga och vågar inte prata om dessa problem öppet. 

Barnmorskorna beskrev att det ofta kräver långa samtal med kvinnorna om konsekvenser av 

ingreppet och allmänna fakta innan de vågar förklara sin situation sanningsenligt. För att 

kunna förse kvinnorna med bästa möjliga vård, underströk barnmorskorna vikten i att förstå 
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kvinnans uppfattning och kunskap om situationen. På detta sätt stärker man kvinnans 

självförtroende och bygger en tillit mellan sjuksköterskan och kvinnan som genomgått en 

könsstympning. 

  

8.3.1 Sjuksköterskans erfarenheter av bakomliggande orsaker till ingreppet 

Religion, tradition och tro beskrevs ha en stor roll i diskussionen om kvinnlig könsstympning 

och är i många fall grunden till att ingreppet existerar och än idag utförs (Ali, 2012; Tarr-

Attia, Boiwu & Martínez-Pérez, 2019; Kaplan, Hechavarría, Bernal & Bonhoure, 2013; 

Isman, Mahmoud Warsame, Johansson, Fried & Berggren, 2013).  

De tvångsmässiga socio-kulturella normerna är starkare än kvinnors viljor, vilket de 

kvinnliga sjuksköterskorna uttryckte som en anledning till varför denna tradition fortfarande 

sker (Kaplan, Hechavarría, Bernal & Bonhoure, 2013). För att klara av att leva i ett 

patriarkalt samhälle och under förtryck, tar man ofta något och gör det till sitt eget. Studien 

beskrev att kvinnor har lagt värde i de element som konfigurerar det, och så småningom 

byggt en identitet kring det. I detta fall ges kvinnorna ett värde när de genomgår en 

könsstympning för att bekräfta deras kvinnlighet och att de är värda nog att få tillhöra ett 

socialt nätverk eller en gemenskap. Detta stärker kvinnans ställning i samhället, och hon 

bemöts därmed på ett annorlunda sätt. Detta värde saknas hos de som inte genomgått en 

könsstympning, och dessa kvinnor får ofta utstå diskriminering och utanförskap socialt, 

kulturellt och religiöst. En annan anledning var att icke-könsstympade unga flickor ville få 

sitt underliv könsstympat eftersom deras vänner hade eller skulle bli det (Isman, Mahmoud 

Warsame, Johansson, Fried & Berggren, 2013).  

Ali (2012) beskrev de deltagande sjuksköterskornas tro bakom ingreppet, vilket beskrevs 

som kulturella, religiösa och ekonomiska. I Sudan finns det ingen lagstiftning mot kvinnlig 

könsstympning, samtidigt som traditionen är kopplad till religion och stark tro. Detta är 

anledningen, enligt barnmorskorna, till att ingreppen fortsätter och genomförs varje dag. 

Tarr-Attia, Boiwu och Martínez-Pérez (2019) visade i sin studie att alla kvinnor genomgår 

könsstympning på traditionella grunder för att förebygga att deras klitoris ska växa sig lika 

lång som en penis eller för att göra kvinnans vagina tightare i sitt slag. Reduceringen av 

njutning under sex för kvinnan ska dock vara den största anledningen till varför 

könsstympning ska genomföras. En annan viktig anledning till detta ingrepp är tron om att 

chansen att få gifta sig ökar, samt möjligheten att kunna bli en bra fru.  

Barnmorskor i Somalia står inför svårigheter och utmaningar gällande kultur och religion 

i arbetet med kvinnlig könsstympning (Isman, Mahmoud Warsame, Johansson, Fried & 
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Berggren, 2013). I det rådgivande samtalet med kvinnor som har blivit könsstympade, 

beskrev barnmorskorna att de står inför svårigheter gällande kultur, tradition och religion då 

dessa är nära kopplade till ingreppet och identitet. Patienternas okunskap om att 

könsstympningen inte är obligatorisk inom religionen samt den starka tron på den somaliska 

kulturen och traditionen, upplever barnmorskorna som svåra åsikter att bemöta. 

