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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett skadligt ingrepp där delar av 
kvinnors könsorgan avlägsnas eller förändras utan medicinskt syfte. Idag 
finns så många som över 200 miljoner kvinnor och unga flickor som gått 
igenom någon form av könsstympning. Ingreppet är fäst vid kulturella 
värderingar, trosuppfattningar och sociala mönster. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade 
kvinnor. 

 

Metod: En litteraturöversikt som innefattar två kvalitativa och åtta kvantitativa 
vetenskapliga artiklar. Informationssökningen gjordes på databaserna 
CINAHL Complete och Pubmed. Artiklarna granskades och analyserades 
enligt Fribergs metod. 

 

Resultat: Resultatet visade att de flesta sjuksköterskorna i studien hade varierande 
kunskaper och medvetenhet om KKS. Majoriteten av sjuksköterskorna 
visste att KKS hade skadliga konsekvenser. Kulturella, religiösa, sociala 
och sexuella faktorer tillskrevs som skäl för utövandet av KKS. En del av 
de hade en inställning på att vilja utföra KKS. Majoriteten av 
sjuksköterskorna i studien var motvilliga att låta sina döttrar genomgå 
KKS. Som en strategi för att eliminera KKS hade många åsikten att lagen 
mot KKS skulle tillämpas strikt. 

 

Diskussion: Litteraturöversikten diskuteras med Madeleine Leiningers transkulturella 
omvårdnadsteori som grund. Diskussionen tar upp vikten av att ha 
förståelse för kulturella skillnader och anpassa omvårdnaden på ett sådant 
sätt att kvinnans perspektiv är väl sedd utan att sjuksköterskor behöver 
utföra kvinnlig könsstympning. 

 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, attityder, sjuksköterskor, möten, omvårdnad 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Female genital mutilation (FGM) is a deleterious practice where parts of 
women's genitals are removed or altered for non-medical purpose. As of 
today, over 200 million women and girls have undergone some form of 
genital mutilation. The practice is attached to cultural values, beliefs and 
social patterns. 

 

Aim: The objective of this paper was to describe nurses’ attitudes in the 
encounter with genital mutilated females  

 

Method: In this literature review two qualitative and eight quantitative papers were 
used. Data was gathered from two databases: CINAHL Complete and 
Pubmed. The papers were reviewed and analyzed according to Friberg's 
method. 

 

Results: The results showed that most of the nurses in the study had varying 
knowledge and awareness of female genital mutilation. Many nurses 
believed that FGM had harmful consequences. Cultural, religious, social 
and sexual factors were attributed as reasons for the practice of FGM. 
Some of them had the attitude of wanting to perform FGM. Most of the 
nurses in the study were reluctant to have their daughters undergo FGM. 
As a strategy to eliminate FGM, many had the view that the law against 
FGM should be strictly applied. 

 

Discussion: The literature review is discussed with Madeleine Leininger's transcultural 
nursing theory. The discussion emphasizes the importance of 
understanding cultural differences and adapting the care in a way that 
women's perspectives are well-viewed without the need for nurses to 
perform female genital mutilation. 

 

Keywords: Female genital mutilation, attitudes, nurses, encounters, nursing 
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Inledning 

Denna litteraturöversikt kommer att handla om sjuksköterskors attityder i möten med 

könsstympade kvinnor. Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett allvarligt ingrepp på kvinnors 

och flickors könsorgan utan medicinskt syfte. Ingreppet är en kulturell tradition som utsätter 

kvinnors hälsa i fara. På grund av traumatiska upplevelser som kvinnor genomgår, medför 

ingreppet urologiska och gynekologiska skador utöver de psykologiska problemen. Både 

flickor och kvinnor som kommer från länder där könsstympningen vanligtvis förekommer 

stöter vi på i olika områden inom sjukvården. Det är en angelägen fråga då det påverkar 

kvinnans hälsa och livskvalitet. Dock lyftes denna fråga aldrig under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) och därmed kartläggs inte den av sjuksköterskorna. Under vår 

sjuksköterskeutbildning saknades det någon form av undervisning gällande KKS därför 

väcktes intresset för att studera ämnet. Med detta i åtanke uppmuntras vi att undersöka 

sjuksköterskans attityder i möten med könsstympade kvinnor. 

 

Bakgrund 

Förekomst 

KKS är ett ingrepp som utförs runt om i världen och ungefär 6000 flickor utsätts för ingreppet 

varje dag (Priscilla, 2011). Dessutom har 200 miljoner kvinnor gått igenom någon slags 

könsstympning runt om i världen (Jordal & Wahlberg, 2018). Ingreppet som är djupt rotat i 

människors tradition förekommer i många länder (World Health Organisation [WHO], 

2019a). Enligt United Nations Children's Fund [Unicef] (2016) rapportering utförs KKS i mer 

än 28 afrikanska länder, delar av Mellanöstern som Jemen, Saudiarabien och Irak (bland 

kurder). Ytterligare genomförs könsstympning i delar av Asien som Indien, Malaysia, 

Pakistan och Indonesien. Könsstympade kvinnor finns också i delar av Europa, Australien och 

Nordamerika som resultat av migration från länder där ingreppet fortfarande sker. I Sverige 

uppskattas 38,000 könsstympade flickor och kvinnor som kommer från Somalia, Eritrea, och 

Etiopien och det beräknas vara mer än halv million som är bosatt inom Europa (Jordal 

&Wahlberg, 2018). Förekomsten av KKS varierar både mellan och inom regioner och länder. 

Ingreppet praktiseras mer av speciella etniska grupper än ett helt lands invånare (Priscilla, 

2011). 

El-Damanhoury (2013) påpekar att det finns en tro om att KKS endast utförs av muslimer. 

Men till skillnad från tron utövas den också av vissa kristna och en minoritetsgrupp av 

etiopiska judar. Vidare beskriver El-Damanhoury (2013) att KKS inte är en religiös plikt och 
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därför benämns den inte i någon av religionerna. KKS är ett traditionellt och kulturellt 

ingrepp som har existerat före Islam och Kristendomen. UNICEF (2020) förklarar däremot att 

vissa människor som vill behålla traditionen förknippar KKS som en religiös plikt, fast än det 

inte finns någon skriftlig bevis i någon religion. 

Mulongo, McAndrew, och Hollins Martin (2014) påpekar att trots den kvinnliga 

könsstympningen må associeras med länder främst i Afrika så har det rapporterats om flera 

fall i USA och Storbritannien där KKS utfördes av läkare i början av 1900-talet, för att ”vårda 

lesbianism, hysteri, onani och andra så kallade kvinnliga abnormiteter”. 

 

Samhälle och kultur 

Enligt Priscilla (2011) är KKS fäst vid kulturella värderingar, trosuppfattningar och sociala 

mönster. Könsstympningen anses vara en ritual som ger kvinnor en rätt att delta, tillhöra och 

äga egendom i den kulturen. I kulturer där könsstympningen praktiseras är det ett krav för 

äktenskap och det är vanligtvis en möjlighet för en familj att visa samhörighet till att flickans 

skärs. I vissa kulturer firas ceremonin med dans och jubel som ibland varar i flera dagar. 

Orsaker som driver den kvinnliga könsstympningen har visat sig bero på att klitoris anses 

vara stötande för män eller att klitoris kommer att växa till storleken på en penis om den 

lämnas intakt (Priscilla, 2011). Andra orsaker kan vara att KKS är nödvändigt för att bromsa 

kvinnlig sexuell lust och skärning av klitoris kommer att garantera jungfrulighet. Det 

kvinnliga könsorganet anses vara mer estetiskt tilltalande om delar avlägsnas. Smidigt anses 

vara vackert och att infibuleras (typ III, se nedan) betraktas vara mer fysiskt tilltalande för 

män. Vissa kulturer anser klitoris vara ett giftigt organ som kan orsaka död till en manlig 

sexpartner. Dessutom tror vissa att det kan leda till skadliga konsekvenser om penis berör 

klitoris eller om ett barn kommer i kontakt med den under förlossningen (Priscilla, 2011; 

Mishori,Warren & Reingold, 2018). 

Todkari (2018) påpekar att könsstympning anses vara ett absolut krav för äktenskap, 

eftersom det tros skydda en flickas oskuld. Det är ett sätt att styra kvinnornas sexuella drift 

eftersom den sexuella lusten minskar. Det är viktigt för att upprätthålla familjens ära och i 

vissa kulturer accepterar inte män att gifta sig med en kvinna som inte är könsstympad. Detta 

leder till svårigheter och sätter press på en kvinna som lever i ett sådant samhälle där 

äktenskap är enda utvägen för accepterande och ekonomisk säkerhet. 

