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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Varje år könsstympas fler än 2 miljoner kvinnor. Traditionen att könsstympa 

kvinnor går så långt tillbaka i historien att ingen historiker i dagsläget kan säga exakt hur, var 

och varför denna sedvänja uppstod. Det förekommer i ett trettiotal länder. Ingreppet sker ofta 

utan smärtlindring, sterila instrument och kompetent personal. I Sverige är kvinnlig 

könsstympning brottsligt, lagen gäller alla svenska medborgare oavsett om det sker inom 

Sveriges gränser eller utanför. Antalet könsstympade kvinnor i Sverige har ökat i takt med 

ökad invandring. Kvinnlig könsstympning kan ses som ett övergrepp och kan ge 

konsekvenser för kvinnor livet ut. 

 

Syfte: Syftet var att belysa de fysiska, psykiska och sociala konsekvenserna för kvinnor som 

genomgått könsstympning. 

 

Metod: En litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg (2006) och startade med sökningar i 

databaserna Cinahl och PubMed. Sju kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar valdes ut för 

analys.  

 

Resultat: De fysiska konsekvenserna rörde främst miktion, menstruation och sexuellt samliv. 

Känslomässiga trauman och en känsla av förlust dominerade de psykiska konsekvenserna. 

Gällande de sociala konsekvenserna berördes kvinnornas identitet till stor del samt deras 

upplevelser av hur västerlänningar ser på dem. Resultatet visar på övervägande negativa 

fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Även positiva aspekter har framkommit. 

 

Diskussion: I resultatet framgick tre större teman som var gemensamt för de fysiska, psykiska 

och sociala konsekvenserna. Dessa var kulturkrock, sociala påtryckningar och individ. De kan 

bidra till att förbättra omvårdnaden av kvinnor som genomgått könsstympning. Diskussionen 

inspireras av teorin Theory of cultural marginality där fokus ligger på att förklara människors 

reaktioner då två kulturer kolliderar. 

 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, Konsekvenser, Kultur, Identitet, Livsvärld 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Each year, about 2 million women undergoes genital mutilation. The tradition 

of genital mutilation of women goes so far back in history that no historians in our time can 

say exactly how, where and why this practice occurred. The only thing we know is that the 

practice of female genital mutilation is performed in about thirty countries. The surgery is 

often done without analgesia, sterile instruments and medically skilled personnel. In Sweden, 

genital mutilation is a crime and the law applies to all Swedish citizens, regardless of whether 

it occurs within Sweden's borders or outside. The number of genitally mutilated women in 

Sweden has increased in line with increased immigration. Genital mutilation can be seen as an 

assault and may have consequences for women throughout their lives. 

 

Purpose: The purpose was to illuminate the physical, psychological and social consequences 

for women who have undergone genital mutilation. 

 

Methods: A literature review was conducted in accordance to Forsberg (2006). The search 

started out by using two databases, Cinahl and PubMed. Seven quantitative and four 

qualitative articles were selected for analysis. 

 

Results: The physical consequences were related to urination, menstruation and sexual 

intimacy. Emotional trauma and a sense of loss dominated the psychological consequences. 

The two largest social consequences that were found were the women's identity and their 

experiences of how westerners experience them. The result shows predominantly negative 

physical, psychological and social consequences, although positive aspects also emerged. 

 

Discussion: The results showed three major themes that were common to the physical, 

psychological and social consequences. These were culture clash, social pressures and 

individuals. They can help to improve the care of women who have undergone genital 

mutilation. The discussion was inspired by the theory "Theory of cultural marginality" where 

the focus is on explaining people's reactions when two cultures collide. 
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Inledning 

Den internationellt kända fotomodellen Waris Diries bok ”En blomma i Afrikas öken” (Dirie, 

2001) väckte starka känslor hos oss. Waris har genom boken blivit en symbol i kampen mot 

kvinnlig könsstympning. När tillfället gavs att få göra könsstympade kvinnors röster hörda 

föreföll det självklart för oss att ta tillfället i akt att skriva en vetenskaplig uppsats om ämnet. 

Kvinnlig könsstympning är ett relevant ämne för dagens sjuksköterskor då förekomsten av 

könsstympade kvinnor i Sverige har ökat i takt med den ökade invandringen. Könsstympning 

kan ses som ett övergrepp och utförs ofta i unga åldrar men kan ge konsekvenser för kvinnor 

livet ut. UNICEF (n.d. a) anser att det strider mot FNs barnkonvention på tre punkter; 

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 

19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 

utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. 

24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella 

sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

I Sverige ses det tydligt att det finns en medvetenhet kring problemet då bland annat lagar har 

skärpts och en specialistmottagning för Stockholms könsstympade kvinnor har öppnats på 

Södersjukhuset. Det är inte möjligt att ha specialistmottagningar i hela landet därför anser vi 

att denna uppsats är viktig. Vi vill tydliggöra problematiken kring könsstympning och dess 

konsekvenser som kan vara relevant för allmänsjuksköterskor, både i Sverige och i andra 

länder, som kan komma att möta denna patientgrupp i olika vårdsammanhang.  

 

Bakgrund 

Begrepp  

Könsstympning 

WHO (2012, februari) definierar fyra olika typer av könsstympning. Den första typen kallas 

klitoridektomi och innebär att klitoris helt eller delvis avlägsnas. Den andra typen innebär att 

hela eller delar av klitoris samt de inre blygdläpparna tas bort. Tredje och mest omfattande 

typen av könsstympning kallas infibulation och innebär att både de inre och yttre 

blygdläpparna tas bort, vaginan sys därefter ihop med eller utan avlägsnandet av klitoris. Den 

fjärde typen innefattar andra handlingar som även de är utan medicinskt syfte och skadar 

kvinnans kön, där ingår bland annat skrapning av klitoris. På engelska används begreppen 

female genital mutilation, female circumcision eller genital cutting (Stockholms läns 

landsting, 2007).  
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Holism 

Svensk sjuksköterskeförening (2012, september) skriver att omvårdnadens värdegrund vilar 

på en holistisk-existentiell ansats i kombination med en humanistisk människosyn. Enligt 

Svenska akademiens ordlista definieras holism (n.d.) som en ”teori som hävdar att helheten är 

mer än summan av delarna”. Nordfeldt (refererad i Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009) 

skriver att det holistiska perspektivet ingår i den humanistiska inriktningen där hälsa ses som 

något mer än enbart frånvaro av sjukdom. I det holistiska perspektivet är det den hela 

människan i interaktion med omvärlden som är i fokus. För att praktiskt kunna applicera 

definitionen av det holistiska perspektivet i vården används Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005, februari). Där uppges att de basala 

omvårdnadsbehoven kan vara av både fysisk, psykisk, social, andlig och kulturell karaktär. 

Ofta likställs holism inom vården med att ha en helhetssyn där patienten främst ska ses som 

en människa uppbyggd av dessa delar. 

 

Konsekvenser 

Enligt Svenska Akademiens ordbok innebär ordet konsekvens (n.d.): vad som följer av något 

annat, förhållandet att något leder till resultat, vad som logiskt följer av något annat.  

 

Livsvärld 

Livsvärldsperspektivet innebär att människors vardag och dennes vardagliga tillvaro 

uppmärksammas (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 24). En 

människas psykiska, fysiska, sociala och kulturella organisationsprocesser samspelar med 

varandra i varje ögonblick. Patientens egen livstolkning är central i vårdandet, hur denne 

tänker, känner och handlar. Vårdaren måste sätta sig in i patientens situation som har uppstått 

och ha det som utgångsläge i vårdandet för att förstå patientens upplevelse kring det skedda 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Det etiska patientperspektivet kännetecknas inom 

vårdvetenskapen av en fokusering på hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande, 

välbefinnande och vård. Därmed konkretiseras det etiska patientperspektivet genom 

livsvärldsperspektivet i vårdandet (Dahlberg et al., 2003, s. 25). För bästa tänkbara 

omvårdnad bör sjuksköterskan visa i sitt agerande att hon ärligt vill hjälpa patienten och att 

hon ser till hela personen, detta är viktigt för att patienten ska känna förtroende och vilja 

berätta hur denne mår (Florin, 2009). Livsvärldsteorins styrka är att tyngdpunkten ligger på 

relationen mellan subjektet och världen och inte separerar dessa (Dahlberg et al., 2003, s. 24). 
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Globalisering 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet globalisering (n.d.) som en förändringsprocess där 

stater och samhällen över hela jorden knyts samman. Det är en samlingsbenämning på den 

utveckling som sker inom politik, ekonomi och kultur även om begreppet i första hand syftat 

på ekonomiska förhållanden i språkbruket. Här kommer begreppet globalisering främst att 

handla om kultur och människor som rör sig över landsgränserna. 

 

Orsaker till kvinnlig könsstympning 
Traditionen att könsstympa kvinnor går så långt tillbaka i historien att ingen historiker i 

dagsläget kan säga exakt hur, var och varför denna sedvänja uppstod (WHO, 2001). Olika 

teorier menar att den härstammar från Egypten, från pubertalriter i olika delar av Afrika eller 

via slavhandel och religioner. Varför denna sedvänja fortsätter beror på fyra olika orsaker. 