Sjuksköterskorna har fått höra att de besvärar och blandar sig i beslut som rör 

familjemedlemmar och att de försummar den somaliska kulturen. De redogjorde vidare att 

kvinnorna de möter inte tror på att bryta traditionen av kvinnlig könsstympning, eftersom 

detta orsakar ilska hos Allah. Deltagarna i studien beskrev vikten av att sprida kunskap och 

medvetenhet om ämnet via religiösa ledare, eftersom dessa har en betydelsefull roll i 

samhället och kan därmed påverka befolkningens syn på ingreppet.  

 

9 Diskussion 

Under arbetets gång dök det upp frågor och funderingar gällande metodval, vad vi kunde ha 

gjort annorlunda för att underlätta sökningsarbetet, både dataanalys och urval men framför 

allt datainsamlingen. Även det resultat vi fick fram startade en diskussion oss författare 

emellan. Detta presenteras under de två kommande rubrikerna.  

  

9.1 Metoddiskussion 

Studien gjordes i form av en litteraturstudie (Friberg, 2017). För att få fram ett 

verklighetsbaserat resultat som svar på studiens syfte, samt olika perspektiv och 

infallsvinklar, valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar ut. Detta för att inte begränsa 

oss samt för att bredda vår sökning och inhämta så mycket information om ämnet som 

möjligt. Till en början valde författarna att endast belysa sjuksköterskans kunskap och attityd, 

dock fanns det då artiklar som vi ansåg applicerbara till arbetet som föll bort. På grund av 

detta valde vi att ändra vårt syfte och även lägga till sjuksköterskans erfarenheter.  

När sökningsarbetet först startade, märktes det att resultatet av sökningen genererade i ett 

litet antal artiklar. Ett fåtal ord användes i sökningen, vilket resulterade i för få och irrelevanta 

artiklar. Detta medförde att synonymer letades fram till redan befintliga ord, vilket ledde till 

en större mängd ord att använda. Därefter hittades tillräckligt många artiklar till arbetet. Ett av 

begreppen som användes i fritextsökningen, experience of patients, togs senare bort då detta 

inte speglade syftet. Samma resultat av artiklar framkom vid ny sökning när detta sökord togs 

bort. Ett av misstagen som gjordes under dataanalysen var att till en början lades fokus på 
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resultat och slutsats när artiklarna lästes, vilket resulterade i att ett par av de valda artiklarna 

till resultatdelen inte stämde överens med arbetets syfte. Därmed byttes dessa ut till nya 

artiklar vars fokus denna gång låg på artiklarnas syfte.  

Under sökandet av artiklar märkte författarna att majoriteten av dem berörde 

specialistutbildade sjuksköterskor, i detta fall barnmorskor. Detta kunde eventuellt bli 

problematiskt, då vi som författare är sjuksköterskestudenter och inte barnmorskestudenter. 

Trots detta valdes dessa artiklar att tas med då kvinnlig könsstympning är någonting som även 

allmänsjuksköterskan eventuellt kommer att komma i kontakt med under arbetslivet. Därmed 

ansågs denna information relevant att ta med. Vid närmare djupläsning av artiklarna framkom 

även andra yrkestitlar bland deltagarna i de studier som hade barnmorskor i fokus, exempelvis 

sjuksköterskor.  

Mårtensson och Fridlund (2012) beskriver begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i syfte 

att nya studier ska hålla en god vetenskaplig kvalitet samt att utveckla ny kunskap som 

påverkar, i detta fall, sjuksköterskeprofessionen i positiv utsträckning. För att argumentera för 

samt säkerställa vetenskaplig kvalitet i detta arbete, har metoddiskussionen diskuterats med 

dessa begrepp till grund. Vad gäller tillförlitlighet och trovärdighet i detta arbete har flertalet 

personer av olika åldrar, kön och profession läst och kommenterat innehållet, vilket har gett 

oss riktlinjer och referensramar att förhålla oss till för att säkerställa relevansen i arbetet. 