Vidare belyser Todkari (2018) att kvinnor som lever i samhällen där KKS är främmande 

inte vill utsätta sina egna döttrar för könsstympning. Däremot riskerar många kvinnor som är 
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emot ingreppet för samhällspress och att bli utstötta, då det är svårt att hitta någon från sin 

egen kultur att gifta sin dotter med. 

 
Kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser 

World Health Organisation [WHO] (2019a) beskriver att KKS är ett skadligt ingrepp där 

delar av kvinnors könsorgan avlägsnas eller förändras. Enligt Tamaddon, Johnsdotter, 

Liljestrand, och Essén (2006) omfattar könsstympningen fyra olika typer. Typ I innebär 

borttagande av förhuden som omger klitoris eller dess topp. Typ II innefattar avlägsnande av 

delar eller hela förhuden som omger klitoris, klitoris och innersta blygdläppar. Typ III kallas 

också "infibulering" som är en procedur där slidan stängs delvis genom att klitoris och delar 

av yttre läpparna tas bort samt vulva och vaginal öppning sys ihop. Typ IV är de resterande 

mindre procedurerna som inte räknas med i typ I-III. Könsstympningen utförs huvudsakligen 

av kvinnor bland annat outbildade traditionella barnmorskor och ibland även av äldre kvinnor 

inom familjen. Ingreppet utförs med ett rakblad eller oren kniv, ibland till och med en 

glasskärva. Smärtlindring förekommer vanligtvis inte eftersom det inte tros att de små 

flickorna kommer att plågas av smärtorna (Socialstyrelsen, 2005). 

Könsstympningen utsätter kvinnorna för allvarliga komplikationer förr eller senare i sina 

liv (Leye, Powell, Nienhuis, Claeys & Temmerman, 2006). Med andra ord menar Leye et al. 

(2006) att ingreppet har fysiska, psykiska och sexuella påföljder utöver de risker som kan 

påverka reproduktiva hälsan negativt hos kvinnor. Deras nuvarande och framtida livskvalitet 

påverkas betydligt. Konsekvenserna strax efter ingreppet, speciellt vid typ III infibulation kan 

vara att flickan blöder mycket och får blödningschock, infektioner, blodförgiftning, 

svårigheter att tömma blåsan på grund av smärta eller någon slags ocklusion, åkomma på 

näraliggande organ och psykisk chock till följd av överraskande stark smärta (Socialstyrelsen, 

2005). Långsiktigt kan det även förekomma andra besvär som cystor, underlivssmärtor, 

menstruationsblod som samlas och stockar sig i vaginan (hematokolpos), svåra urinbesvär, 

sexuella problem som värk vid samlag och försvårande omständigheter i samband med 

graviditet och förlossning. Generellt utgör den kvinnliga könsstympningen allvarliga 

konsekvenser och försämrar därmed hälsa och välbefinnande hos kvinnor. I kulturer där 

stigmatiseringen förekommer är det högst sannolikt att kvinnors mentala välbefinnande 

påverkas, speciellt för kvinnor som är emot könsstympningen men lever i samhällen där det är 

en kulturell tradition (Mulongo et al., 2014). 
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Lagstiftning gällande kvinnlig könsstympning  

Idag finns det tre miljoner fler flickor och kvinnor med en risk att drabbas varje år (Reig‐

Alcaraz, Siles‐González, & Solano‐Ruiz, 2016). Enligt United Nations Children’s Fund 

[Unicef] (2019) beskrivning utförs könsstympningen på flickor och kvinnor med åldrar 

mellan 15–49 år. Unicef (2019) menar att ingreppet görs utan några medicinska skäl. 

Dessutom klassificeras ingreppet som kränkning av mänskliga rättigheter av flickor och 

kvinnor. Reig‐Alcaraz et al. (2016) hävdar att traditionen på ingreppet inte kan hejdas trots att 

flera länder har märkt ingreppet som olagligt. I samband med detta har WHO (2019a) även 

gjort kampanjer för att kunna stoppa den kvinnliga könsstympningen. Många program har 

inrättats för att stoppa ingreppet bland annat av internationella och nationella organisationer 

och byråer. Både statliga och icke-statliga, där strategierna har varit att allmänbilda religiösa 

ledare, utbildningskampanjer, mediekampanjer samt ökning av hälsovård och utbildning. Å 

andra sidan är det fortfarande en lång väg till framsteg när det kommer till att utrota 

könsstympningen. 

Enligt Reig‐Alcaraz et al. (2016) finns det bevis att antalet kvinnor som drabbas av 

ingreppet ökar i länder där könsstympningen är tidigare ovanlig. Detta beror främst på 

migration av könsstympade flickor och kvinnor från de länderna där KKS förekommer i brett. 

Vidare lyfter författarna fram att ingreppet fortsätter att utföras även i länder där KKS tidigare 

har varit ovanlig. Leye et al. (2006) förklarar att utövandet av KKS genomförs antigen genom 

att skicka sina flickor till hemlandet eller bjuda in utövare till västländer. Ett tredje alternativ 

är genom att be västerländsk sjukvårdspersonal att utföra ingreppet, men det är oklart om 

motivet beror bristande kunskap eller pengar. 

I Sverige är all typ av kvinnlig könstypning förbjuden, även om samtycke har lämnats till 

ingreppet. Lagen trädde i kraft år 1982 [Lag 1982:316] med förbud mot könsstympning av 

kvinnor. Konsekvensen av att bryta denna lag är att den som utför eller andra inblandade 

döms till fängelse mellan två och sex år. I fall där brottet anses vara grovt kan en person 

dömas upp till tio år fängelse. Detta efter en bedömning gjorts om hur omfattande 

könstypningen är och om ingreppet har föranlett till en allvarlig sjukdom eller livsfara. Lagen 

är till för att skydda flickor och kvinnor i Sverige, så att de inte utsätts för könsstympning. År 

1999 kom även lagen att skärpas till och handlingen av ingreppet kan tas upp till svensk 

domstol om brottet har begåtts utomland. Lagen gäller fortfarande, även om handlingen av 

könsstympningen inte är straffbart i landet som det har utförts. Syftet är att förhindra att 

flickor och kvinnor utsätts för ingreppet utomland (Socialstyrelsen, 2005). 
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Sjuksköterskans förhållningsätt 

Studien av Kimani, Kabiru, Muteshi och Guyo (2020) visade att kvinnor som var 

könsstympade ofta drog sig från att söka vård när de fick komplikationer. Anledningen var att 

de kände sig stigmatiserade av vårdgivare. Stigmatiseringen uppstod när kvinnornas tillstånd 

beskrevs som konstiga förhållanden och vårdgivare oftast bad andra kollegor att ta en titt. 

Vissa av kvinnorna beskrev att mötet med vårdgivare hade brist på integritet och 

konfidentialitet. Även studien av Thierfelder, Tanner och Bodiang (2005) visade att 

könsstympade kvinnor blev besvikna, kände skam, rädsla och dåligt stötta av vårdpersonal i 

möte med vården i Schweiz. 
Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod har sjuksköterskan ett ansvar att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt återställa hälsa. Respekt för mänskliga 

rättigheter är en viktig aspekt för vårdandet såsom kulturella rättigheter, rätten till värdighet, 

liv och egna val såväl som att bli bemöt med respekt. All vård ska ges respektfullt och jämlikt 

oavsett ålder, kön, tro, kulturell eller etnisk bakgrund. Sjuksköterskan har en skyldighet att ha 

ett professionellt förhållningssätt och handla med medkänsla, lyhördhet och integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) 
Angelöw, Jonsson och Stier (2015) berättar att inom socialpsykologisk forskning omfattar 

attityd begreppet tre olika beståndsdelar. Attityder beskrivs som en del av tanke eller kunskap 

som speglar vårt sätt att förhålla oss till en särskild situation, ett speciellt objekt eller en viss 

person. Det förklaras även som en del av känslokomponent, som handlar om känslorna vi har 

mot det berörda objektet. Slutligen så innefattar begreppet även hur människor handlar på ett 

visst sätt under speciella omständigheter. Price (2015) beskriver i sin studie att sjuksköterskan 

behöver vara självmedveten om sitt eget beteende för att kunna tillhandhålla en god vård. En 

viktig aspekt för att ha empati för patienter är att hen är medveten om sina attityder. Attityder 

kommer i form av känslor, tro och värderingar som i sin tur styr och speglar förhållningsättet. 