Den första teorin gäller sociokulturella anledningar som att en kvinna ska vara oskuld innan 

äktenskapet. Om exempelvis klitoris tas bort anser de att ha säkerställt kvinnans oskuld och 

därmed tryggat familjens heder och framtid. Det är också det enda sättet som en flicka kan bli 

en fullvärdig kvinna. De inhemska omskärerskorna har ofta en hög position i de samhällen 

där könsstympning förekommer och kan ha detta som en inkomst, det är därför troligt att 

denne använder sin auktoritet till att låta sedvänjan fortskrida. Inom vissa kulturer tror man att 

själva klitoris är ond och att barn som föds av en kvinna med denna kvar, kan bli vanskapta 

eller rentav dö. En annan anledning berör hygien och estetiska frågor då man tror att klitoris 

växer med åren och därmed kommer skapa elände för kvinnan. Därför är det bäst att ta bort 

denna då det även anses vara finare ur en estetisk synpunkt. Den tredje anledningen är att 

könsstympningen genomförs av spirituella och religiösa skäl eftersom vissa anser att kvinnan 

måste bli spirituellt ren och redo. Det finns dock inte stöd i vare sig koranen eller bibeln för 

ingreppet. Trots det könsstympar både muslimer och kristna i religionens namn. Vidare 

skriver WHO (2001) om den fjärde teorin som berör de psykosexuella anledningarna. En 

stark övertygelse i en del kulturer är att kvinnor som har kvar sin klitoris anses ha en 

överdriven sexlust, därav könsstympas kvinnan för att förhindra att familjen vanäras. Att en 

infertil kvinna kan bli fertil vid könsstympning är ännu en anledning till sedvänjan. Dessutom 

råder normen att ju trängre en kvinna är desto skönare får hennes man vid samlag och därmed 

kan otrohet och skilsmässa förhindras. 
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Förekomst 

I världen finns det dokumenterat att kontinuerlig könsstympning av kvinnor förekommer i 34 

länder (WHO, 2008). 140 miljoner kvinnor världen över antas vara könsstympade 

(Stockholms läns landsting, 2007). Enligt UNICEF könsstympas årligen fler än 2 miljoner 

flickor i åldrarna fyra till elva år. Ofta sker könsstympningen utan smärtlindring, sterila 

instrument och kompetent personal. Utövaren är vanligtvis en traditionell omskärerska som 

även har till uppgift att assistera vid förlossningar och dylikt (UNICEF, n.d. b). I en studie 

publicerad år 2012 (Sipsma, Chen, Ofori-Atta, Ilozumba, Karfod & Bradleya) har 

förekomsten av kvinnlig könsstympning i tio afrikanska länder undersökts. Studien visade att 

det procentuella antalet skiljde sig kraftigt mellan dessa. Sierra Leone hade högst andel med 

94 % medan det i Niger endast var 2,2 % av kvinnorna som genomgått någon typ av 

könsstympning. I en studie från Senegal (Diop & Askew, 2009) så beskrivs hur ett 

samhällsbaserat utbildningsprogram genomfördes i en by med målet att se om åsikter om 

kvinnlig könsstympning skulle förändras och traditionen därmed så småningom överges. 

Förekomsten av kvinnlig könsstympning bland flickor i åldrarna tio år och yngre minskade 

betydligt under den tid som samhället blev influerat av programmet. Resultatet är inte 

obestridligt då det är svårt att göra mätningar angående attitydförändringar i ett samhälle. Det 

ger dock en indikation på att denna typ av utbildningsprogram stärker speciellt kvinnorna att 

kunna argumentera för en förändring av traditionen av kvinnlig könsstympning. I en annan 

studie från Nigeria (Asekun-Olarinmoye & Amusan, 2008) har man sett positiva effekter av 

hälsoundervisning om kvinnlig könsstympning där både män och kvinnor deltog. Detta 

noterades på attityden hos deltagarna samt deras avsikt att könsstympa sina döttrar i 

framtiden. 

 

Etik och kulturrelativism 

Vår kultur har en bristande respekt för människors oförmåga i olika sammanhang, därför är 

det viktigt att stärka varje patients känsla av människovärde (Malmsten, 2008, s. 157). Det 

kan göras genom att värna om ömsesidighet, beroende autonomi och tröst. Kulturrelativismen 

som moralfilosofi bygger på att det inte existerar någon universell sanning, istället har olika 

kulturer egna moralkoder (Rachels & Rachels, 2010, s. 27). Dessa kan enligt 

kulturrelativismen inte sägas vara vare sig rätt eller fel. Det är av stor vikt att förstå att vi alla 

är olika och unika människor med samma obetingade värde (Malmsten, 2008). Rachels och 

Rachels (2010, s. 42) anser att det finns två lärdomar att ta med sig från kulturrelativismen 
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utan att acceptera teorin i sin helhet. Dels varnar den oss för faran i att på ett självklart sätt 

anta att våra regler grundar sig i en absolut norm. Dels lär den oss om fördomsfrihet vilket i 

sin tur kan leda oss till att vidga vår horisont. Malmsten (2008, s. 162) tar upp det faktum 

att respekt för olikheter inte innebär att leva varandras erfarenheter och upplevelser. Istället 

innebär det att visa sympati för varandra.  

 

Sjuksköterskans roll i bemötande med andra kulturer 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det under den omvårdnadsvetenskapliga delen 

att patienters specifika omvårdnadsbehov som t ex de kulturella, ska tillgodoses 

(Socialstyrelsen, 2005). Begreppet kultur kan beskrivas på många olika sätt då det inte enbart 

behöver syfta på etnisk bakgrund. I de fall då man talar om kultur som etniskt betingat är 

riskerna stora att man som sjuksköterska bara riktar uppmärksamheten till vilket land en 

patient kommer från. Information som ålder, kön, social klass och utbildning etc. blir 

åsidosatt och patienten ses inte som en unik individ i första hand (Jirwe, Momeni & Emami, 

2009). Att respektera en människas olika tankar om tro och värderingar är grunden för det 

etiska förhållningssätt som sjuksköterskan ska ha som utgångsläge i allt hon gör 

(Socialstyrelsen, 2005). Att komma från samma kultur betyder inte att man tycker likadant i 

alla frågor men förmodligen har man liknande kulturella referenser som för en utomstående 

kan vara svårt att förstå helt och fullt vid kommunikation. Att arbeta transkulturellt kan ibland 

innebära svårigheter om man som sjuksköterska inte är insatt i den andres kultur och inte 

specifikt insatt i de verbala och ickeverbala kulturella koderna som existerar. Ideal och värden 

kan misstolkas då det i vissa kulturer är viktigt med exempelvis lydnad och lojalitet inom 

familjen. Inom den svenska sjukvården och dess kulturella ramar kan det misstolkas som en 

svaghet hos patienten med en överdriven underkastelse inför andra människor. Samma sak 

gäller angående öppenhet om svårigheter relaterat till fysiska eller psykiska problem som i 

vissa kulturer anses okultiverat och ociviliserat att dela med sig av till en främling (Eide & 

Eide, 2009, s. 101). I en studie från Finland (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & 

Vehviläinen-Julkunen, 2012) har fokus riktats på förhållandet mellan kvinnliga patienter med 

utländsk härkomst och vårdare av olika slag som sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Där 

framgick det att just förståelsen för dessa kvinnors kultur, historia, religion och 

förändringarna i deras liv sen de flyttade till Finland var centralt för att bygga upp förtroende 

för hälsovården. 
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Tolk i vården 

Enligt vårdhandboken (2011) har alla människor, specifikt patienter i detta fall, rätt till tolk 

vid kontakt med myndigheter. Att sjukvårdspersonal använder sig av en professionell tolk 

som är inriktad på just sjukhustermer är att föredra då samtalen för det mesta är av sådan 

karaktär. I Eide och Eide (2009, s. 102) beskrivs det att vårdpersonal ofta tar anhöriga till 

hjälp som tolkar. Tvåspråkig sjukhuspersonal kan ibland också bli kallad till ett samtal för att 

agera som tolk (Vårdhandboken, 2011), det är att föredra i detta sammanhang om alternativet 

är att endast anhöriga finns till hjälp (Eide & Eide, 2009, s. 103). När en icke professionell 

tolk används kan man som vårdare inte vara helt säker på att den adekvata informationen har 

kommit fram till patienten. Det finns även en risk att patienten inte fått sina ord tolkade på ett 

korrekt sätt tillbaka till vårdaren. Om samtalet består av en intim karaktär där kulturella 

uppfattningar är av betydelse kan det försvåra tolkandet ännu mer om tolken i sammanhanget 

är en nära släkting till patienten. Dels kanske patienten inte vill vara helt ärlig i sina svar till 

vårdaren eller så ändrar patientens anhörig svaren till följd av ett maktmissbruk och därmed 

begås ett övergrepp som inte framgår till vårdaren (Eide & Eide 2009, s. 103). Att patient och 

tolk inte är bekanta eller besläktade med varandra är optimalt och därmed att föredra om 

möjlighet till detta finns (Vårdhandboken, 2011). Vårdpersonalen är ansvarig för att 

kommunikationen sker på ett så bra sätt som möjligt. Om patienten i fråga kan göra sig hörd 

med begränsade svenskakunskaper är det ibland att föredra då en mellanhand kan krångla till 

och försvåra kommunikationen. Kroppsspråket blir i dessa situationer ännu viktigare och att 

som vårdare kunna avläsa detta från patienten (Eide & Eide, 2009, s. 103). 

 

Könsstympning i Sverige 

I Sverige bor uppskattningsvis 28 000 kvinnor från länder där könsstympning är vanligt 

förekommande (Stockholms läns landsting, 2007). Kvinnlig könsstympning är ett brott i 

Sverige enligt lag 1982:316 (Svensk författningssamling, 1999), inte bara att utföra 

könsstympning utan även att planera eller förbereda inför detta. Lagen gäller alla svenska 

medborgare oavsett om det sker inom Sveriges gränser eller utanför. I Sverige ersatte 

begreppet kvinnlig könsstympning det tidigare använda begreppet kvinnlig omskärelse i 

samband med att lagen skärptes år 1998 (Stockholms läns landsting, 2007). År 2006 

rapporterade aftonbladet (Vidlund, 2006) att en person för första gången ställts inför rätta på 

grund av könsstympning trots att lagen funnits sedan 1982, mannen dömdes av både tingsrätt 
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och hovrätt. I rapporten utgiven av Stockholms läns landsting (2007) angående 

könsstympning finns att läsa att all vårdpersonal inom alla discipliner kan komma i kontakt 

med kvinnor som genomgått könsstympning även om dessa möten oftast sker inom 

mödrahälsovården. Om man som personal misstänker att en myndig person fallit offer för ett 

brott ska detta polisanmälas, anmälan kan göras utan patientens medgivande då brottet faller 

under allmänt åtal. Finns det en misstanke om att ett barn, under 18 år, råkat illa ut eller 

riskerar att råka illa ut ska detta anmälas till Socialtjänsten (Socialtjänstlagen, 2012). 