Metoden är applicerbar på nya studier, då den tydligt finns beskriven steg för steg där 

begränsningar och sökord tydligt framkommer i enskilda bilagor och i löpande text. Även 

detta stärker tillförlitligheten i arbetet. Sökningarna gjordes på två olika databaser, Cinahl och 

Pubmed, med samma sökord, fritextord och begränsningar vilket resulterade i att de artiklar 

som valdes ut till resultatet, fanns på båda databaserna. Detta stärker artiklarnas relevans till 

arbetet och syfte, men även tillförlitligheten om/när ytterligare studier om detta aktuella ämne 

ska genomföras utifrån vår metod. Artiklarna begränsades även till peer-reviewed vilket 

stärker artiklarnas vetenskapliga förankring och artiklarnas spegling av den verklighet 

författarna studerat. Den fakta som behandlats under arbetets gång har diskuterats oss 

författare emellan, där det har identifierats och antecknats likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat och sedan gjordes även en tematisering av innehållet. Artiklarnas innehåll granskades 

flertalet gånger samt översattes med hjälp av både elektroniska verktyg, lexikon och egna 

kunskaper och därefter landade författarna i det textinnehåll som presenteras i detta arbete. 

Detta för att ytterligare stärka trovärdigheten på den data som beskrivits, och inte låta någon 

eller någons förförståelse färga den fakta artiklarna innehöll.  
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En förförståelse författarna hade innan detta arbete började, var att kunskap, attityd och 

erfarenhet hos sjuksköterskan skulle skilja sig mellan olika delar av världen. Västvärlden 

kommer i kontakt med kvinnlig könsstympning på ett annat sätt än vad sjuksköterskor i till 

exempel Nigeria gör, vilket vi trodde skulle påverka innehållet i resultatet i förhållande till 

syftet. Därmed valde författarna att använda artiklar från hela världen eftersom geografisk 

eller demografisk avgränsning ville undvikas. Om detta inte skulle beaktas skulle en minskad 

förståelse kring ämnet uppstå, samt att författarna ansåg att det var av intresse att undersöka 

kunskap, attityd och erfarenhet i olika delar av världen hos sjuksköterskor. En annan aspekt 

varför arbetet behandlat geografiskt olika artiklar, är på grund av arbetets teoretiska 

utgångspunkt där Madeleine Leiningers omvårdnadsteori legat till grund. Att sjuksköterskan 

ska kunna se likheter och skillnader samt möta och anpassa sig till patienter från olika 

kulturer, beskriver Leininger som grundläggande i omvårdnadsarbetet. För att få bred 

förståelse och data som berör olika kulturer och därmed olika syn på exempelvis hälsa, 

sjukdom, religion, tradition och livssyn, valdes därför artiklar från olika delar av världen att 

användas i arbetet. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med detta arbete var att belysa sjuksköterskans kunskap, attityd och erfarenheter av 

kvinnlig könsstympning. I arbetets resultatdel beskrivs att sjuksköterskan generellt besitter låg 

kunskap gällande ingreppet i olika delar av världen, i både u- och i-länder. Detta kan leda till 

att sjuksköterskan känner sig osäker i mötet med kvinnor som genomgått en könsstympning 

eller att hen får känslan av dåligt självförtroende. Som resultat av detta kan det uppstå 

svårigheter att ge dessa kvinnor en jämlik vård och tillgång till bästa möjliga vård. Det är 

därför av stor vikt att sjuksköterskan har en förståelse för och besitter en förmåga att tolka 

sociala strukturer, språk och olika synsätt på hälsa, sjukdom och vård i olika kulturer. Detta 

styrks av Leininger och McFarland (2002) vars omvårdnadsteori ska hjälpa sjuksköterskor att 

vårda patienter med kulturella olikheter och undvika svårigheter i mötet med dessa.  

Bristande kunskaper i detta ämne hos sjuksköterskor idag är inte förvånande, då detta inte 

är en del av varken grund- eller specialistutbildningen när man studerar till sjuksköterska. 