Det beskrivs som en persons inställning till något och formas av erfarenhet och tidigare 

upplevelser. Inom sjukvården anses vissa attityder vara positiva såsom andra bedöms vara 

negativa. Medvetenhet om den egna attityden är viktig för omvårdnaden eftersom det avgör 

hållningen till något. Därför är det grundläggande att förhålla sig till de professionella 

attityderna som kommer med yrket. Dessutom menar Price (2015) att en del av att 

tillhandhålla kulturkänslig vård också är att man har förståelse för attitydernas roll. 
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På grund av konsekvenserna av KKS förväntas sjukvårdspersonal vara medvetna och 

kunna identifiera samt behandla dessa tillstånd, för att kunna ge rätt vård till kvinnorna 

(Abdulcadir, Say, & Pallitto, 2017). Dessutom belyser Reig‐Alcaraz et al. (2016) vikten av 

sjukvårdspersonal med relevant kompetens för att kunna vårda dessa utsatta kvinnor med rätt 

vård. Sjukvårdspersonal står även inför flera etiska frågor angående kvinnor och flickor som 

har könsstympning-relaterade problem (Leye et al., 2006). WHO (2019a) lyfter fram att de 

senaste åren så har könsstympningen även utförts av utbildad sjukvårdpersonal, med tron om 

att det är ett säkrare alternativ. Detta är starkt emot den etiska koden och det råder ingen 

tvekan om att all hälso- och sjukvårdspersonal ska upprätthålla den. Barnmorskor och 

sjuksköterskor är i en position där de kan påverka patienters synsätt gentemot könsstympning 

eftersom de eventuellt lär stöta på dessa kvinnor inom vården. Därmed rekommenderas 

vårdgivare att stärka sin kunskap för att kunna påverka och fungera som tankeväckande medel 

för förändring hos kvinnorna. 

 

Problemformulering 

Fler människor har länge flyttat från länder där KKS är ett vanligt ingrepp till länder där 

ingreppet är främmande. För eller senare kommer kvinnor med könsstympnings - relaterade 

problem att söka vård inom alla områden i sjukvården. Som följd till detta ställer KKS nya 

utmaningar på sjukvården. Sjuksköterskor bland andra sjukvårdspersonal i sjukvården är de 

främsta som bär ansvaret på utmaningarna. Enligt tidigare studier känner könsstympade 

kvinnor skam, rädsla, dåligt stötta, stigmatiserade, och är besvikna med sjukvårdspersonal 

som har brist på kompetens rörande kulturella skillnader. Även sjuksköterskors attityder när 

det gäller kunskap och existerande lagstiftning om KKS samt skäl till att KKS utförs är inte 

tillräckligt för att ge anpassad vård. Framförallt är det en ytterligare utmaning i sig för 

sjuksköterskor att möta kvinnorna i form av jämlikvård där kulturella aspekter behöver ses 

över. Med hjälp av vetenskapliga artiklar om sjuksköterskans attityder i relation med KKS, 

kan denna studie bidra till mer kunskap. Kunskapen handlar om hur sjuksköterskor bemöter 

könsstympade kvinnor med tanke på att kunna främja hälsa och förbygga sjukdom. Dessutom 

finns det stor möjlighet för sjuksköterskor att åka och arbeta där bruket är utbrett. För att få 

mer förståelse om KKS är det då värt att ha kunskap om synsätt av sjuksköterskor från länder 

där könsstympning är både vanlig och ovanlig. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I den här studien används Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad (The Theory 

of culture). Leininger (2002) definierar transkulturell omvårdnad som ett område för studie om 

vård med holistiskt synsätt på sjukdomsmönster och människors hälsa. Vidare förklarar 

teoretikern att transkulturell omvårdnad respekterar skillnader och likheter mellan kulturella 

värderingar, övertygelser och praxis i syfte att tillhandahålla kulturell anpassad, väl strukturerad 

och skicklig vård till människor från olika kulturer. Ytlig kunskap om kulturella skillnader och 

omvårdnaden som ges kan leda till ogynnsamt resultat. Genom en medveten fokus på kulturella 

skillnader kan en sjuksköterska tillhandhålla sensitiv, medkännande, kompetent vård som 

främjar välbefinnande och passar patienters kulturella behov och förväntningar. Med andra ord 

menar teoretikern att ha förståelse för människors olika uppfattningar och värderingar om hälsa, 

ohälsa och omvårdnad kan en god, meningsfull vård samt ett gott bemötande förverkligas. 

Teoretikern hävdar vidare att teorin vägleder sjuksköterskor när de möter patienter från olika 

bakgrunder. Patienter från olika kulturer har visat sig uttrycka deras missnöje med 

sjuksköterskor som inte har kunskap om kulturella skillnader och inte vet hur de ska bemöta 

deras problem. Därför är det angeläget att sjuksköterskor utvecklar kulturell kompetens för att 

tillhandhålla god vård. Dessutom behöver sjuksköterskor vara medvetna om sin egen kulturella 

bakgrund och fördomar och hur det kan påverka patientens vård och relationer med andra 

sjuksköterskor (Leininger, 2002). 

Leiningers teori har en modell som kallas för soluppgångs-modellen (The sunrise model) 

som hjälper sjuksköterskan att förstå och tillämpa den i omvårdnaden (Leininger, 2002). 

Modellen omfattar olika faktorer som kan beröra patientens välbefinnande som kan vara 

religiösa, sociala, filosofiska, teknologiska, ekonomiska och politiska. Trosuppfattning, 

kulturella värden, världsbild och livsstil har även en avsevärd påverkan på hens omvårdnad. 

Modellen hjälper till att få en helhetsbild av patienten vilket även öppnar dörrar för reflektion 

och förståelse för patientens kultur och livsvärld. Det är ytterst viktigt att bemöta och stödja 

dessa kvinnor som lider av könsstympningen. Därför är modellen en essentiell vägledning för 

sjuksköterskor, och fungerar som en guide till en vård-handling. 
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Denna teoretiska utgångspunkt har valts då den ökar förståelsen för sjuksköterskans attityd 

och känslor i mötet med de könsstympade kvinnorna samt de kulturella skillnaderna. Teorin 

kommer att användas som stöd i resultatdiskussionen. 

 

Metod 

Denna studie bygger på en litteraturöversikt som metod. Enligt Friberg (2017b) är detta en 

metod som utforskar befintliga kunskaper inom forskningsområdet för att kunna fördjupa sig 

och utveckla nuvarande kunskap. Metoden går ut på att göra en mer inträngande 

sammanställning och analysering av studier som redan är publicerade inom området och 

därmed sammanställa ett nytt resultat. Två kvalitativa och åtta kvantitativa vetenskapliga 

artiklar granskades och analyserades enlig Fribergs (2017b) metod. 

 
Datainsamling 

Informationssökningen har gjorts i databaserna CINAHL Complete som omfattar information 

inom omvårdnadsvetenskap och PubMed inom främst medicin (Östlundh, 2017). All sökning 

redovisas och finns i bilaga 1. Sökningen efter vetenskapliga artiklar i databaserna som valdes 

har gjorts med hjälp av sökord. Enligt Friberg (2017) skall man använda sökord som speglar 

fenomenet i syftet och frågeformuleringen. Ämnesord valdes att användas för att öka 

träffsäkerheten för att få mer relevanta träffar samt kombinerades med fritextord. Med hjälp 

av MESH översattes begreppen för att få fram lämpliga ämnesord. De sökord som användes i 

CINAHL Complete var ämnesorden: Circumcision; female, Attitude, Nurse Attitudes, 

Attitudes of Health Personnel och dessa kombinerades med fritextord som ”female genital 

mutilation”, ”female mutilation”, ”female cutting”, ”female genital cutting”. 

I PubMed gjordes en fritextsökning med orden: ”Circumcision, female”, ”female genital 

mutilation”, ”female mutilation”, ”female cutting”, ”female genital cutting”, ”attitudes”, 

”nurse attitudes”, ”attitudes of health personnel”. Sökningen utfördes med hjälp av boolesk 

sökteknik där OR och AND kombinerades mellan orden (Östlundh, 2017). Den detaljerade 

sökningen efter de utvalda artiklarna återfinns dokumenterade i bilaga 1. Enligt Östlundh 

(2017) kan även en manuell sökning göras på olika sätt. Att undersöka befintliga 

referenslistor på de artiklar som handlar om aktuellt problemområde var en möjlighet. På 

detta sätt hittades ytterligare en artikel som besvarade denna studies syfte och följaktligen 

valdes att användas i detta arbete. Vidare sållades träffarna av de vetenskapliga artiklarna 

genom att artiklarnas rubriker och abstract lästes. Artiklarna som passade studiens företeelse 
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plockades ut och lästes igenom. Slutligen valdes tio artiklar ut till resultatet, varav två var 

kvalitativa och åtta var kvantitativa. 
 