Stockholms läns landsting rekommenderar att ordet könsstympning undviks i mötet med 

kvinnor som har råkat ut för eller riskerar att råka ut för detta. Lämpliga ordval för situationen 

är istället omskärelse eller tradition. Dessutom rekommenderar de att frågan ska tas upp vid 

de tillfällen då könsstympning noteras. Därefter kan en remiss skickas till en kvinnoklinik om 

kvinnan önskar det. Kangoum, Flodin, Hammar och Sydjö (2004) har i sin studie om 

förekomsten av könsstympade kvinnor i Östergötland kommit fram till att vårdpersonalen bör 

ha kunskap om de kulturella föreställningar som ligger till grund för kvinnlig könsstympning.  

 

Problematisering 

Förekomsten av könsstympade kvinnor i den västerländska vården har ökat till följd av den 

ökade invandringen från länder där detta förekommer. Det innebär att sjuksköterskor i alla 

delar av vården kan komma att träffa på kvinnor med olika kulturer och däribland kvinnor 

som blivit könsstympade. Det kan uppstå problem vid omvårdnaden av dessa kvinnor om 

kunskap saknas kring vilka konsekvenser som kan uppstå efter ingreppet. Det är därför av stor 

vikt att besitta kunskap eller höra sig för om deras kulturella arv och seder, det vill säga deras 

livsvärld, för att kunna möta individen i hennes verklighet. Detta för att deras verklighet, 

liksom vår, kan skilja sig åt trots samma ursprung. Vi kan anta att ingreppet leder till problem 

för dessa kvinnor, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Det är troligtvis så att det kan leda till 

problem även för kvinnans make i deras samliv. När könsstympade kvinnor flyttar till ett land 

med en annan kultur kan deras syn på sin egen kropp eventuellt förändras då idealen i det nya 

landet kan vara annorlunda. Vi har valt att skriva denna uppsats för att öka kunskaperna, hos 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal, om vilka konsekvenser könsstympning kan ge ur 

olika perspektiv. En människa och hennes hälsa innefattar flera delar, därför har vi i denna 

uppsats valt att fokusera på de fysiska, psykiska och sociala konsekvenserna för de 

könsstympade kvinnorna. Det sociala begreppet innefattar bland annat relationen mellan man 

och kvinna, patient och sjuksköterska samt samhälle och individ.  
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Syfte  

Syftet var att belysa de fysiska, psykiska och sociala konsekvenserna för kvinnor som 

genomgått könsstympning.  

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som kommer att användas grundar sig i dr. Heesung Chois teori 

Theory of Cultural Marginality. Teorin bygger på tre huvudbegrepp som Choi (2008) valt att 

kalla för marginal living, across-culture conflict recognition och easing cultural tension. 

Marginal living innebär att en person befinner sig mellan två kulturer. Personen är passiv och 

dras och pressas mellan dem. Det leder till att personen börjar gå balansgång mellan 

kulturerna. Across-culture conflict recognition innebär att en person identifierar skillnader 

mellan kulturerna. Dessa skillnader kan exempelvis visa sig i normer, värderingar och 

leverne. Det tvingar i sin tur personen att fatta svåra beslut och ta ställning till de kulturella 

olikheterna. Easing cultural tension innebär att personen naturligt genomför justeringar för att 

lätta på spänningen mellan de olika kulturerna. Detta kan hanteras på fyra olika sätt, 

assimilering, att återvända till sin tidigare kultur, att inte tillhöra någon av dem och att på sätt 

och vis vara kulturellt hemlös. Det sista sättet är integration vilket innebär att personen istället 

skapar en tredje kultur. Choi (2008) menar att cultural marginality teorin innebär ett 

marginellt levande under den tid då personen uppfattar de kulturella konflikterna och strävar 

efter att lätta på spänningarna mellan dennes ursprungliga kultur och den kultur i det land 

personen nu lever i.   

 

Metod 

Uppsatsen är en litteraturstudie dvs. en sammanställning av befintlig forskning. Denna metod 

valdes då endast tio veckor var avsatta för arbetet. En litteraturgranskningsfas (Backman, 

2008) utgjorde en översikt av tidigare kunskaper om det valda ämnet och vår inringning av 

problemet tog sin början. Därefter gjordes en pilotsökning för att komma fram till de bäst 

lämpade sökorden. En initial sökstrategi med tre kombinationer av sökord gjordes men visade 

sig ge för få träffar. Vi breddade sökningen och valde en alternativ sökstrategi som 

innefattade kombinationer av endast två sökord i taget vilket då gav tillfredsställande resultat.  
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Urval och datainsamling 

Databaserna som användes för datainsamlingen var PubMed och CINAHL. En provsökning 

gjordes även i PsycInfo men det gav endast få relevanta träffar som redan hittats i de andra 

databaserna. PubMed är en bred databas inom ämnena medicin, omvårdnad och odontologi. 

CINAHL innehåller tidskrifter som inte finns i PubMed och är en databas specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Vid sökningen användes ämnesordet 

”circumcision, female” kombinerat med ämnesorden/fritextorden psychosocial, infection, 

experience, pain, cultural, social, sexuality, psychological, issues, consequences och adverse 

effects. Sökningen avgränsades genom att begränsa årtal för publicering från år 2007 fram till 

idag, detta för att få ett så aktuellt underlag som möjligt då vi ville skapa en relevant 

litteraturstudie som speglar dagsläget. För varje sökord lästes alla rubriker och nästan 90 % av 

resultatens sammanfattningar. Av dessa valdes 29 artiklar ut, artiklarna granskades noga och 

alla lästes i sin helhet. Sju kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar valdes ut för analys. Dessa 

artiklar har granskats gällande både kvalitet och etik.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes genom att båda författarna läste igenom alla utvalda artiklars 

resultat och översatte delar av texterna till svenska. Resultaten granskades utan att kopplas till 

litteraturstudiens syfte. Det gjordes för att inte bli låsta vid syftet och därmed gå miste om 

viktiga resultat. Då våra utvalda artiklar bestod av både kvalitativa och kvantitativa studier 

jämfördes de på olika sätt. De kvantitativa studiernas statistiska resultat jämfördes och de 

kvalitativa studiernas innehåll granskades omfattande för att identifiera teman. Detta gjordes i 

enlighet med hur Forsberg och Wengström (2008) anser att systematiska litteraturstudier ska 

genomföras. Den information uppsatsförfattarna hittat i resultaten fördes samman i ett 

dokument för att skapa en överblick. Därefter separerades det som var väsentligt för syftet och 

det som inte var det genom kodning då texten delades in i olika färger. Det väsentliga 

materialet delades in i teman vilket i sin tur bildade underrubriker. Detta för att kunna 

presentera ett så rättvist och objektivt resultat som möjligt. 

 

Etik 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) gäller de etiska övervägandena vid litteraturstudier att 

alla resultat redovisas då det anses oetiskt att endast inkludera de artiklar som stödjer 
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forskarens åsikt. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas och de bör ha fått 

tillstånd från en etisk kommitté. Bristen på relevanta studier inom ämnet ledde till flera 

artiklar utan ett godkännande från en högre instans. I de fallen valde vi att själva göra en 

noggrann bedömning av metoden där endast tre studier passerade. Bedömningen ledde dock 

till exkludering av en studie då vi inte kunde vara säkra på att den genomförts på ett etiskt 

korrekt sätt. Stöld eller plagiat av data anses som fusk likväl som förvrängning av 

forskningsprocessen. Detta får således inte förkomma inom forskning. 

 
Resultat  

De fysiska konsekvenserna som framkommit rörde främst miktion, menstruation och sexuellt 

samliv. Känslomässiga trauman och en känsla av förlust dominerade de psykiska 

konsekvenserna. Gällande de sociala konsekvenserna berördes kvinnornas identitet till stor 

del samt deras upplevelser av hur västerlänningar ser på dem. 

 

Allmänt om konsekvenser 

I en kvantitativ studie framkommer att 299 av totalt 871 könsstympade kvinnor sökte 

gynekologisk vård på grund av konsekvenser relaterat till könsstympningen. Av dessa var 110 

konsekvenser omedelbara och 189 var sena (Kaplan, Hechavarría, Martín & Bonhoure, 2011). 

Däremot har elva procent av läkarna i en annan kvantitativ studie förnekat att de sett några 

konsekvenser av könsstympningen (Refaat, 2009). Många könsstympade kvinnor söker inte 

vård i sitt nya land på grund av rädsla för rättsliga påföljder då könsstympning är olagligt i 

många länder (Hess, Weinland & Saalinger, 2010). Det framkommer av en kvalitativ studie 

att könsstympade kvinnor sällan blir tillfrågade om hur de tar hand om sin hälsa (Upvall, 

Mohammed & Dodge, 2009). Från en svensk kvalitativ studie (Litorp, Franck & Almroth, 

2008) med 40 kvinnor ansåg 35 av dem att det blev negativa konsekvenser av könsstympning, 

två av dem ansåg att det inte fanns några negativa konsekvenser och tre kvinnor visste inte om 

det fanns några negativa effekter. I samma studie framgick att två kvinnor ansåg att det fanns 

positiva konsekvenser av könsstympningen, dessa var sexuell kontroll och hygien.  

 

Fysiska konsekvenser 

Miktion och defekationsproblem 

Flera kvinnor upplever problem vid urinering som en följd av könsstympningen (Khaja, 

Barkdull, Augustine & Cunningham, 2009; Litorp et al., 2008; Hess et al., 2010). Det kan 
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bland annat yttra sig i smärtsam urinering och urivägsinfektioner (Hess et al. 2012; Khaja et 

al., 2009), hos en del är de återkommande fler än två gånger per år. Känslan av att inte kunna 

tömma blåsan helt förekom hos 15 av 122 personer och hos åtta är det ett konstaterat faktum 

(Wuest, Raio, Wyssmueller, Mueller, Stadlmayr, Surbek & Kuhn, 2009). Urinläckage är ett 

annat problem som beror på dålig sårläkning efter ingreppet (Jirovsky, 2010). I samma 

kvalitativa studie använde författaren sig av citat för att uppmärksamma generellt utbredda 

åsikter i gruppen för studien. I ett av citaten beskriver en kvinna “[...] Even to go urinate... 