Detta var något som sjuksköterskor beskrev i de artiklar som behandlades i resultatet. Många 

uppgav att de hade önskat att de fått undervisning i ämnet under sina studier och/eller på sin 

nuvarande arbetsplats. Att blanda kunskap från olika kulturer kan bidra till en betydande 

utveckling inom vården, vilket Leininger (2007) styrker. Ny kunskap gällande omvårdnad kan 

utveckla sjukvården och sjukvårdspersonal genom att öka kunskap och öppenhet för 



  20 (33) 
 

kulturella olikheter och dess värderingar. Många deltagare saknade även kunskap och 

medvetenhet kring att detta ingrepp är en kränkande handling mot både barn- och mänskliga 

rättigheter. Kultur är en mänsklig rättighet, vilket styrks av Leininger (2007) som beskriver att 

människans värderingar, synsätt och levnadssätt påverkas av den kultur man kommer ifrån. 

Dagens multikulturella vård ställer höga krav på personalens anpassningsförmåga till olika 

kulturer och människor sprungna ur dessa. Det är därför viktigt att sjuksköterskan bemöter 

patientens kulturella behov och kan identifiera relationer, värderingar och synsätt exempelvis 

för att möjliggöra ett ökat välbefinnande och en vård på lika villkor.  

I arbetets resultat framgår även att utbildning, egna erfarenheter och religion är av stor vikt 

till att förhållningssättet till ingreppet har förändrats positivt bland båda könen. Både män och 

kvinnor ändrar sina attityder till ingreppet när de får en bättre uppfattning om vad 

könsstympning faktiskt är, dess konsekvenser och hur det kan påverka kvinnans liv vilket 

styrks av Kimani et al. (2018) som beskriver en markant förbättring i kunskapsnivå hos de 

sjuksköterskor som deltog i studien, efter undervisning om kvinnlig könsstympning, 

respektive innan. Detta kan ses som tillräcklig information för att argumentera för mer 

utbildning, kunskap och spridning av kunskap i skola, under eftergymnasial utbildning och i 

varierande samhällen runt om i världen. Kostnader för samhälle och sjukvård skulle minska, 

så även kvinnor och barns eventuella fysiska samt psykiska lidande. Kvaliteten på vården till 

kvinnor som genomgått en könsstympning skulle förmodligen öka. Detta då sjuksköterskan 

besitter djupgående kunskap och därmed ett stärkt självförtroende och trygghet i sin 

professionella roll i att kunna bemöta denna patientgrupp. Att lyssna på de som studerar eller 

har studerat till sjuksköterska om vad som behövs och efterfrågas under utbildningen, tror vi 

kan stärka kvaliteten på framtida sjuksköterskor och dess kunskap och attityder gällande 

exempelvis kulturella, fysiska och religiösa skillnader människor emellan. Detta bekräftar 

Leininger och McFarland (2002) vars omvårdnadsteori påvisar behovet av utveckling och 

utbildning kring kulturkompetent omvårdnad. Detta för att kunna ge samtliga patienter inom 

hälso- och sjukvård en personcentrerad omvårdnad baserat på individens egna kulturella 

behov.  

Sjuksköterskornas attityd till kvinnlig könsstympning varierade. Många uttryckte ilska 

gentemot ingreppet och ansåg att det måste få ett slut. En del talade för att mer utbildning bör 

ges medan andra inte var speciellt intresserade av att ens prata om det. Det kan bland annat 

handla om rädsla då mycket grundar sig i religion och tradition och att man därmed bör visa 

respekt mot de religiösa ledarna. I takt med att kvinnlig könsstympning uppmärksammats i 

bland annat media och att en ökad medvetenhet föreligger ingreppet, vänder sig allt fler 
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kvinnor som könsstympats och män till sina religiösa ledare för rådgivning och stöd. Detta 

styrks i en studie av Ahmed, Kareem, Shabila och Mzori (2018) där deltagarna, vilka arbetar 

som religiösa ledare, beskriver en ökning av kvinnor och män som vänder sig till religiösa 

samlingsplatser för råd och stöd gällande ingreppet. Detta har historiskt sett inte varit vanligt, 

men i takt med ökad kunskap och en mer sanningsenlig bild om ingreppet, har fler kvinnor 

vågat dela med sig av sina erfarenheter. En annan aspekt kan vara att det är ett tungt ansvar att 

bära. Om ingreppet inte berör en själv minskar intresset att lära sig om det eller att arbeta mot 

det.  