Urval 

Artiklarna som används i denna studie fokuserar på att beskriva sjuksköterskors attityder i 

mötet med könsstympade kvinnor. Inklusionskriterierna som har gjorts för att få fram 

resultatartiklarna var att de var skrivna på engelska, ’peer-reviewed’ och fulltextartiklar. 

Artiklarna skulle dessutom vara etiskt granskade och tidsbegränsade till att vara publicerade 

mellan 2004–2019. Ingen ålderbegränsning har tagits med eftersom könsstympningen utförs 

både på unga flickor och kvinnor. Litteraturöversikter exkluderas från denna studie däremot 

togs både kvalitativa och kvantitativa artiklar med för att få olika infallsvinklar och 

perspektiv. Friberg (2017a) nämner att kvalitativa studier är deskriptiva och ger en fördjupad 

uppfattning om personers upplevelser och erfarenheter. Till skillnad från kvantitativa studier 

som granskar olikheter och påverkan genom mätningar och jämförelser, vilket möjliggör 

fastställning om en vård–handling gett bättre resultat än en annan (Segersten, 2017). 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms (2015) granskningsmetod. 

Studiernas syfte, frågeställning, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning 

kvalitetsbedömdes. Med hjälp av Forsberg och Wengströms, (2015) bedömningsmallar kunde 

studierna systematiskt granskas. Frågorna i mallen bidrog till en bra grund för att kunna 

värdera studiernas kvalitet. Kvalitativ forskning utgår från att andra kriterier som kvaliteter i 

helhetsbeskrivningen och i resultatbeskrivningen samt rimlighetskriterier. Forskningen ska 

också kunna granskas kritiskt. 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna lästes var för sig flera gånger och sammanfattades till korta meningar för 

få en förståelse för innehållet. Artiklarna som valdes ut till resultatet har analyserats och 

följde Fribergs (2017b) tre stegs redogörelse. Första steget gick ut på att läsa de utvalda 

artiklarna ett antal gånger för att begripa innehållets betydelse och förstå sammanhanget. 

Resultatartiklarna lästes igenom med ett öppet och kritiskt förhållningsätt. Varje artikel 

sammanfattades var för sig för att lyfta fram relevant information och redovisas i bilaga 2. 

Andra steget gick ut på att fånga upp begrepp och fenomen som hade tagits upp för att sedan 

jämföra likheter och skillnader i artiklarnas syfte och resultat. Det som ansågs besvara 

studiens syfte samlades ihop. Vad det beträffar att jämföra kvalitativa studier gentemot 
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kvantitativa är det en viktig faktor att ta hänsyn till att resultaten redogörs på olika sätt 

(Forsberg & Wengström,2015). De kvalitativa studierna redogörs i form av teman eller 

kategorier, medan de kvantitativa studierna redogörs baserat på de statiska beräkningar som 

har framställts. De kvantitativa studierna utarbetades genom att de statistiska beräkningarna 

jämfördes och sammanställdes. Artiklarnas likheter och skillnader sammanställdes och 

analyserades genom att begreppen kategoriserades och färgades med överstrykningspennor. 

Vidare till det sista steget så sorterades underlaget i likheter under passande rubriker (Friberg, 

2017b). På det sättet utvecklades olika kategorier och subkategorier. Trots det fick vi även 

blicka tillbaka till originalartiklarna flera gånger för att förtydliga att rätt förklaring har knutits 

samman. Genom att sammanställa flera studiers resultat så skapades ett större kunskaps värde. 

På detta sätt sammanställes ett nytt resultat som i helhet besvarade denna studie. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett av kriterierna i litteraturöversikten var att de vetenskapliga artiklarna var etiskt granskade. 

Kjellström (2017) syftar på att studien ska ha god vetenskaplig kvalitet, ta upp betydelsefulla 

frågor och att den utförs på ett etiskt sätt. Författarna kontrollerade om de samtliga artiklarna 

var etisk granskade, dvs hade ett godkännande från etisk kommitté. Vetenskapsrådet har infört 

grundprinciper som ska följas för god forskning och lägger tonvikt på att fusk och 

ohederlighet inte skall förekomma inom forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Avsteg 

från dessa riktlinjer kan exempelvis vara oriktig analys av uppgifter som leder till felaktig 

tolkning. Artiklarna granskades kritiskt utan att egna fördomar, tolkningar och värderingar 

kom i vägen. De lästes och översattes först individuellt av båda författarna, och sedan 

jämfördes tolkningarna tillsammans. Risken för feltolkning fanns eftersom artiklarna var 

skrivna på engelska. Därför tolkades artiklarna med hjälp av olika översättningar och lexikon. 

Vidare diskuterades materialets betydelse tillsammans. 

 

Resultat 

Resultat i denna litteraturöversikt är sammanställd från tio artiklar som var publicerade i olika 

tidskrifter. Analysen av resultaten presenteras i fem huvudkategorier med tillhörande 

subkategorier. 

Huvudkategorierna inkluderar sjuksköterskans perspektiv, uppfattningar om orsaker till 

KKS, sjuksköterskans egna uppfattningar om KKS, professionellt utövande av KKS och 

strategi för att eliminera KKS. Subkategorier till huvudkategorin ’sjuksköterskans perspektiv’ 
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inkluderar kunskaper om kvinnlig könsstympning, könsstympningens olika former, insikt om 

komplikationer, kännedom om lagstiftning och riktlinjer gällande kvinnlig könsstympning. 

 
Sjuksköterskans perspektiv 

Kunskaper om kvinnlig könsstympning 

Sjuksköterskans ställningstagande om kunskap i förhållande till KKS undersöktes i de valda 

artiklarna. I studierna framgick det att sjuksköterskornas kunskap och medvetenhet varierade 

bland olika länder. Å ena sidan uttryckte sjuksköterskor i Spanien, Italien och Irak att de helt 

och hållet hade brist på kunskap om KKS. Dock uttryckte väldigt få sjuksköterskor att de 

relativt kände till KKS som framställdes av en annan studie från Italien (Ashimi, Aliyu, 

Shittu, & Amole, 2014; Caroppo, Almadori, Giannuzzi, Brogna, Diodati, & Bria, 2014; 

González-Timoneda, Ruiz Ros, González-Timoneda & Cano Sánchez, 2018; Shabila, Ahmed 

& Safari, 2017). Å andra sidan framgick det i två olika studier från Nigeria att sjuksköterskor 

hade hög nivå av medvetenhet om könsstympning på kvinnor (Ibrahim, Oyeyemi & Ekine, 

2013; Onuh, Igberase, Umeora, Okogbenin, Otoide, & Gharoro, 2006). Det var endast få 

sjuksköterskor som kände till länder där KKS utfördes (González-Timoneda et al., 2018; 

Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, Castany Fabregas & Munoz-Ortiz, 

2009; Shabila, et al., 2017). 

 

Könsstympningens olika former 

I studierna från Nigeria och Spanien framgick det att några sjuksköterskor antigen helt eller 

delvis hade svårt att identifiera olika typer av KKS (Ashimi et al., 2014; Kaplan-Marcusan et 

al., 2009). I en annan studie från Nigeria och Irak observerades det att sjuksköterskor hade 

kunskapsbrist gällande klassifikation av olika former av KKS. Däremot identifierade flera 

sjuksköterskor åtminstone en typ av KKS och några andra sjuksköterskor kände till typ I och 

II. Vidare kände väldigt få andra sjuksköterskor till, typ III och IV (Ashimi et al., 2014; Onuh 

et al., 2006). 

Situationen var inte heller så annorlunda för sjuksköterskorna i studien från Spanien. 

Exempelvis visades detta genom att majoriteten av sjukvårdspersonalen som deltog i studien 

där sjuksköterskorna var inkluderade, hade svårt att identifiera korrekta former av KKS. I 

denna studie framgick det ändå att sjuksköterskorna var bättre i jämförelse med de andra 

målgrupperna av vårdpersonalen förutom gynekologer vid identifiering av olika typer av KKS 

(Kaplan-Marcusan et al., 2009). 
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Insikt om komplikationer 

I ett par studier ställdes en fråga till deltagarna om deras hållning med avseende på kunskaper 

om vilka komplikationer könsstympning kunde medföra. I samtliga studier framgick det att 

deltagarna identifierade mer eller mindre samma eventuella komplikationer som en följd av 

KKS (Ashimi et al., 2014; Onuh et al., 2006; Rasheed, Abd-Ellah & Yousef, 2011; Shabila et 

al., 2017). Komplikationerna var sexuella, psykologiska, fysiska, gynekologiska och 

urologiska problem. Bland dem var minskning av sexuell njutning, deformiteter, infertilitet, 

svårigheter vid förlossning, menstruationsvärk, blödning, smärta, och infektioner som HIV. 