Before you get to “the place”, the urine has already come out. Often when you sit down, the 

back of your dress is wet.[...]”. I en annan kvalitativ studie visar resultatet dock på att det inte 

var någon signifikant skillnad mellan kvinnor, som genomgått könsstympning och de som 

inte genomgått det, gällande brännande känsla under urinering och urinläckage. Två av 40 

kvinnor mindes att de efter könsstympningen upplevde defekationsproblem (Litorp et al., 

2008).  

 

Menstruation 

Många kvinnor har problem med menstruationssmärta till följd av könsstympningen. 

Problemet smärtsam menstruation förekommer i flera studier (Hess et al., 2010; Zayed & Ali, 

2012; Wuest et al., 2009). Enligt en studie av Elnashar och Abdelhady (2007) led 9,5 % av de 

könsstympade av svår dysmenorré medan endast 4,6 % av de kvinnor som inte genomgått 

könsstympning hade samma problem. 30,5 % av de könsstympade kvinnorna led av måttlig 

dysmenorré medan endast 14,1 % av de icke-könsstympade led av samma problem. Dessutom 

förekommer andra problem relaterat till menstruation i en kvalitativ studie, däribland att 

menstruationsblodet har svårigheter att komma ut (Khaja et al., 2009). Andra ospecificerade 

svårigheter relaterade till menstruation nämns som en av de tre vanligaste problemen till följd 

av könsstympning i den gruppen som deltagit i denna kvalitativa studie (Litorp et al., 2008). 

 

Sexrelaterade problem 

Könsstympade kvinnor kan uppleva problem i samband med samlag (Litorp et al., 2008). 

Enligt en studie från 2007 (Elnashar & Abdelhady) upplever 40,5 % av de könsstympade 

kvinnorna smärta vid samlag. Det kan jämföras med 18,8 % av de kvinnor som inte 

genomgått könsstympning men ändå har smärta vid samlag. I en kvalitativ studie presenteras 

resultatet att sju av 17 könsstympade kvinnor upplevt smärta vid sitt första samlag (Khaja et 

al., 2009). Åtta av 132 kvinnor från en schweizisk kvantitativ studie (Wuest et al., 2009) har 
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svårigheter vid samlag då mannen inte kan penetrera kvinnan till följd av ingreppet. I samma 

artikel rapporteras även smärta vid samlag av 65 könsstympade kvinnor.   

 

Övrigt 

Den vanligast förekommande komplikationen vid kvinnlig könsstympning är infektion, ibland 

förknippat med blödning och anemi (Kaplan et al., 2011). I en kvantitativ studie med 156 

deltagare rapporterade 52 av dem blödning som en komplikation (Zayed & Ali, 2012). Av 44 

deltagare i en annan stuide hade tre av dem haft familjemedlemmar som avlidit till följd av 

blödningar efter operationen (Jirovsky, 2010). Enligt flertalet studier förekommer obstetriska 

svårigheter (Jirovsky, 2010; Litorp et al., 2008). Däribland ökad risk för att spricka (Elnashar 

& Abdelhady, 2007) och försenade värkar hos kvinnor med infibulation (Hess et al. 2012). En 

kvantitativ studie visade endast små skillnader mellan könsstympade och icke könsstympades 

förmåga till naturlig förlossning (Elnashar & Abdelhady, 2007). Flertalet personer var oroade 

över HIV och stelkrampssmitta då samma kniv ofta används till att könsstympa flera kvinnor 

vid samma tillfälle (Jirovsky, 2010). En kvinna uppger att hennes syster avlidit av stelkramp 

till följd av könsstympningen. 

 

Psykiska konsekvenser 

Känslor 

Minnen från könsstympningen väcker ofta starka känslor hos dessa kvinnor (Upvall et al., 

2009). En kvinna säger att om könsstympningen genomförs när kvinnan är äldre kan hon 

aldrig glömma smärtan “där”, den blir oförglömlig (Jirovsky, 2010). Elnashar och Abdelhady 

(2007) redovisar i en kvantitativ studie att könsstympade kvinnor i större utsträckning 

upplever att deras män är otillfredsställda jämfört med kvinnor som inte är könsstympade. 

Andra konsekvenser som beskrivits i studier är känslan av förlust och rädsla för 

gynekologiska undersökningar (Khaja et al., 2009; Litorp et al., 2008).   

 

Diagnoser 

I en kvantitativ och en kvalitativ studie nämns emotionellt trauma som en konsekvens 

relaterat till operationen (Zayed & Ali, 2012; Khaja et al., 2009). En kvantitativ studie visar 

att till följd av könsstympningen drabbas dessa kvinnor oftare av psykiska problem som 

somatisering, fobier och ångest än icke-könsstympade. Samma studie visar även att det inte 

fanns några skillnader gällande depression och känslomässigt betingad ilska (Elnashar & 
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Abdelhady, 2007). I en annan studie (Applebaum, Cohen, Matar, Rabia, & Kaplan, 2008) 

kunde posttraumatiskt stressyndrom inte härledas till kvinnlig könsstympning. 

 

Sociala konsekvenser  

Ambivalens 

När männen i en kvalitativ studie (Jirovsky, 2010) blev tillfrågade om sina tankar uttrycktes 

ambivalens kring ämnet. Å ena sidan var de emot könsstympning samtidigt som de trots allt 

ville gifta sig med en könsstympad kvinna. Tron om att kvinnor efter könsstympning höll sig 

lugna var fortfarande starkt rotad. Enighet rådde mellan både kvinnor och män i studien om 

att könsstympning var bra eftersom det ger kvinnorna en chans att kontrollera sin sexualitet. 

Könsstympningen gör det möjligt för kvinnor att gifta sig och skaffa barn. 

 

Utanförskap 

I en kvalitativ studie uttrycker flera kvinnor att “Not being circumcised was an alien concept” 

i samma studie säger en kvinna “I thought all the women in the world were circumcised.” 

(Upvall et al., 2009). Kvinnor i en kvalitativ studie från Kanada (Khaja et al., 2009) blev 

upprörda över begreppet female genital cutting, de anser att begreppet är förolämpande och 

nedvärderande. De ansåg att ordet ledde till att västerlänningar såg könsstympade kvinnor 

som bristfälliga och ociviliserade. I en annan kvalitativ studie uttrycker kvinnor att 

könsstympningen får för mycket uppärksamhet (Upvall et al., 2009). Västerlänningarnas 

fixering vid ämnet gör att de blir sedda som offer för något som många kvinnor inte själva 

prioterar högt i sitt liv. En kvinna säger “Our priorities are food, shelter, politics and 

economics” (Khaja et al., 2009). När könsstympade kvinnor kommer till ett land där denna 

sedvänja inte är en del av kulturen vill de inte bli sedda som konstiga för att de kan se 

annorlunda ut efter ingreppet (Upvall et al., 2009). 

 

Utsatthet 

Många kvinnor upplever smärta relaterat till könsstympningen (Litorp et al., 2008) men i 

dessa kulturer ses ceremonin som något större och därmed döljs smärtan (Khaja et al., 2009). 

Vid kontakt med västerländsk sjukvård kan dessa kvinnor vara i behov av tolk och en kvinna 

berättar att det vid tillfällen funnits saker hon velat fråga men som tolken vägrat översätta då 

det enligt denne varit pinsamt. En kvinna säger att hon ibland vill berätta saker för läkaren 

som hennes make anser olämpliga. Att tala om könsstympning verkar vara tabu och mödrarna 
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talar inte om detta ens med sina döttrar (Upvall et al., 2009). 

 

Resultatdiskussion  

När arbetet startade hade vi som så många andra västerlänningar en stark åsikt om att 

ingreppet är kränkande och fel. Under arbetets gång då vår kunskap utvecklades har vi fått en 

mer nyanserad bild av denna rit. Syftet med den här litteraturstudien var att belysa de fysiska, 

psykiska och sociala konsekvenserna till följd av kvinnlig könsstympning. Resultatet visar på 

övervägande negativa konsekvenser. Några enstaka positiva aspekter har även framkommit. 

De fysiska konsekvenserna rörde främst miktion, menstruation och sexuellt samliv. Det fanns 

få studier rörande psykiska konsekvenser vilket ses som studiens stora svaghet. 

Uppsatsförfattarna ansåg dock att den psykiska aspekten var viktig trots få studier rörande 

ämnet. Det bristfälliga antalet studier rörande ämnet kan tänkas bero på ämnets abstrakthet. 

Det som dominerade de psykiska konsekvenserna var känslor och diagnoser. Gällande de 

sociala konsekvenserna berördes kvinnornas identitet till stor del samt deras upplevelser av 

hur västerlänningar ser på dem. I resultatet fann vi tre större teman som kan bidra till att 

förbättra omvårdnaden av kvinnor som har genomgått könsstympning. Dessa teman 

presenteras för att sedan diskuteras med inspiration från Chois (2008) teori Theory of cultural 

marginality. 

 

Kulturkrock  

Det första temat innefattar hur kvinnorna upplever att den västerländska sjukvårdspersonalen 

ser på dem. Berggren, Bergström och Edberg (2006) tar upp problemet rörande att dessa 

kvinnor känner skam i dubbel bemärkelse. I deras hemland var det skamligt att inte vara 

könsstympad, när de sedan kom till Sverige fick det motsatt gensvar. Resultatet visar på att de 

anser att begreppet könsstympning och dess uppmärksamhet gör att de blir kategoriserade och 

kan riskera att ses som ociviliserade och bristfälliga kvinnor. De kan också uppleva att 

personalen ser på dem som konstiga. I en svensk studie (Berggren et al., 2006) berättar 

kvinnor att de läst av ansiktsuttryck hos personalen och då uppfattat att de sågs som konstiga 

och även framkallade avsmak.              