Skillnaden på män och kvinnors syn på kvinnlig könsstympning framgick tydligt. De 

kvinnliga sjuksköterskorna och barnmorskorna var mer positivt inställda till att få ett stopp på 

detta samt arbeta för att förhindra att det händer deras döttrar. Detta till skillnad från den 

manliga vårdpersonalen som inte var lika positivt inställda till att ingreppet ska upphöra att 

förekomma. En orsak till detta kan vara att män och kvinnor ges utbildningar med olika 

innehåll. Samhällen baseras på mäns perspektiv och förhållningssätt, medan kvinnor ses som 

en biroll till hennes egen verklighet och där hon ses som ett objekt som någon annan kan ta 

beslut gällande. Skillnaden på kvinnor och mäns syn på kvinnlig könsstympning bekräftas i 

en studie av Akbas, Birge, Arslan och Ozbey (2019) där 64,5% av de manliga deltagarna 

uttryckte en vilja om att deras döttrar ska bli könsstympade, detta till skillnad från de 

kvinnliga deltagarna där 77,6% var emot könsstympning på deras döttrar. 

Något som uppmärksammats oss författare emellan är hur lite plats kvinnlig 

könsstympning har haft under vår uppväxt, men att manlig omskärelse däremot har 

introducerats och diskuterats under exempelvis skolgången. När något inte pratas om visar det 

ofta på att det är tabu, inte värt att uppmärksammas eller inte är av intresse för den allmänna 

människan. Detta är något författarna vill se en förändring på. Ju mer det uppmärksammas 

och pratas om, desto mer kunskap sprids och risken för fördomar och kränkande handlingar 

minskar. Utbildning leder till kunskap vilket styrks i en studie som gjorts i Sudan på 

högstadieflickor där man sett en tydlig minskning i hur många som ansåg att könsstympade 

kvinnor är renare än icke-könsstympade kvinnor (Mahgoub, Nimir, Abdalla & Alam Elhuda, 

2018). Detta före respektive efter ett utbildningsprogram som getts till dessa unga flickor om 

könsstympning. Som tidigare nämnts pekar även en studie av Kandala, Ezejimofor, Uthman 

och Komba (2017) på en signifikant minskning av det antal kvinnliga könsstympningar som 

gjorts de senaste 20 åren. Detta är bara två av många exempel som visar på vad utbildning kan 

generera i.  
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Under arbetets gång kom författarna i kontakt med data som beskrev att sjuksköterskan var 

den som hade mest kunskap om ingreppet bland vårdpersonal, där ofta läkare hade minst 

kunskap. Att sjuksköterskan är den som är bäst lämpad att behandla denna patientgrupp känns 

oroväckande då denna profession som tidigare nämnts generellt sett inte besitter tillräcklig 

kunskap för att möjliggöra bästa möjliga vård för dessa kvinnor. Detta då det inte är en 

självklarhet att dessa kvinnor endast får träffa sjuksköterskor när de besöker vården, utan även 

andra professioner med bristande kunskap vilket kan påverka kvinnan. Detta kan även stärka 

känslan av skam eller tabu. Det kan sända signaler om att ingreppet inte är viktigt eller 

intressant nog, om inte ens sjukvårdspersonal lägger vikt vid kvinnlig könsstympning. Att 

uppmärksamma, diskutera, upptäcka och värdera kunskap och information gällande denna typ 

av ingrepp i olika forum i samhället, väger också tungt för att väcka intresse och ta bort 

eventuell tabu kring ämnet.  