(Ashimi et al., 2014; Onuh et al., 2006; Shabila et al., 2017). Till skillnad från detta 

observerades det i studien från Nigeria att vissa sjuksköterskor hävdade att det inte var alla 

typer av könsstympning som kunde förvålla komplikationer (Onuh et al., 2006). Det fanns 

andra som tyckte att könsstympningen var konsekvensfri (Onuh et al., 2006; Shabila et al., 

2017) 
 

Känndom om lagstiftning och riktlinjer gällande kvinnlig könsstympning 

Sjuksköterskor i studier från Nigeria och Irak visade att deras attityder om utövandet av KKS 

i allmänhet var beskriven som ett brott mot mänskliga rättigheter (Kaplan, Hechavarría, 

Bernal & Bonhoure, 2013; Shabila et al., 2017). Dock visade sjuksköterskor från Spanien, 

Irak och Italien osäkerhet och bristande kunskap om existerande lagstiftning gällande KKS i 

sina respektive länder (Caroppo et al., 2014; González-Timoneda et al., 2018; Shabila et al., 

2017). Generellt hade sjuksköterskor i studien från Spanien låg uppmärksamhet gällande 

lagstiftning som förbjöd KKS (González-Timoneda et al., 2018). I de andra artiklarna fanns 

det ingen uppgiven information i deras resultat om sjuksköterskorna känner till någon lag mot 

könsstympning i sina respektive länder (Ashimi et al., 2014; Ibrahim et al., 2013; Kaplan-

Marcusan et al., 2009; Onuh et al., 2006; Rasheed et al., 2011). 

Endast två studier från Spanien inkluderade ett resultat gällande användning av riktlinjer 

rörande KKS. Riktlinjerna hade som syfte att användas för att kunna identifiera och vårda 

kvinnor som genomgick könsstympning och att förebygga nya fall av KKS. Studierna visade 

dock att medvetenheten om riktlinjerna var väldigt låg för vårdpersonal i allmänhet (González-

Timoneda et al., 2018; Kaplan-Marcusan et al., 2009). Bland annat framgick det i en av 

studierna från Spanien att endast tre från totala 146 sjuksköterskor hade en ambivalent kunskap 

om existerande riktlinjer i landet rörande KKS (González-Timoneda et al., 2018). 
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Uppfattningar om orsaker till kvinnlig könsstympning 

I flera studier framgick det att det fanns olika uppfattningar bland sjuksköterskor när det 

gäller skälet till att KKS utfördes. Skälet till den kvinnliga könsstympningen berodde på olika 

faktorer. Bland dessa var det kulturella, religiösa, sociala och sexuella faktorer inom familjer 

och samhällen. Vissa av sjuksköterskorna anknöt könsstympningen med kulturella 

skyldigheter medan andra till en religiös plikt som argument för att fortsätta vidare (Ashimi et 

al., 2014; El-Gibaly, Aziz, & Abou Hussein, 2019; González-Timoneda et al., 2018; Kaplan 

et al., 2013; Onuh et al., 2006). Dock fanns sjuksköterskor i studierna från Spanien och Irak 

som framhöll att anledningen till KKS var en blandning av både religiösa och kulturella 

faktorer (González-Timoneda et al., 2018; Shabila et al., 2017). 

I enlighet med studier från Egypten och Irak förmodade sjuksköterskor att det kunde bli en 

dålig konsekvens ifall en kvinna eller föräldrar till en flicka bestämde att hoppa över 

könsstympningen. En annan tydlig negativ konsekvens för kvinnor med situationer där de 

väljer att skippa genomföra KKS, var att de automatiskt kunde bli ett mål för social 

stigmatisering och samhällspress (El-Gibaly et al., 2019; Shabila et al., 2017). Som ett 

exempel till förklaring av stigmatiseringen uppgav en sjuksköterska att en maträtt som 

tillagades av en kvinna som inte var könsstympad skulle räknas som ”haram”, vilket betyder 

att maten inte är helig och ren för att äta (Shabila et al., 2017). På andra sidan uttryckte 

sjuksköterskor från Egypten i studien av El-Gibaly et al. (2019) en positiv inställning till 

utövandet av KKS. Sjuksköterskorna trodde genom att tillåta sina egna barn genomföra KKS 

kunde det hjälpa att slippa känslan av dåligt samvete och eventuellt stigma från dominanta 

äldre kvinnor som brukade uppmuntra KKS. Förutom detta ansåg sjuksköterskor att KKS var 

bra eftersom utseendet på klitoris förbättras. 

I andra studier nämnde sjuksköterskor en minskad sexuell lust och njutning som främsta 

skälet till att man utförde könsstympning på kvinnor (Ashimi et al., 2014; Ibrahim et al., 

2013; Kaplan et al., 2013; Shabila et al., 2017). Emellertid motsatte majoriteten av 

sjuksköterskorna i studien från Nigeria tanken på att en kvinnas sexuella beteende skulle vara 

påverkad av KKS. Dessa sjuksköterskor ansåg att KKS inte skulle leda en kvinna till en 

minskad önskan om att vilja ha sex på ett frekvent sätt med fler partner urskillningslös (Onuh 

et al., 2006). I andra studier från Nigeria, Gambia, och Irak trodde några sjuksköterskor att 

könsstympningen kunde hjälpa att bevara kvinnornas oskuld tills giftermål (Ashimi et al., 

2014; Kaplan et al., 2013; Shabila et al., 2017). Det fanns samma åsikt i förhållande till att 

KKS frambringar ett bättre utseende efter stympning. I två studier från Nigeria var 
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majoriteten av sjuksköterskor eniga om att könsstympning inte kunde ge kvinnans könsorgan 

ett särskilt attraktivt utseende (Ibrahim et al., 2013; Onuh et al., 2006). 
 

Sjuksköterskans egna uppfattningar om kvinnlig könsstympning 

I samband med synen på KKS, var det några sjuksköterskor som inte tyckte att den var en 

skadlig handling för kvinnor (Onuh et al., 2006; Shabila et al., 2017). På liknande sätt 

uttryckte väldigt få sjuksköterskor att genomgå könsstympning var något förmånligt för 

kvinnan. (Ashimi et al., 2014; Kaplan et al., 2013). I jämförelse med detta visade majoriteten 

av sjuksköterskorna att de hade en negativ syn när det gäller KKS (Ibrahim et al., 2013; 

Kaplan-Marcusan et al., 2009). 

I ett par studier observerades det att sjuksköterskor inte ansåg könsstympning som ett brott 

mot mänskliga rättigheter. Detta bekräftades i studier från Nigeria och Irak. Studierna visade 

att vissa sjuksköterskor betraktade KKS som ett bra ingrepp med syfte att minska sexuell lust 

för kvinnan (Kaplan et al., 2013; Shabila et al., 2017). 

I förhållande till utövandet av KKS uttryckte majoriteten av sjuksköterskorna i studierna 

från Irak, Gambia och Nigeria sitt motstånd. Som följd till detta demonstrerade de sin 

uppskattning för upphörandet av könsstympning. Trots detta fanns det andra få sjuksköterskor 

som visade viljan på att KKS skulle fortsättningsvis utföras. (Ashimi et al., 2014; Ibrahim et 

al., 2013; Kaplan et al., 2013; Onuh et al., 2006; Shabila et al., 2017). I studierna framgick det 

att sjuksköterskornas motsättning till könsstympningen inte var utan anledning. Den främsta 

anledningen till deras rädsla var att könsstympningen kunde minska kvinnors sexuella 

förmågor. Dessutom tyckte sjuksköterskorna att kvinnor kunde utsättas för extra svårigheter 

under förlossning (Ibrahim et al., 2013; Kaplan et al., 2013; Shabila et al., 2017) 

I motsats till ovanstående ställning stödde några sjuksköterskor från Nigeria och Irak 

fortsättning av ingreppet. Med andra ord uppfattade sjuksköterskorna könsstympningen som 

en tradition som skulle bevaras. Anledning till detta var att sjuksköterskorna inte accepterade 

idén om KKS som en skadlig handling. (Kaplan et al., 2013; Onuh et al., 2006; Shabila et al., 

2017). Likaså framgick det i en studie från Egypten att majoriteten strävade efter att bevara 

utövandet av KKS. Detta berodde på att KKS ansågs bland sjuksköterskorna som en viktig 

del av deras tradition (Rasheed et al., 2011). 