 Könsstympning är inte bara ett fysiskt ingrepp, det är samtidigt en väg in i den vuxna 

sociala gemenskapen. Enligt en studie från Sudan (Furuta & Mori, 2008) berättar kvinnorna 

att könsstympningen skapar en samhörighet dem emellan. Resultatet visar att en del kvinnor 

anser att västerlänningar fixerar för mycket på könsstympning trots att det kanske inte är ett 
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prioriterat problem eller ens ett problem överhuvudtaget för dessa kvinnor. Fahmy, El 

Mouelhy och Ragab (2010) sammanfattar två decenniers studier om västerlänningars syn på 

sexuell hälsa, där nyckeln till sexuell njutning för kvinnan endast går att uppnå via klitoris. 

Obermeyer (1999) tar i sin tur upp att antagandet om att sexuell njutning endast går att uppnå 

via klitoris och att orgasm är den enda måttstocken för ett hälsosamt sexliv kanske inte 

stämmer.                  

 För att applicera Chois (2008) teori på problemet med att en del kvinnor upplever att 

personal i den västerländska vården ser ner på dem kan vi anta att dessa kvinnor befinner sig i 

den fas som kallas across-culture conflict recognition. Kvinnorna lägger märke till att fokus 

riktas mot könsstympningen, som inte varit i fokus tidigare för dessa kvinnor då exempelvis 

mat för dagen har haft större betydelse. Genom att vårdpersonalen har kunskap om att 

människor som flyttar till ett land går igenom en omtumlande fas där de olika kulturerna 

krockar kan de hjälpa människorna. De kan då ha förståelse för att kvinnornas reaktioner och 

känslor av frustration är befogade. Vårdarna måste sätta sig in i personens livsvärld och de 

konflikter som pågår inom denne för att kunna ge optimal omvårdnad. Det är denna process 

som pågår inom människan som leder till ett ställningstagande inför de kulturella olikheterna.  

 

Sociala påtryckningar 

Vårt andra tema berör de kvinnor som givit uttryck till lidande i olika former, som en följd av 

könsstympningen. Sedvänjan är så självklar i många kulturer att inte ens mor och dotter talar 

om det. Smärtan som ingreppet för med sig talas det inte heller om då ceremonin anses större 

än smärtan. Berggren, Bergström och Edberg (2006) tar i sitt resultat upp att under deras 

studie var det många kvinnor som berättade att detta var första gången de blivit tillfrågade om 

könsstympningen. Många av dessa kvinnor har i större delen av sina liv lidit i det tysta. De 

berättar också att de trodde att alla kvinnor var könsstympade och det var först när de 

emigrerade som de upptäckte att så inte var fallet. Det sociala arvet är tungt för många mödrar 

då de kan bli utstötta och förolämpade om de inte väljer att könsstympa sina döttrar. Den 

sociala identiteten som ingreppet medför värderas högre jämfört med de hälsorisker som kan 

tillkomma (Furuta & Mori, 2008).               

 Resultatet visar att flera kvinnor har problem att kommunicera med sjukvården då det ofta 

sker genom att någon oberoende tolk eller en anhörig hjälper till att översätta. I en studie 

(Fahmy et al., 2010) berättar en läkare om en kvinna som sökte hjälp då hon och maken hade 

problem med sitt samliv. Hon var oroad över att maken skulle lämna henne för en annan fru. 
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Dessa problem kan vara känsliga för kvinnan att ta upp med sin läkare och ännu svårare blir 

det om språksvårigheter kräver att ytterliggare en person är närvarande. Vår studie visar att 

det förekommer att tolkar inte hållit sig neutrala då kvinnan ställt frågor som tolken ansett 

vara pinsamma. Om en anhörig är med vid besöket för att översätta kan det finnas frågor som 

denne anser vara för privat. Vi kan därför anta att mörkertalet rörande konsekvenser efter 

könsstympning är stort.                 

 De kvinnor som lider av att ha blivit könsstympade och som nu bor i ett land där det är 

olagligt kan sägas leva det som Choi (2008) kallar för marginal living. Kvinnorna har frågor 

och är vana vid att inte prata om problemen, samtidigt som människor i det nya landet tar upp 

dessa. Hon står mellan två kulturer och blir tvingad till att ta skapa nya relationer men 

samtidigt finns en rädsla att stöta sig med sin gamla kultur. Det kan leda till att kvinnan 

förhåller sig passiv mellan dessa två samtidigt som hon försöker hålla balansen för att inte 

göra några övertramp. Vårdpersonalen kan behöva ställa frågor vid upprepade tillfällen och i 

olika situationer för att få kvinnan att våga öppna sig. Det är av största vikt att vara lyhörd för 

tecken som kan tyda på att kvinnan av olika anledningar inte kan tala öppet om sina besvär. I 

dessa fall kan vårdrelationen vara en längre process med många ansträngningar för att skapa 

ett förtroende. 

 

Individ 

Det tredje temat vi väljer att lyfta har löpt som en röd tråd genom hela arbetet, nämligen att 

det är av största vikt att personer involverade i vårdandet ser individen och dennes livsvärld 

centralt i sammanhanget. Två miljoner kvinnor beräknas könsstympas varje år (UNICEF, n.d. 

b), i flertalet länder, med olika kulturer och i olika sociala klasser. Därmed kan alla 

könsstympade kvinnor omöjligt förväntas ha likadana åsikter, erfarenheter och tankar. Det 

visar sig inte minst med tanke på alla de olika konsekvenser vi tagit upp. En del kvinnor lider 

av miktionsproblem, andra av emotionella trauman, för vissa ses det sociala arvet som en 

börda och för andra som en självklarhet. Några lider av alla dessa konsekvenser medan andra 

anser att könsstympningen fört med sig positiva konsekvenser. En man beklagar sig över att 

alla afrikaner är likadana i svenskarnas ögon (Johnsdotter, Moussa, Carlbom, Aregai & Essén, 

2009). Två svenska studier visar på att många som kommer hit väljer att lämna traditionen 

rörande könsstympning (Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006; Johnsdotter et 

al., 2009). En bidragande orsak till detta kan antas vara att den sociala pressen från hemlandet 

minskar.                 
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 En man från Etiopien hävdar att han trots påtryckningar från sin familj i hemlandet inte 

skulle könsstympa sina döttrar eftersom han bor i Sverige nu. I samma studie berättar en man 

från Eritrea att han inte vågar lämna sina döttrar med sina föräldrar när han är på besök i 

hemlandet. Det är på grund av rädsla för att föräldrarna då skulle få möjlighet att könsstympa 

hans döttrar (Johnsdotter et al., 2009). Dessa uttalanden tyder på att livsvärlden kan förändras 

i samband med emigrering. Samtidigt finns det de som fortfarande håller kvar vid sin tradition 

och utför könsstympning på sina döttrar trots att det är förbjudet enligt lag i många länder. En 

annan faktor som bidrar till skillnaderna mellan dessa individer är hur de blev utsatta för 

könsstympningen. En del flickor längtar till den dag de blir kvinnor medan andra känner sig 

överkörda och svikna av sina mödrar (Berggren et al., 2006).         

 Eftersom alla är individer hanterar vi problem på olika sätt. Choi (2008) beskriver fyra sätt, 

som nämnts i teoriavsnittet att lätta på den spänning som kan uppstå när en person ställs 

mellan två kulturer. Dessa är assimilering, att återvända till sin tidigare kultur, att inte tillhöra 

någon av dem och slutligen att integreras. Vidare menar hon att det är av stor vikt för 

vårdgivare att vara medvetna om att kontextuella och personliga faktorer påverkar personen. 

Alla individer har olika bakgrund och olika personligheter därför menar Choi (2008) att 

teorins huvudbegrepp ska användas i kombination med dessa kontextuella och personliga 

erfarenheter. Att sätta sig in i personens livsvärld och se hela människan leder till ökad 

förståelse för patientens problem. Teorin kulturell marginalitet kan användas som stöd för att 

förstå den enskilda patienten och ge kunskap om de olika faserna och därmed även kunna 

identifiera vart i processen patienten befinner sig. Det hjälper vårdpersonalen att lyfta blicken 

från det uppenbart synliga till att se helheten. Exempelvis om en kvinna söker vård till följd 

av upprepade urinvägsinfektioner orsakade av könsstympning kan teorin hjälpa oss att förstå 

den process kvinnan kan ha gått igenom innan hon uppsökte vården.  

 

Etiska konflikter i vårdandet 

Att vårda kvinnor som genomgått könsstympning kan leda till att vårdaren ställs inför etiska 

konflikter. I det här fallet kan konflikten bestå i frågan som gäller problemet om det är etiskt 

korrekt att tolerera kulturella sedvänjor som skadar människor till förmån för den kulturella 

känsligheten. International Council of Nurses (2006) tar upp fyra grundläggande 

ansvarsgrupper. Dessa är att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdomar och återställa 

hälsa. Som vårdare kan du ställas inför konflikten mellan att förebygga sjukdomar och att 

främja hälsa. Exempelvis kan den sociala hälsan främjas av könsstympning samtidigt som det 
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kan medföra negativa konsekvenser för den fysiska hälsan. Barry och Ghebrehiwet (2012) 

ställer sig frågan angående när respekt för ett samhälles kultur blir oetiskt och direkt skadligt. 

De här och liknande frågor är sådant vi behöver ta ställning till för att kunna handskas med de 

problem den utbredda globaliseringen för med sig.  

 

Metoddiskussion 

I och med att denna litteraturstudie behandlar problematiken kring ett ämne som främst berör 

kvinnor, så begränsades sökningarna från start. Flera urvalsfunktioner valdes bort då det tidigt 

framgick att urvalet på artiklar skulle bli tunt. Litteratursökningen har dock varit heltäckande 

då vi använt få begränsningar, många och omfångsrika sökord samt två stora databaser. Det 

har givit studien ett uppdaterat resultat samtidigt som materialet tunnades ut. Urvalsinnehållet 

är brett även på grund av att studien består av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. De 

artiklar vi valt har sitt ursprung både i sjukvården, som patient eller personal och i samhället, 

som kvinna eller man. Den innehåller även artiklar med studier från två olika kontexter, dels 

från länder där könsstympningen praktiseras och dels från länder som tar emot kvinnor som 

genomgått könsstympning men där detta inte praktiseras.            