Jimenez-Ruiz och Martínez (2016) beskriver att sjukvårdspersonal är bäst lämpade att 

upptäcka flickor och kvinnor i riskzonen, men också för att arbeta förebyggande. För att detta 

ska vara möjligt måste personalen förstå de kulturella orsakerna bakom ingreppet. Madeleine 

Leiningers omvårdnadsteori beskriver att sjuksköterskans kulturella kompetenser är 

avgörande för att denne ska kunna upptäcka fall i riskzonen samt arbeta förebyggande mot 

denna tradition. Att använda sig av soluppgångsmodellen som en teoretisk bas för 

omvårdnadsarbetet, kan användas som referensram för sjuksköterskan att utforma 

omvårdnadsplaner och interventioner som fokuserar på att upptäcka nya fall och/eller hantera 

komplikationer till följd av könsstympningen. I en studie av McFarland, Mixer, Webhe-

Alamah och Burk (2012), beskriver författarna en kulturomsorgsteori för att möjliggöra en 

kulturellt kongruent- och kompetent vård. Denna teori består av tre begrepp vilka är 

preservation and/or maintenance, accommodation and/or negotiation och repatterning 

and/or restructuring. Denna teori utformar tillvägagångssätt, byggda på begreppen, för att en 

kulturspecifik och holistisk sjukvård ska kunna bedrivas. Syftet är att hjälpa sjuksköterskan 

att tillhandahålla en vård som är meningsfull och kulturellt kongruent för människor, vilket 

bygger på aktivt lärande och intresse för kulturella likheter och olikheter.  

 

10 Kliniska implikationer 

Ett förslag är att införa riktlinjer för hur sjuksköterskan ska agera i mötet med kvinnor som 

genomgått en könsstympning. Ytterligare utbildning behövs och information om ämnet ska 

vara lättillgängligt för sjuksköterskor men även annan vårdpersonal. Utbildning och riktlinjer 
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är av stor vikt för att kunna erbjuda en individanpassad, personcentrerad och god vård som 

alla patienter har rätt till. Utbud och tillgång på rätt typ av vård ger en vård präglad av 

kontinuitet och jämlikhet, vilket också är kostnadseffektivt samt ökar möjligheterna till den 

bästa möjliga vården för patienterna. Skiftande tillgångar på vård i olika länder och delar av 

samma land skapar en obalans mellan olika vårdinrättningar där belastningen blir tung på 

vissa verksamheter, och låg på andra. Även här kan kunskap och förståelse gällande kvinnlig 

könsstympning spara tid, pengar och eventuella emotionella effekter i relation till ingreppet 

och/eller bemötandet. Rätt kompetens och utbildning kan alltså effektivisera vården på flera 

olika plan.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Då kvinnor som genomgått en könsstympning eventuellt kommer träffa den allmänna 

sjuksköterskan när de söker sig till vården och inte endast barnmorskor, anser författarna att 

mer forskning behövs som inkluderar allmänsjuksköterskors erfarenheter gällande detta. Detta 

då kvinnor som genomgått en könsstympning kan befinna sig i olika vårdsammanhang, och 

inte endast på exempelvis kvinnokliniker eller specialistmottagningar. Detta anser vi är av 

intresse, men framför allt en viktig aspekt som kan hjälpa sjukvården att utvecklas och/eller ta 

fram riktlinjer gällande bemötande och omvårdnad av dessa kvinnor i olika vårdkontexter. 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är studier baserade på kvinnornas egna erfarenheter 

eller förväntningar på vården i förhållande till kvinnlig könsstympning. Detta kan ligga till 

grund för att få en ökad förståelse och för att kunna erbjuda dessa kvinnor den vård de 

behöver och vill ha. Även här kan riktlinjer arbetas fram gällande vårdmötet och 

omvårdnaden av könsstympade kvinnor. Att ta del av kvinnors egna erfarenheter av ingreppet 

och utveckla en bättre anpassad vård utefter det, ökar även deras delaktighet i vården.  