När det gäller deras åsikt om att tillåta sina döttrar genomgå KKS, uttryckte majoriteten av 

sjuksköterskor i studierna från Nigeria och Irak att de inte skulle underkasta sina döttrar för 

att följa traditionen. Traditionen med KKS var något som sjuksköterskorna inte ville 

genomföra på sina egna barn (Ashimi et al., 2014; Ibrahim et al., 2013; Onuh et al., 2006; 
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Shabila et al., 2017). En orsak till att fler sjuksköterskor inte skulle rekommendera KKS för 

deras barn var att de inte ansåg ingreppet som en god sedvänja (Ibrahim et al., 2013). 

Däremot var det nästan hälften av deltagande sjuksköterskor i studierna från Nigeria och 

Egypten som visade en positiv tendens till att KKS skulle utföras på deras döttrar (Kaplan et 

al., 2013; Rasheed et al., 2011). Traditionen ansågs vara det främsta skälet till varför de kunde 

föreställa sig föra ingreppet vidare till sina barn (Rasheed et al., 2011). 
 

Professionellt utövande av kvinnlig könsstympning 

I några av studierna framkom idén om att utföra KKS med syfte att minimera risker som 

orsakas av könsstympningen. Utförandet av KKS på kvalificerad nivå motiverades med att 

hur KKS utfördes av traditionella utövare. Det var många sjuksköterskor i studierna från 

Nigeria och Gambia som gav stöd åt idén att genomföra könsstympning. Deras främsta 

anledning till att förespråka viljan att utföra KKS själva var att göra könsstympningen säkrare 

och hindra de eventuella skadorna på kvinnor (Ibrahim et al., 2013; Kaplan et al., 2013). 

Andra sjuksköterskor hade dock motsatt ställningstagande om medicineringen (El-Gibaly et 

al., 2019; Kaplan et al., 2013). Deras resonemang baserades på att utförandet av KKS på 

kvalificerad nivå kunde räknas som ett sätt att uppmuntra och upprätthålla könsstympningen. 

 

Strategier för att eliminera kvinnlig könsstympning 

Sjuksköterskans inställning när det kom till möjligheten att kriminalisera KKS som en strategi 

för att eliminera den undersöktes. I enlighet med studier från Nigeria och Gambia avspeglade 

majoriteten av sjuksköterskorna nödvändigheten när det gäller lagstiftning mot KKS eftersom 

sjuksköterskorna inte ansåg KKS som något fördelaktigt för kvinnor (Ibrahim et al., 2013; 

Onuh et al., 2006). Emellertid var majoriteten av sjuksköterskorna i studierna från Italien och 

Irak osäkra på om det fanns en befintlig lag som förbjöd KKS (Caroppo et al., 2014; Shabila 

et al., 2017). Att inneha lagstiftning mot KKS bedömdes inte vara en lösning för att stoppa 

KKS enligt vissa sjuksköterskor i Shabilas et al. (2017) studie. Istället förslog de en annan 

fungerande lösning. Denna lösning var att öka medvetenhet hos folket genom att informera 

om KKS - skadlighet. Förutom detta ansåg inte andra sjuksköterskor i samma studie att KKS 

var ett så allvarligt problem för att straffa KKS utövare. Enligt deras synsätt skulle en varning 

räcka om en sjuksköterska utförde KKS för första gången. Däremot tyckte de att straff kunde 

ges om utförande av KKS upprepades flera gånger. 

Sjuksköterskor från ett par studier frågades om deras inställning till åtgärder de kunde 

vidta och ta itu med vid upptäckande av flicka/kvinna som var könsstympad. Enligt studier 
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från Spanien framgick det att majoriteten av sjuksköterskorna skulle ge utbildning och 

informera personen, medan nästa majoritet skulle fördöma och rapportera det till myndigheten 

och andra få sjuksköterskor skulle utbilda personen och därefter rapportera till myndigheten 

(González-Timoneda et al., 2018; Kaplan-Marcusan et al., 2009). Däremot skulle några få 

andra inte göra något annat än att rapportera till myndigheten (Kaplan-Marcusan et al., 2009). 

I denna studie undersöktes inställning av sjuksköterskor om det fanns någon strategi för att 

kunna eliminera KKS. Följaktligen antog sjuksköterskor i studierna från Irak och Nigeria en 

strategi genom att engagera religiös ledare så kunde det utvidga möjligheten att eliminera 

KKS. Med detta menade sjuksköterskorna att religiösa ledare kunde undervisa att KKS är 

skadligt för kvinnan. Vidare menade sjuksköterskorna som attribuerade KKS till en religiös 

betingad handling att religiösa ledare kunde uppmana folk att KKS hade inget att göra med 

religionen (Kaplan et al., 2013; Shabila et al., 2017). 

Förutom i en studie, så fanns det ingen information i artiklarna som valdes när det kom till 

sjuksköterskors inställning till hur de hanterade patienter som var könsstympade. När det 

gäller studien från Italien hade nästan alla sjuksköterskor en attityd på att de var inkapabla att 

hantera könsstympade kvinnor. En bidragande faktor till detta vara att de hade låg kunskap 

och erfarenhet om KKS. Även om de ofta arbetade med kvinnliga patienter som kom från 

länder där KKS är vanligt hade de aldrig assisterat kvinnor med könsstympnings - relaterade 

problem. Sjuksköterskorna tyckte att det var ett känsligt ärende. Som konsekvens hade de 

gärna velat skicka patienter med kvinnligt könsstympningsrelaterat problem till en annan 

vårdgivare (Caroppo et al., 2014). I jämförelse till detta uppvisade sjuksköterskor från 

Spanien i Kaplan-Marcusan et al. (2009) studie att de skulle ge rätt information till patienten. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utgick från Fribergs (2017b) litteraturöversiktmetod. De artiklar som valdes speglade 

studiens syfte och besvarade problemformuleringen. Från början var syftet att besvara 

sjukvårdspersonals attityder i möten med könsstympade kvinnor, men detta avgränsades till 

enbart sjuksköterskors attityder. När informationssökningen gjordes hittades en hel del 

artiklar men i och med avgränsningen så minskade antalet artiklar som besvarade det nya 

syftet. Ett problem som vi stötte på var att majoriteten av artiklarna tog upp 

sjukvårdpersonalperspektiv och inte enbart sjuksköterskors. Det var stor brist på artiklar som 

enbart fokuserade på sjuksköterskor, därför spenderades mycket tid åt att läsa många artiklar 
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för att se om det som togs upp var väsentligt till denna studie. Det framkom dock 

sjuksköterskors perspektiv i alla artiklarna. Detta är anledningen till att vi valde och ha kvar 

”Attitudes of Health Personnel” som ett av våra ämnesord i sökningen. För även om 

artiklarnas fokus låg på andra yrkestitlar exempelvis barnmorskor, så framkom det även 

deltagare som sjuksköterskor. En annan aspekt som vi tog hänsyn till var att sjuksköterskor 

räknas med som barnmorskor i andra länder, som till exempel länder i Afrika. Därför var det 

avsevärt och ha med dessa studier, eftersom kunskapen som de bidrog med är viktig och berör 

allmän sjuksköterskan. Flera artiklar exkluderades från denna studie eftersom de inte längre 

ansågs vara relevanta. Detta resulterade till att årtalsbegränsningen utökades från tidigare 

2009–2019 till artiklar mellan 2004–2019. Antalet träffar ökade och detta resulterade slutligen 

till att tio artiklar hittades som besvarade studiens syfte. En svaghet med årtals begränsningen 

kan ha varit att relevanta artiklar före och efter exkluderas, däremot så var det en fördel att ha 

med mer aktuella studier. 

Databaserna som användes för att få fram de vetenskapliga artiklarna var CINAHL 

Complete och Pubmed. I efterhand så inser författarna att ytterligare sökning i en tredje 

databas kanske hade genererat mer vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar valdes, för att studera olika infallsvinklar och perspektiv. Resultatartiklarna bestod av 

två kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. De kvantitativa artiklarna bidrog mest med 

beskrivande statistik och statiska mätningar. Vi fick fram intressant material om 

sjuksköterskors uppfattningar och dessutom ett utförligt resultat. De kvalitativa artiklarna 

tillförde mer ingående och djupare förklaringar för sjuksköterskornas känslor, upplevelser och 

attityder (Friberg, 2017). 

Ingen geografisk avgränsning gjordes. Istället valdes forskningar runt om världen. 

Anledningen till det var att attityder kan skilja sig beroende på vart man bor och de olika 

synsätt man har i olika länder och kulturer. Sjuksköterskors attityder i länder där KKS är 

traditionell kanske skiljer sig från sjuksköterskor från andra länder där traditionen är 

främmande. En annan anledning är också att sjuksköterskor möter kvinnor från andra 

kulturer, därför var det avsevärt i denna studie att inkludera forskning runt om världen. 