 En begränsning i urvalet rör det faktum att studieledaren och studiedeltagarna ibland inte 

talar samma språk vilket i sin tur kan komplicera informationsutbytet dem emellan. En annan 

svårighet som begränsat urvalet är att samma ord kan ha olika betydelse för olika människor. I 

en av artiklarna svarar en kvinna att hon inte ens vet om hon blivit könsstympad eller inte. Att 

använda sig av WHOs klassifikationer (2012, februari) gällande könsstympning som vi 

använder oss av kan vara svårt då dessa inte används i samma utsträckning i kvinnornas 

hemland. I en annan av studierna vill kvinnorna inte tala om sig själva istället pratar de på en 

generell nivå. Kvaliteten i studierna varierar men har ändå motsvarat de krav som funnits. 

Styrkorna i dataanalysen är att båda författarna noggrant läst alla artiklar och inget av 

analysarbetet har delats upp mellan dem. Det har lett till att ämnet diskuterats fram och 

tillbaka under arbetets gång och resultatet och dess teman har skrivits tillsammans. Detta 

gjordes för att kunna presentera ett så genomarbetat resultat som möjligt. Kodningen av 

studiernas resultat ledde till att det blev lättare att hitta teman. Det arbetet gjorde processen till 

att skapa underrubriker kortare.                 

 En svårighet i dataanalysen har varit kombinationen mellan kvantitativa och kvalitativa 

studier då dessa analyseras på olika sätt. Resultatet går teoretiskt sett att generalisera då 

artiklarna som valts behandlar människor från olika delar av världen och deras gemensamma 

och skilda åsikter. I praktiken leder dock generaliseringen till att fokus på individen blir 
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sekundär i denna intima fråga och kvinnans egen upplevelse förbises. Det faktum att 

artiklarna kommer från många olika länder är en styrka då studien inte enbart fokuserar på 

kvinnor från ett specifikt land. Åsikter och erfarenheter från män samt vårdpersonal av olika 

kön breddar resultatet. Det finns flera begränsningar på grund av att ämnet som behandlas är 

intimt. Då det i många artiklar framkommit att den normativa uppfattningen i kvinnornas 

hemland varit att alla kvinnor är könsstympade skapas redan där svårigheter. Att människor i 

väst har en stark åsikt om att det är fel kan leda till att kvinnorna inte vill tala om detta eller 

öppna sig för dem. Därför krävs en särskild lyhördhet och försiktighet vid dessa studier. I en 

av våra utvalda studier användes mindre laddade begrepp vid intervjuerna såsom omskärelse 

istället för könsstympning (Litorp et al., 2008).              

 Eftersom detta är en litteraturstudie vet vi inte hur relationen mellan studieledaren och 

deltagarna varit. Tolk har krävts i vissa studier vilket medför risken att tolken lägger in egna 

värderingar och eventuellt översätter felaktigt. En svaghet och samtidigt en styrka för studien 

är att den enda avgränsningen som gjordes var att artiklarna inte fick vara äldre än fem år. När 

ämnet valdes fanns en oro över att granska ett sådant intimt ämne då vi inte kunnat förutse att 

materialet trots allt skulle ge en bred och omfattande bild av vilka konsekvenser som kan följa 

könsstympningen.  

 

Slutsats 

Okunskap kring ämnet kvinnlig könsstympning ledde till en onyanserad bild av sedvänjan. 

Under arbetets gång förändrades förståelsen till varför en del kvinnor väljer att genomgå eller 

utföra könsstympning. Detta trots de övervägande negativa fysiska och psykiska 

konsekvenserna. Könsstympning är så mycket mer än ett fysiskt ingrepp och har stor 

betydelse för det sociala samspelet och den kulturella identiteten i hemlandet. När de här 

kvinnorna sedan flyttar till ett land där detta inte praktiseras för det med sig negativa sociala 

konsekvenser som leder till förvirring. Från att ha utövat en, för vissa, ceremoniell sedvänja 

med anledningen att en flicka blir kvinna eller för att en dotter ska få chansen att gifta sig och 

skaffa barn. Har de nu hamnat i en kultur där detta är brottsligt och ses som ett grovt 

övergrepp. Det bemötande de här kvinnorna får kan vara avgörande för deras framtida 

självbild och hälsa. Det är därför viktigt att även vårdaren ser könsstympningen som något 

mer än enbart ett fysiskt ingrepp.                

 Under arbetets gång har olika fynd uppdagats som ligger i periferin av studiens syfte. Det 

har framkommit att ju mer fokus som läggs på de negativa konsekvenserna desto vanligare 

blir det att ingreppet utförs innanför sjukhusens väggar. Detta är positivt i bemärkelsen att en 
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del fysiska akuta konsekvenser minskar men det är endast en kortsiktig lösning. 

Medikaliseringen av könsstympning leder även till en ökad acceptans och därmed hindrar 

utrotningen av detta övergrepp. I och med globaliseringen berör detta problem numera hela 

världen. Det i sin tur leder till att nya frågor väcks. I västvärlden läser vi om kvinnor som 

plastikopererar sina kön för att de ska bli mer estetiskt tilltalande. Det anses vara varje 

kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp. Frågan är då vad som händer den dagen då 

exempelvis en somalisk kvinna söker upp en plastikkirurg i syfte att skära bort hennes 

blygdläppar? 

 

Fortsatt forskning 

Det fanns få nya studier med fokus på psykiska konsekvenser till följd av könsstympning. 

Därför är det av stort värde att genomföra den typen av forskning för att kunna möta 

könsstympade kvinnor på ett lämpligt sätt. Det framgick i vår forskningsprocess på området 

att det finns ett stort mörkertal gällande könsstympade kvinnor i västvärlden. Många av de 

kvinnor som emigrerat förmodas vara könsstympade men har aldrig uppsökt vård. Det vore 

därför intressant med vidare studier rörande vilken sorts information som på ett effektivt sätt 

skulle kunna nå dem så att de söker vård och att den i sin tur upplevs som säker och trygg. 

 

 

 

 



 
 21 (33) 

 

 

Referensförteckning 

Applebaum, j., Cohen, H., Matar, M., Rabia, Y-A., & Kaplan, Z. (2008). Symptoms of 

Posttraumatic Stress Disorder After Ritual Female Genital Surgery Among Bedouin in 

Israel: Myth or Reality?. Prim Care Companion J Clin Psychiatry, 10 (6), 253-256 

Asekun-Olarinmoye, E., & Amusan, O. (2008). The impact of health education on attitudes 

towards female genital mutilation (FGM) in a rural Nigerian community. The European 

Journal of Contraception and Reproductive Health Care September13, (3), 289–297 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB 
Berggren, V., Bergström, S. & Edberg, A-K. (2006). Being different and vulnerable: 

Experinces of Immigrant African Women Who Have Been Circumcised and Sought 

Maternity Care in Sweden. Journal of Transcultural Nursing 17, (1), 50-57 
Barry, J., & Ghebrehiwet, T. (2012). An Exploration of Globalization Through Nursing 

Regulatory and Ethical Lenses. Journal Of Nursing Regulation, 2, (4), 4-9 
Choi, H. (2008). Theory of Cultural Marginality. M. J. Smith & P. R. Liehr (Red.), Middle 

Range Theory for Nursing (s. 243-259). New York: Springer Publishing Company, LLC 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB 

Degni, F., Suominen, S., Essén, B., El Ansari, W., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2012). 

Communication and Cultural Issues in Providing Reproductive Health Care to Immigrant 

Women: Health Care Providers’ Experiences in Meeting Somali Women Living in 

Finland. J Immigrant Minority Health, 14, 330–343 

Diop, N., & Askew, I., (2009). The Effectiveness of a Community-based Education Program 

on Abandoning Female Genital Mutilation/Cutting in Senegal. Studies in Family Planning, 

(4), 307–318 

Dirie, W., (2001). En blomma i Afrikas öken. Malmö: Bra Böcker  

Eide, H., & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation - Relationsetik, 

samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur AB  
Elnashar, A., & Abdelhady, R. (2007). The impact of female genital cutting on halth of newly 

married women. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 97, 238–244. 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och Kultur 
Globalisering. (n.d.) I Nationalencyklopedin. Hämtad December, 14, 2012 från 

http://www.ne.se/globalisering   
Hedelin, B., Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2009). Hälsobegreppet – synen på hälsa och 

sjuklighet. F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnaden Grunder – Perspektiv och 

förhållningssätt (237-260). Lund: Studentlitteratur AB 
Hess, R., Weinland, J., & Saalinger, N. (2010). Knowledge of female genital cutting and 

experience with women who are circumcised: a survey of nurse-midwives in the United 

States. Journal Of Midwifery & Women's Health, 55, (1), 46-54 
Holism (n.d.). I Svenska Akademiens ordlista. Hämtad Oktober 18, 2012, från 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_

natet/ordlista 
Fahmy, A., El-Mouelhy, M., & Ragab, A. (2010). Female genital mutilation/cutting and 

issues of sexuality in Egypt. Reproductive Health Matters, 18, (36), 181-190 
Florin, J. (2009). Omvårdnadsprocessen. A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens 

Grunder- Ansvar och Utveckling (s. 47-79). Lund: Studentlitteratur AB 

http://www.ne.se/globalisering
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista


 
 22 (33) 

 

Furuta, M., & Mori, R. (2008). Factors affecting women's health-related behaviors and safe 

motherhood: a qualitative study from a refugee camp in Eastern Sudan. Health Care For 

Women International, 29, (8/9), 884-905 
International Council of Nurses. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Schweiz  
Jirovsky, E. (2010). Views of women and men in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, on three 

forms of female genital modification. Reproductive Health Matters, 18, (35), 84-93 
Jirwe, M., Momeni, P., & Emami, A. (2009). Kulturell Mångfald. F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens Grunder – Perspektiv och förhållningssätt (453-470). Lund: 