 

12 Slutsats 

Idag finns generellt låg kunskap gällande kvinnlig könsstympning hos såväl sjuksköterskor 

som annan vårdpersonal i olika delar av världen. Majoriteten av de sjuksköterskor som 

deltagit i de studier som behandlats i detta arbete, har under sina sjuksköterskestudier inte 

kommit i kontakt med detta ingrepp varken under praktisk eller teoretisk utbildning. Oavsett 

vilken kunskapsnivå dessa hade så efterfrågades mer utbildning hos sjuksköterskan. Detta är 

en väsentlig del i vårdmötet med kvinnor som genomgått en könsstympning för att kunna 
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erbjuda en god omvårdnad. Kunskap i relation till ingreppet har visats minska antalet ingrepp, 

men också ett förändrat synsätt och förhållningssätt gentemot kvinnlig könsstympning.  

Det finns olika faktorer som motiverar till varför detta ingrepp utförs, bland annat 

kulturella, traditionella, religiösa och patriarkala strukturer och faktorer. Kunskap och attityd 

kring detta varierade och kan bero på det samhälle kvinnorna lever i, eller brist på kunskap 

hos vårdpersonal gällande kvinnlig könsstympning. Enligt sjuksköterskans erfarenheter 

beskrivs svårigheter i att möta kvinnor som blivit könsstympade.  
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Knowledge, attitude and 

practices of Flemish 

midwives 

2015, Belgien, 

Midwifery 
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barnmorskor gällande 
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Dataanalys: Analytisk statistik. 

Denna studie visade på att barnmorskor i Flandern 
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könsstympning och dess komplikationer och 

betonar kunskapsbristen gällande detta. 

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, Somaliland, 

Obstetrics and 

Gynecology 

International 

Syftet med denna studie 

var att belysa 

barnmorskors 

erfarenheter av att 

tillhandahålla vård och 

rådgivning till kvinnor 

med problem relaterade 

till könsstympning. 

Design: Kvalitativ metod. 
Urval: Åtta barnmorskor med utbildning 
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Dataanalys: Innehållsanalys. 
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könsstympning är en viktig del av kulturen och ur 

denna synvinkel uppfattas barnmorskans arbete 

som störande och står i vägen för den somaliska 

kulturen. Att ha personlig erfarenhet av 

könsstympning framkom som en fördel vid 

rådgivning av dessa kvinnor. 
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S., Bernal, M., & 

Bonhoure, I. 

Knowledge, attitudes and 
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health care professionals 

in The Gambia: a 

multiethnic study 

2013, Gambia, 

BMC Public Health 

Syftet var att bidra med 

kunskap kring ämnet 

som rör hälso-och 

sjukvårdspersonalens 

kunskap och attityd 

gällande kvinnlig 
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landsbygden i Gambia. 

Design: Kvantitativ metod. 
Urval: 468 stycken sjuksköterskor i 

studien. Detta var samtlig personal som 

jobbade på Gambias landsbygd.  
Datainsamling: Tvärsnittsstudie med 

hjälp av frågeformulär.  
Dataanalys: Analytisk statistik. 

Sjuksköterskornas kunskap och attityder till 

kvinnlig könsstympning påverkas av dess kön och 

etnisk identitet. 42,5 procent av deltagarna tyckte 

att kvinnlig könsstympning skulle fortsätta. 47,2 

procent har eller ska genomföra det på sina egna 
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Kaplan-Marcusan, 

A., Torán-
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J., Castany 

Fábregas, M.J., & 

Munoz-Ortiz, L. 

Perception of primary 

health professionals about 

Female Genital Mutilation: 

from healthcare to 

intercultural competence 

2009, Spanien, 

BMC Health 

Services Research 

Syftet med denna studie 

var att analysera 

uppfattning, kunskap, 

attityd samt erfarenheter 

hos hälso- och 

sjukvårdspersonal 

gällande kvinnlig 

könsstympning. 

Design: Kvantitativ metod. 

Urval: Totalt 409 deltagare. De 

yrkesgrupper som var med var läkare, 

barnläkare, sjuksköterskor, barnmorskor 

samt socialarbetare. Datainsamling: 

Tvärsnittsstudie med hjälp av 

frågeformulär. 