Därmed valdes studier från Nigeria, Italien, Egypten, Spanien, Gambia och Irak att ingå i den 

här litteraturöversikten. Ålders begränsning togs inte med eftersom könsstympningen utförs i 

olika åldrar och var därmed inte angelägen att ha med. 

Artiklarna granskades kritiskt utan att egna tolkningar och värderingar genomsyrade 

förståelsen för innehållet. Båda författarna kommer ursprungligen från länder där KKS är en 

norm, därför var det viktigt att egna förutfattade meningar inte kom i vägen för resultatet. 
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Båda författarna var neutrala och hade ett vetenskapligt förhållningsätt vid granskningen av 

de vetenskapliga artiklarna. De etiska riktlinjerna följdes på detta sätt. 

 

Resultatdiskussion 

Uppfattningar om orsaker till kvinnlig könsstympning 

Som det visades i resultatet hade sjuksköterskor olika attityder och uppfattningar om varför 

KKS utfördes. Följaktligen varierade skälet till KKS från land till land. Det framkom även att 

sjuksköterskornas inställning till skälet avvek markant. Enligt sjuksköterskorna tillskrevs 

kulturella faktorer och religiösa påbud som det främsta skälet till att KKS utfördes. El-

Damanhoury (2013) tillbakavisar att KKS inte är en religiös handling. Detta uppvisas med att 

KKS har föregått innan Islam och Kristendomen. Istället är KKS en blandning av främst 

kulturella och sociala faktorer som kan sätta ett enormt tryck på människor i det aktuella 

samhället. 

När åsikterna bland sjuksköterskorna är så varierande kan deras attityder påverkas. Det 

som är rätt kan inte speglas i vården därmed inte i mötet med en kvinna som har KKS-

relaterade problem. Detta innebär också att det kan vara svårt att upprätta en professionell 

vårdrelation med patienter. I samband med detta hävdar WHO (2018) att hälsovårdspersonal 

har som huvudroll att stödja könsstympade kvinnor som söker vård på bästa möjliga kliniska 

sätt och undvika att skada dem. Leininger (2002) lyfter fram att sjuksköterskor ska behöva 

tänka och agera med ett globalt perspektiv eftersom de kan möta människor från olika länder 

med olika kulturer, tro och värderingar. 

Detta påstående kan tolkas i vår studie att sjuksköterskor och även andra sjukvårdspersonal 

ska förses med rätt information och därmed ha lämplig attityd på kvinnlig könsstympning. 

Det framgick även i resultatet att sjuksköterskor hade en attityd att avlägsna kvinnliga 

patienter som hade KKS-relaterade problem. Deras attityd härstammade från att de inte hade 

tillräcklig kunskap och kulturförståelse gällande KKS. 

I andra liknade situation bekräftades i studien av Jordal och Wahlberg (2018) att förståelse 

för kvinnors kultur saknades bland sjukvårdspersonal i möte med könsstympade kvinnor. 

Enligt vår mening anses förståelsen av kulturen och dess betydelse en angelägen del för att 

kunna hjälpa och ge rätt vård till kvinnorna, men med rätt inställning. En sjuksköterskas 

inställning kan påverkas av den berörda personens tänkande, personlighet och livsstil. Med 

detta i åtanke var det betydelsefullt att se över vilka attityder sjuksköterskor har gentemot 

KKS. Vidare går detta ut på att kunna svara på ett lämpligt sätt i bästa intresse av kvinnor 
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med könsstympning. Detta kan styrkas med Leiningers (2002) omvårdnadsteori som är till för 

att vägleda sjuksköterskor i möten med patienter från andra kulturer. Det krävs att 

sjuksköterskor har kunskap och förståelse för sociala strukturer, kulturella bakgrunder samt 

likheter och skillnader från det egna tankesättet. Till följd bidrar detta till en kulturellt 

anpassad och personcentrerad vård. I samband med detta illustrerar Leksell och Lepp (2013) 

också att sjuksköterskor behöver våga mer för att vårda andra personer genom att skydda och 

bevara patientens värdighet och integritet. Som resultat går vår tanke ut på att en 

sjuksköterska kan ha brist på rätt förståelse och känna sig osäker i relation till KKS och detta 

kan inte var onaturligt so länge att det görs förbättringar på kunskap- och attityd. På liknande 

sätt överensstämmer Momeni, Jirwe och Emami (2008) vikten av att sjuksköterskor behöver 

ha kunskap om andra kulturella värderingar och livsstilar för att kunna ge tillräcklig vård till 

patienter med olika bakgrunder. Med andra ord kan en besittning på en god kompetensnivå på 

området säkerställa en kulturellt kompetent vård som tar hänsyn till patientens kulturella 

bakgrund under en vårdprocess. 

 

Professionellt utförande av kvinnlig könsstympning  

En annan angelägenhet som denna studie har undersökt är attityden som sjuksköterskor hade 

när det kom till att vilja utföra KKS på en kvalificerad nivå. I resultatet framkom det att vissa 

sjuksköterskor hade en inställning på att initiera utförande av KKS vilket syftade på att 

minska komplikationer. Sjuksköterskornas strävan att utföra KKS bekräftades även i Dawson, 

Turkmani, Varol, Nanyakkura, Sullivan och Homer (2015) forskningsresultatet. Detta 

forskningsresultat menar att sjuksköterskorna i deras studie också ville att KKS helst skulle 

utföras av sjukvårdpersonal än att det genomförs av andra traditionella utövare. 

Sådana tendenser som att vilja utföra KKS fanns bland vissa sjuksköterskor som också 

bekräftades i andra studier (Pearce & Bewley, 2013; Serour, 2013). Sjuksköterskorna hade 

velat att KKS skulle accepteras där sjuksköterskor hade möjlighet att utföra könsstympningen. 

De ansåg att de kunde antigen förebygga eller minska eventuella medicinska komplikationer. 

I en studie av Leye et al. (2019) ansågs viljan att utföra KKS som skadesänkningsmetod. 

Dessutom är ställningsantagandet inte empiriskt bevisat att KKS-relaterad skada minskar om 

KKS utförs av sjuksköterskor. Som ett exempel visades i det indonesiska fallet som 

studerades av Leye et al. (2019) att det fanns ett bevis på motsatsen, nämligen att 

barnmorskor utförde svårare former av KKS som resulterade i mer komplikationer än vad 

traditionella utövare gjorde. 
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Däremot framkom det även att det fanns sjuksköterskor som opponerade mot tendensen att 

vilja utföra KKS på en kvalificerad nivå. Idén motsattes även starkt av vissa internationella 

organisationer och dess ledare. En av ledarna, till exempel var presidenten för FIGO. En 

internationell federation som omfattar 124 medlemsföreningar av barnläkare och gynekologer 

i den utvecklade och utvecklande världen som hette Gamal Serour. Han fördömde idén om att 

sjukvårdspersonal själv ville utföra KKS. Enligt honom är stympningen skadlig, oetisk, utan 

en enda fördel, och de strider mot koden för medicinsk praxis. På samma sätt fördömdes 

tendensen av World Health Organisation (WHO, 2008) för det kunde inte förhindra 

långvariga medicinska eller psykologiska komplikationer. Vidare menar organisation att 

tillåta sjukvårdspersonal att utföra könsstympning kan räknas som att legitimera 

fortsättningen av KKS i vissa samhällen. 

Vår studie anser att sjuksköterskas yrke baseras på att förebygga och minimera skada för 

en patient. Därför tycker Serour (2013) att det är betydelsefullt och gynnsamt att ha en 

inställning som syftar till att förstå kvinnors lidande. Även genom att följa Leiningers teori 

om transkulturell omvårdnad kan sjuksköterskor påverka för att hindra ingreppet. Enligt 

teorin kan sjuksköterskornas kulturella kompetenser påverka sin förmåga genom att visa 

kännedom och ge respekt för de olika uppfattningarna bland patienter. Vidare påpekar teorin 

att sjuksköterskan ska upptäcka rättsliga och politiska aspekter som kan ha sin effekt i den 

transkulturella vården som kan, i sin tur, påverka kvinnans hälsa. Därför anser vi att 

sjuksköterskan inte ska utföra KKS även med syfte att minimera komplikationer. Eftersom 

KKS är olagligt att genomföras i flera länder och även Sverige. Leininger (2002) poängterar 

att sjuksköterskor ska behöva ändra attityder ifall lämpligheten är stor för att förstå patientens 

perspektiv. Dock ska omvårdnaden anpassas på ett sätt som är friskt. 
 