Studentlitteratur AB 
Johnsdotter, S., Moussa, K., Carlbom, A., Aregai, R., & Essén, B. (2009). "Never my 

daughters": a qualitative study regarding attitude change toward female genital cutting 

among Ethiopian and Eritrean families in Sweden. Health Care For Women International, 

30, (1-2), 114-133 
Kangoum, A-A., Flodin, U., Hammar M., och Sydjö, G. (2004). Prevalence of female genital 

mutilation among African women resident in the Swedish county of Östergötland. Acta 

Obstet Gynecol Scand, 83, 187–190 

Kaplan, A., Hechavarría, S., Martín, M., & Bonhoure, I. (2011). Health consequences of 

female genital mutilation/cutting in the Gambia, evidence into action. Reproductive 

Health, 8 
Khaja, K., Barkdull, C., Augustine, M., & Cunningham, D. (2009). Female genital cutting: 

African women speak out. International Social Work, 52, (6), 727-741. 
Konsekvens (n.d.). I Svenska Akademiens ordbok. Hämtad November 15, 2012 från 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
Litorp, H., Franck, M., & Almroth, L. (2008). Female genital mutilation among antenatal care 

and contraceptive advice attendees in Sweden. Acta obstetrical et gynecologica 

Scandinavia, 87, (7), 716-122 
Malmsten, K. (2008). Etik i basal omvårdnad – i någon annans händer. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Obermeyer, CM., & Reynolds, RF. (1999). Female Genital Surgeries, Reproductive Health 

and Sexuality: A Review of the Evidence. Reproductive Health Matters 7(13) 112-120 
Osifo, D., & Evbuomwan, I. (2009). Female genital mutilation among Edo people: the 

complications and pattern of presentation at a pediatric surgery unit Benin City. African 

Journal Of Reproductive Health, 13, (1), 17-25 
Rachels, J., & Rachels, S. (2010). Rätt och fel. Lund: Studentlitteratur AB. 

Refaat, A. (2009). Medicalization of female genital cutting in Egypt. Eastern Mediterranean 

Health Journal, 15, (6), 1379-1388 
Sipsma, H. L., Chen, P. G., Ofori-Atta, A., Ilozumba, U. O., Karfod, K., & Bradleya, E. H. 

(2012). Female genital cutting: current practices and beliefs in western Africa. Bull World 

Health Organ, 90, 120–127 
Socialstyrelsen (2005, februari). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuköterska. Hämtad 

Oktober 16, 2012, från 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_

natet/ordlista 
Socialtjänstlagen (2012). Socialtjänstlag (2001:453). Hämtad November 14, 2012 från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm  
Stockholms läns landsting (2007). Fokusrapport – Mötet med könsstympade kvinnor i vården. 

Stockholm: Stockholms läns landsting 
Svensk författningssamling (1999). Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av 

kvinnor. Hämtad November 14, 2012 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1982316-med-forbud-mot-_sfs-1982-316/ 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1982316-med-forbud-mot-_sfs-1982-316/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1982316-med-forbud-mot-_sfs-1982-316/


 
 23 (33) 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2012 September) Verksamhetsplan. Hämtad Oktober 16, 2012, 

från http://www.swenurse.se/Svensksjukskoterskeforening/Organisiation/Verksamhetsplan 
Tamaddon, L., Johnsdotter, S., Liljestrand, J., & Essén, B. (2006). Swedish health care 

providers' experience and knowledge of female genital cutting. Health Care For Women 

International, 27, (8), 709-722 
Ternestedt, B-M., & Norberg, A. (2009). Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv. F. Friberg & 

J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens Grunder – Perspektiv och förhållningssätt (s. 29-63). 

Lund: Studentlitteratur AB 
UNICEF (n.d. a). Barnkonventionen. Hämtad Oktober 17, 2012, från 

http://www.craftsy.com/project/view/mackenzies-big-girl-quilt/59509 
UNICEF (n.d. b). Kvinnlig könsstympning. Hämtad Oktober 17, 2012, från 

http://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning 
Upvall, M., Mohammed, K., & Dodge, P. (2009). Perspectives of Somali Bantu refugee 

women living with circumcision in the United States: a focus group approach. 

International Journal Of Nursing Studies, 46, (3), 360-368 
Vidlund, S. (2006). Pappa dömd för könsstympning. Aftonbladet, 2006-10-04  
Vårdhandboken. (2011). Kommunikation med eller utan tolk. Växjö: Vårdhandboken 
WHO. (2001). Female Genital Mutilation Integrating the Prevention and the Management of 

the Health Complications into the curricula of nursing and midwifery. A Student’s Manual. 

Geneve: WHO 
WHO. (2008). Eliminating Female genital mutilation - An interagency statement. Geneve: 

WHO 

WHO. (2012, Februari). Female genital mutilation. Hämtad Oktober 16, 2012, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ 
WHO. (2012). Eliminating female genital mutilation. Hämtad Oktober 16, 2012, från 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf 
Wuest, S., Raio, L., Wyssmueller, D., Mueller, M., Stadlmayr, W., Surbek, D., & Kuhn, A. 

(2009). Effects of female genital mutilation on birth outcomes in Switzerland. BJOG: An 

International Journal Of Obstetrics & Gynaecology, 116, (9), 1204-1209 
Zayed, A., & Ali, A. (2012). Abusing female children by circumcision is continued in Egypt. 

Journal Of Forensic & Legal Medicine, 19, (4), 196-200 
 

http://www.swenurse.se/Svensksjukskoterskeforening/Organisiation/Verksamhetsplan
http://www.craftsy.com/project/view/mackenzies-big-girl-quilt/59509
http://www.craftsy.com/project/view/mackenzies-big-girl-quilt/59509
http://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning
http://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf


 
 24 (33) 

 

 

Bilaga 1, Sökmatris 

 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Circumcision, 

female AND Pain 

4 0 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Consequences 

14 0 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Psychosocial 

65 Abusing female children by circumcision 

is continued in Egypt 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Cultural 

51 Female genital cutting : African women 

speak out 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Social 

36 0 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Experience 

20 0 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Infection 

2 0 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Sexuality 

15 Views of women and men in Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso, on three forms 

of female genital modification  

 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Psychological 

11 Symptoms of posttraumatic stress 

disorder after ritual female genital 

surgery among Bedouin in Israel: myth 

or reality? 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Issues 

38 Knowledge of Female Genital Cutting 

and Experience With Women Who Are 

Circumcised: A Survey of Nurse-

Midwives in the United States 

CINAHL Circumcision, 

female AND 

Adverse effects 

60 Effects of female genital mutilation on 

birth outcomes in Switzerland 

PubMed Circumcision, 

female AND Pain 

3 The impact of female genital cutting on 

health of newly married women 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Consequences 

22 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Psychosocial 

1 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Cultural 

239 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Social 

40 Perspectives of Somali Bantu refugee 

women living with circumcision in the 

United States: A focus group approach 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Experience 

13 0 
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PubMed Circumcision, 

female AND 

Infection 

7 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Sexuality 

11 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Psychological 

23 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Issues 

13 0 

PubMed Circumcision, 

female AND 

Adverse effects 

60 Female genital mutilation among 

antenatal care and contraceptive advice 

attendees in Sweden 

 

Health consequences of female genital 

mutilation/cutting in the Gambia, 

evidence into action 

 

Medicalization of female genital cutting 

in Egypt 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

     Applebaum, j., Cohen, H., 

Matar, M., Rabia, Y-A., & 

Kaplan, Z. 

 

Symptoms of 

Posttraumatic  

Stress Disorder After 

Ritual Female Genital 

Surgery Among  

Bedouin in Israel: Myth or 

Reality? 

 

2008, Israel, Prim Care 

Companion J Clin 

Psychiatry 

Att utvärdera den 

psykiska hälsan hos 

könsstympade beduin 

kvinnor jämfört med icke 

könsstympade kvinnor. 

Om könsstympade 

kvinnor i högre grad 

drabbats av bl. a 

posttraumatisk stress och 

andra psykiska sjukdomar 

då tidigare studier påvisat 

detta.   

19 könsstympade kvinnor 

och en kontrollgrupp på 

18 kvinnor med icke 

könsstympade kvinnor 

intervjuades angående sin 

psykiska hälsa. De hade 

ursprunget att de var 

beduiner och religiös 

tillhörighet i Islam 

gemensamt. 

Kvinnorna intervjuades 

genom frågeformulär på 

arabiska av en kvinnlig 

socialarbetare och en 

kvinnlig psykolog 

närvarade även under 

intervjuerna. Olika 

formulär fylldes i 

däribland socialt ursprung 

och demografi frågor. Ett 

standardiserat 

frågeformulär angående 

posttraumatisk stress och 

symptom checklista-90 

som mäter olika 

psykiatriska symptom 

användes i intervjuerna. 

Svaren från de olika 

Det fanns inga 

signifikanta skillnader i 

den demografiska datan 

bland de två grupperna. I 

standardiserade 

frågeformulär angående 

den psykiska hälsan så 

kunde inga direkta 

skillnader påvisas. 

Traumarelaterad 

psykisksjukdom kunde 

inte påvisas i relation till 

kvinnlig könsstympning i 

denna studie.  
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formulären analyserades 

och jämfördes med hjälp 

av statistiska instrument. 
Elnashar a, A., &  

Abdelhady, R. 

 

The impact of female 

genital cutting on health 

of newly married women 

2007, Egypten, 

International Journal of 

Gynecology and 

Obstetrics 

För att påvisa graden av 

könsstympning bland ett 

urval av nygifta kvinnor 

i Benha och göra en 

jämförelse mellan 

omskurna och icke-

omskurna kvinnor 

rörande långsiktiga 

hälsoproblem. 

Ett frågeformulär 

användes för att samla in 

data från 264 nygifta 

kvinnor. De har använt sig 

av kontrollgrupper med 

könsstympade och icke-

könsstympade kvinnor. 

För analysera resultatet 

har de använt checklistan 

SCL90.  