Dataanalys: Analytisk statistik. 

Deltagarna överskattade sin egen kunskap gällande 

kvinnlig könsstympning och mindre än hälften 

kunde korrekt identifiera de olika typerna av 

ingreppet samt ange de länder där dessa ingreppet 

utförs. De kvinnliga deltagarna visade på mer 

empati gentemot kvinnlig könsstympning än de 

manliga deltagarna. 

Ogunsiji, O. Female genital mutilation 

(FGM): Australian 

Midwives’ knowledge and 

attitudes 

2015, Australien, 

Health Care for 

Women 

International 

Syftet var att rapportera 

kunskaper och attityder 

angående kvinnlig 

könsstympning hos 

barnmorskor i 

Australien. 

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Elva barnmorskor från ett 

universitet i Australien deltog frivilligt.  
Datainsamling: Semistrukturerad 

djupintervju. 
Dataanalys: Tematisk analys. 

Signifikanta kunskapsluckor finns hos de 

barnmorskor som deltog. Barnmorskorna kände 

ilska och empati för de drabbade kvinnorna. De 

rekommenderade även att information om kvinnlig 

könsstympning och legaliseringen kring detta bör 

finnas tillgängligt för sjukvårdspersonal.  

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, Irakiska 

Kurdistan, Health 

Care for Women 

International 

Syftet var att granska 

kunskaper, attityder samt 

erfarenheter hos hälso- 

och sjukvårdspersonal 

gällande kvinnlig 

könsstympning. 

Design: Kvalitativ metod. 

Urval: 21 deltagare. Medvetet utvalda 

gynekologer, barnmorskor och 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: Bandinspelade 

semistrukturerade intervjuer med hjälp 

av frågeformulär med öppna frågor. Alla 

intervjuer gjordes på kurdiska. 

Dataanalys: Innehållsanalys. 

Studien visade på bristande kunskap gällande 

kvinnlig könsstympning och därmed dess olika 

typer, förekomst samt komplikationer men även 

lagar gällande ämnet. De stöttar inte kvinnlig 

könsstympning och anser att det är något som måste 

upphöra. 

Tarr-Attia, C.K., 

Hawa Boiwu, G., 

& Martínez-

Pérez, G. 

‘Birds of the same feathers 

fly together’: midwives’ 

experiences with pregnant 

women and FGM/C 

complications - a 

grounded theory study in 

Liberia 

2019, Liberia, 

Reproductive 

Health 

Syftet var att förstå de 

hälsoeffekter kvinnlig 

könsstympning medför 

utifrån de erfarenheter 

barnmorskor har i 

Liberia. 

Design: Kvalitativ metod. 
Urval: 20 kvinnliga barnmorskor födda i 

Liberia med minst två års 

yrkeserfarenhet med kunskap om 

kvinnlig omskärelse. 
Datainsamling: Grundad teori. 

Bandinspelade semistrukturerade 

Brist på kunskap och erfarenhet gav upphov till 

svårigheter att ta sig an de komplikationer de stötte 

på. Majoriteten av barnmorskorna i studien 

förespråkade för avskaffande av kvinnlig 

könsstympning samt bevarande av de traditionella 

instruktioner dessa flickor får då de genomgår en 

könsstympning. 
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intervjuer.  

Analys: Tematisk analys. 

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, 

Women & Birth 

Att utforska kunskaper, 

erfarenheter och behov 

hos barnmorskor i 

relation till vård av 

kvinnor som genomgått 

könsstympning. 

Design: Mixad metod. Kvantitativ och 

kvalitativ. 

Urval: Samtliga 198 medlemmar på 

Australian College of Midviwes´(ACM) 

intranät.  

Datainsamling: Enkäter med både 

öppna och stängda frågor användes för 

att samla in all data.  

Dataanalys: Deskriptiv statistisk analys 

respektive innehållsanalys. 

Studien visade på enorm kunskapsbrist gällande 

kvinnlig könsstympning och nästan hälften uppgav 

att de inte fått någon som helst utbildning inom 

området. 
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