Respekt för mänskliga rättigheter 

Som i enlighet med resultaten åsidosatte sjuksköterskor att respektera mänskliga rättigheter 

för kvinnor som var offer för könsstympning. Detta gjordes då främst på grund av 

sjuksköterskornas attityd som baserades på viljan att bevara traditionen. Leininger (2002) 

lyfter fram att sjuksköterskor behöver arbeta på det sätt som gör att kulturen bevaras genom 

att visa förståelse för kvinnans kulturella värderingar. Vidare hävdar teoretikern att det inte 

menas att det alltid är fördelaktig att vilja bevara kulturen. Denna studie framhäver dock då att 

utföra kvinnlig könsstympning som sjuksköterska för syfte att bevara kultur bestrider den 

grundläggande mänsklig rättigheterna av kvinnan. Även WHO (2019b) rapporterar att KKS 

har inga hälsomässiga fördelar. Dessutom erkänns KKS internationellt som ett brott mot både 
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kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Utöver det kränker KKS också flera aspekter i 

kvinnors liv. Bland dessa aspekter är rättigheter till hälsa, säkerhet och fysisk integritet. 

Däremot har kvinnor även rätten att vara fri från tortyr och grym. 
 

Attitydbegreppet 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor hade olika attityder i förhållande till KKS. Att visa 

viljan för att låta sina döttrar könsstympas och uppfatta KKS som icke-skadliga, ståtlig för att 

minska kvinnors sexuella njutning och förbättra utseendet på för könsorgan var bland 

stödjande attityder. Attityderna kan ha kulturella och sociala aspekter som resonemang till 

fortsättningen av KKS. Men det fanns även andra som hade motsatta attityder till ingreppet 

för att de uppfattade det som skadligt. Eftersom ingreppet kändes så främmande hade vissa 

sjuksköterskor attityder med rädsla och osäkerhet om de kunde ge lämplig vård till kvinnor 

med KKS-relaterade problem. Utifrån resultatet kan vi förstå de befintliga attityderna hos 

sjuksköterskorna i studien som Angelöw, Jonsson och Stier (2015) förklarar att attityder är en 

grund för hur vi kan begripa en situation. 

Även några av sjuksköterskorna i denna studie som hade stödjande attityd till KKS trodde 

att KKS var ett religiöst påbud. De som hade motsatt attityd hävdade dock att KKS inte stöds 

av religiösa föreskrifter. Dessa attityder förklaras med teorin av Angelöw, Jonsson och Stier, 

(2015) som den kognitiva komponenten där attityden byggs på aktuell information, kunskap, 

idé eller fakta om situationen. Vidare menar teorin att attityden fungerar som en värdering av 

en viss idé eller situation för att gynna eller missgynna. 

Vissa sjuksköterskor hade en attityd om att KKS var skadlig, men samtidigt har de visat en 

stödjande attityd genom att låta sina döttrar genomgå ingreppet. Teorin kognitiv dissonans 

(Angelöw, Jonsson & Stier, 2015) kan förklara sjuksköterskornas attityder. Teorin innebär att 

det är en tankekonflikt när två motstridiga uppfattningar uppstår samtidigt. Dock anser vi att 

om en sjuksköterska har en stödjande attityd till KKS finns det en stor möjlighet för att 

sjuksköterskans dotter genomgår KKS. 

Slutligen menar vi att sjuksköterskans attityder gentemot KKS är angelägna. Eftersom 

sjuksköterskor är betydelsefulla delar av samhället kan de påverka människors liv genom sina 

attityder. Med andra ord så påverkar våra inställningar hur vi närmar oss våra patienter. 
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Kliniska implikationer  

Resultatet i denna studie visade hur synsättet varierande mellan sjuksköterskor i relation till 

KKS. Sjuksköterskornas synsätt om KKS kan påverkas av kulturen. Följaktligen kan denna 

studie väcka uppmärksamhet till att sjuksköterskor i allmänhet ska behöva öppna ögonen för 

mer förståelse och kunskap om kultur av könsstympade kvinnor. Att veta om skälet till KKS 

är bidragande för att kunna ge hög kvalitetsvård som sjuksköterska. Sist men inte minst 

påpekar denna studie vikten av kulturell kompetent vård vilket hjälper att respektera 

individens tro om hälsa och kan lätt upptäcka kvinnornas vårdbehov. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under detta uppsatsarbete har det observerats att det inte finns tillräckligt många artiklar som 

beskriver enbart sjuksköterskors attityder om KKS med svenskt sammanhang. Det har 

framkommit i högsta grad forskning fokuserad på barnmorskors perspektiv och erfarenheter 

med kvinnlig könsstympning. Därför är rekommendationen att det är ett lönsamt bidrag att 

studera om sjuksköterskors attityder om KKS på grundnivå. Dessutom är det värt att se 

närmare på attityds skillnader om KKS könsmässigt. Med andra ord behövs det studeras vilka 

perspektiv och skillnader som män och kvinnor har relaterat till KKS för att kunna avgränsa 

deras roll och ha framtidsutsikt. Det framkom mest kvantitativ forskning inom ämnet, därför 

är ett annat förslag att bidra forskning med kvalitativa studier. Detta för att kunna få en 

djupare förståelse och en mer subjektiv beskrivning för sjuksköterskors förhållningssätt. 

Slutligen är det betydelsefullt att fördjupa sig i hur könsstympade kvinnor upplever 

bemötandet av sjuksköterskor för att kunna optimera omvårdnaden och bemötandet i vården. 

 

Slutsats 

Kvinnlig könsstympning är en komplex kulturell tradition med både fysiska och psykologiska 

följder. Invandring av fler människor kommer ställa sjuksköterskor för ytterligare utmaningar 

vid möten med patienter som har gått igenom KKS. Resultatet i denna litteraturöversikt visar 

att sjuksköterskor hade varierande attityder mot KKS. Allt fler sjuksköterskor från länder där 

könsstympning är vanlig, vill inte könsstympa sina döttrar även om de fortsätter utföra det på 

andra. Sjuksköterskor från länder där KKS inte är vanlig, har en tendens att skicka 

könsstympade kvinnor vidare till en annan vårdare. Det beror på osäkerhet och bristande 
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kunskap. Som resultatet visade är det angeläget för sjuksköterskor att få kunskap om kulturell 

kompetent vård för att kunna bemöta och hantera könsstympade kvinnor. Det behövs djupare 

kunskap och fortsatt forskningar om vilka attityder sjuksköterskor och patienter har mot 

kvinnlig könsstympning. 
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• Kunskapsbrist gällande 
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• Identifierade eventuella KKS 
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• Inte alla som uppfattar alla 
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dålig tradition (bland dem är SSK 
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• Mer än halva deltagarna skulle 
fortsätta utföra med anledning till 
press från familj till patienten eller 
om betalningen är omfattande 
• Majoritet vill inte utföra 
ingreppet på sina döttrar 
• Anledningen är kulturella 
(majoritet) men pengar också 
• Majoritet betraktade att KKS ej 
minskar den sexuell lusten 

 
Rasheed, S.M., 
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the new 
millennium  
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Egypten, 
International Journal 
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Att mäta vårdstudenters 
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Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie, 
Enkät 
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• Ingen hade någonsin utfört KKS  
• 33.% noll information om risker 
• 28% har döttrar som genomgick 
KKS 
• 47% skulle underlåta sina döttrar 
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• 88,2% strävar efter att bevara 
traditionen 
• Tradition som främsta skäl till 
KKS 

 
Shabila, N.P., 
Ahmed, HM. & 
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 kunskapen, 
attityden och personlig och 
professionell erfarenhet av 
sjukvårdspersonal om 
FGM. 
 

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer  
Innehållsanalys 
 

• KKS utförs för att minska sexuell 
lust, och på grund av religiösa skäl 
• Bristande kunskaper både 
gällande definition av kvinnlig 
könsstympning 
• Var och i vilken omfattning det 
utförs 
• Överens om att det orsakar 
många komplikationer, inga fördelar. 
• Att vara oomskuren var ett stigma 
• Ingen av deltagarna hade utfört 
kvinnlig könsstympning 
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• Ingen hade heller utsatt sin dotter 
för det och skulle heller inte göra det i 
framtiden 
• Samtliga vill att kvinnlig 
könsstympning ska förbjudas. 
• Osäkerhet/ ej kännedom om 
befintlighet av lagstiftningen. 
• Betraktar KKS som icke 
allvarligt. Varning är lagom till 
förövare utan stränga straff. Straff 
kan ges vid utförande av KKS vid 
upprepande gånger. 
• Endast få visste att KKS var ett 
brott mot barns rättigheter 
• Plågsam känsla 
• Smärta & blödning  
• Skam 

 