Resultatet visar skillnader 

mellan könsstympade och 

icke-könsstympade 

kvinnor rörande 

gynekologiska och 

urineringsproblem, 

äktenskapsproblem, 

obstetriska och 

äktenskapsproblem. 

Hess, R., Weinland, J., & 

Saalinger, N. 
Knowledge of Female 

Genital Cutting and 

Experience With Women 

Who Are Circumcised: A 

Survey of Nurse-

Midwives in the United 

States 

2010, USA, Journal Of 

Midwifery & Women's 

Health 

Syftet var att bedöma 

legitimerade 

sjuksköterskor och 

barnmorskors kunskap om 

kvinnlig könsstympning 

och utforska deras 

erfarenheter i vårdandet 

av kvinnliga immigranter 

från Afrika med en 

historia av 

könsstympning. 

 

Ett deskriptivt 

frågeformulär skickades 

ut genom slumpmässigt 

urval till 600 personer 

med sjuksköterske- eller 

barnmorskekompetens. 

Av dessa svarade 243 på 

frågeformuläret. Två av 

artikelförfattarna läste 

igenom resultatet och 

noterade nyckelord och 

fraser som senare bildade 

teman.  

 

Nästan 70 % av de 

tillfrågade kunde 

identifiera infibulation. 

Mindre än 20 % visste att 

både muslimska och 

kristna kvinnor är 

omskurna. 57 % visste att 

det är olagligt i USA att 

omskära kvinnor yngre än 

18 år. Artikelförfattarna 

fann att diskussioner 

mellan vårdare och 

könsstympade patienter 

gällande könsstympnings 

relaterade problem och 

komplikationer var 

minimal. Kvinnor med en 

historia av könsstympning 

ville ha kvinnliga vårdare. 

Reinfibulation utgör ett 

etiskt dilemma för vissa 

vårdare. Sjuksköterskor 

och barnmorskor i USA 

behöver lära sig mer om 

könsstympning och 

patienternas kultur för att 
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ge en så kulturellt 

kompetent vård som 

möjligt. 

Jirovsky, E. 

 

Views of women and men 

in Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso, on three 

forms of female genital 

modification 

2010, Österrike, 

Reproductive Health 

Matters 

 

 

 

Hur kvinnlig 

könsstympning sågs av 

kvinnor och män i åldern 

18-89år i Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso, nu när det 

har varit olagligt i nästan 

15 år. 

 

Fältforskning utfördes 

under 11 månader där 

dagbok fördes. Informella 

intervjuer gjordes med 

människor i samhället 

samt med sakkunniga i 

landet angående kvinnlig 

könsstympning.  

Komplettering av 

fältstudierna gjordes med 

hjälp av intervjuer med 44 

män och kvinnor, där ett 

frågeformulär utformades 

med öppna frågor med 

hjälp av den tidigare 

fältforskningen.  

Intervjuerna spelades in 

digitalt och 

transkriberades,  

analyserades och kodades. 

I intervjuerna framgick 

främst dessa fem 

områden: 

 

1. Sexuella problem i 

äktenskap på grund av 

smärta i underlivet 

 

2. Svårigheter med 

barnafödandet,  

 

3. Spridning av sjukdomar 

 

4. Kvarstående kroppsliga 

men och dysfunktion av 

olika delar 

 

5. Dödsfall till följd av 

kvinnlig könsstympning 

 

Kaplan,  A., Hechavarría,  

S., Martín, M., & 

Bonhoure, I. 

Health consequences of 

female genital 

mutilation/cutting in the 

Gambia, evidence into 

action 

2011,  Kuba, 

Reproductive Health 

Att analysera 

hälsokonsekvenserna av 

kvinnlig könsstympning. 

Frågeställningar: 

Praktiseras 

könsstympning i Gambia 

fortfarande? Vilka typer 

av könsstympning 

praktiseras? Vilka 

hälsoproblem associeras 

med de olika typerna av 

könsstympning? 

Uppgifterna har samlats in 

av Kubanska läkare i 

Gambia som utbildats för 

att kunna identifiera de 

olika typerna av kvinnlig 

könsstympning. 

Uppgifterna har erhållits 

till följd av patienternas 

spontana efterfrågningar 

samt undersökning av 

kvinnornas underliv. 

Uppgifterna har 

analyserats i korstabeller 

för att urskilja samband 

mellan olika typer av 

kvinnlig könsstympning 

Den vanligaste typen av 

könsstympning var typ 1. 

Den vanligaste 

omedelbara 

komplikationen var 

infektion. Av 871 kvinnor 

sökte 299st vård för 

komplikationer orsakade 

av könsstympning.  
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och eventuella 

konsekvenser på hälsan. 

Khaja, K., Barkdull, C., 

Augustine, M., & 

Cunningham, D. 

 

 

 

African women speak out 2009, USA, International 

Social Work 

Syftet med studien var att 

bättre förstå kvinnornas 

upplevelser och åsikter 

angående kvinnlig 

könsstypmning. 

 

 

En kvalitativ studie. 

Djupintervjuer gjordes 

med 17 könsstympade 

kvinnor bosatta i USA och 

Kanada. Intervjuerna 

skedde med tolk och 

spelades in digitalt och 

transkriberades. Texten 

lästes sedan upprepade 

gånger för att identifiera 

meningsfulla mönster och 

teman.  

 

Diverse komplikationer 

som smärta vid första 

samlaget, 

menstruationsproblem och 

urineringsproblem 

beskrevs av flertalet av de 

intervjuade kvinnorna. 

 

Uttrycket kvinnlig 

könsstympning förargade 

dem. Respondenterna 

beskrev begreppet som 

"förnedrande" och 

"förolämpande", och 

trodde att det innebar att 

västerlänningar betraktade 

dem som "bristfälliga" 

och "ociviliserade". 

Litorp, H., Franck, M., & 

Almroth, L. 

Female genital mutilation 

among antenatal care and 

contraceptive 

advice attendees in 

Sweden 

2008, Sverige, Acta 

Obstetricia et 

Gynecologica 

Att bland invandrade 

kvinnor 

i reproduktiv ålder som 

bor i Sverige undersöka 

deras kunskap om, 

attityder och upplevda 

komplikationer av 

kvinnlig könsstympning 

samt i vilken utsträckning 

kvinnlig könsstympning 

utförs efter invandring till 

Sverige och om 

reinfibulation utförs efter 

förlossning. 

En intervju-administrerad 

enkät innehållande 34 

öppna frågor användes för 

datainsamling. 

Den anatomiska 

omfattningen av 

könsstympningen 

noterades genom 

gynekologisk 

undersökning. Resultat 

har 

analyserats genom 

beskrivande statistik. 

Traditionella anledningar 

och sexuell kontroll var de 

största anledningarna till 

ingreppet. Både positiva 

och negativa konekvenser 

av könsstympning tas upp. 

29 kvinnor hade barn och 

tre av dem har genomgått 

könsstympning. Av de 26 

kvinnor vars döttrar inte 

genomgått könsstympning 

var det ingen som hade 

någon önskan om att de 

skulle genomgå ingreppet. 

Ingen kvinna i studien 

hade åtgärdat sin 

könsstympning efter att de 

lämnat sjukhuset efter 

förlossningen.  
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Refaat, A. Medicalization of female 

genital 

cutting in Egypt 

2009, Egypten, Eastern 

Mediterranean Health 

Journal 

Att identifiera 

förekomsten och 

utövandet av 

könsstympning av 

egyptiska läkare. 

Dessutom utforskade den 

inställning och kunskap 

hos läkare och deras 

behov av utbildning. 

En beskrivande 

tvärsnittsstudie 

genomfördes med ett 

frågeformulär 

innehållande 72 frågor. 

Datan analyserades med 

hjälp av SPSS version 11. 

91 % av deltagarna kunde 

skillnaderna mellan de 

olika könsstympningarna. 

86 % av dem visste minst 

en av de fysiska 

konsekvenser som kan 

uppstå efter 

könsstympning. 81 % 

utövade inte 

könsstympning.  

Upvall, M., Mohammed, 

K., & Dodge, P. 

 

 

 

 

Perspectives of Somali 

Bantu refugee women 

living with circumcision 

in the United States: A 

focus group approach 

2009, USA, International 

Journal Of Nursing 

Studies 

Att utforska sjukvården 

för somaliska Bantu 

flyktingar i förhållande till 

sin status som kvinnor 

som blivit omskurna och 

nyligen bosatt sig i USA. 

 

23 somaliska kvinnor över 

18 år, nyligen bosatta i 

USA, medverkade i 

fokusgrupper för 

datainsamling. 

Grupptekniken med 

fokusgrupper med ca 5-6 

kvinnor i varje grupp 

användes för att det 

förmodades bidra till en 

dynamisk atmosfär. 

Sessionerna spelades in 

och tolkades genom 

tematisk analys.  

Det framgick i studien att 

utveckling av kulturellt 

kompetenta vårdgivare 

måste ske. Att exempelvis 

ge förklaringar till rutiner 

på kliniker och acceptera 

de somaliska kvinnorna 

oavsett anatomiska 

skillnader, inte fokusera 

på omskärelsen. 

Vårdgivarna måste också 

utveckla sina färdigheter i 

att arbeta med tolk och 

underlätta förtroende för 

att minimera misstanke 

inom hälso-och 

sjukvården. 

 

Wuest, S., Raio, L., 

Wyssmueller, D., Mueller, 

MD., Stadlmayr, W., 

Surbek, DV., & Kuhn, A. 

 

  

 

 

 

Effects of female genital 

mutilation on birth 

outcomes in Switzerland 

2009, Schweiz BJOG: An 

International Journal Of 

Obstetrics & Gynaecology 

 

 

 

 

Att fastställa gravida 

könsstympade kvinnors 

önskningar gällande 

behandling i samband 

med mödravård och 

förlossning samt se om 

deras önskemål skilde sig 

från icke könsstympade 

kvinnors önskningar.  

 

 

En retrospektiv fall-

kontrollstudie, där 122 

könstympade kvinnor 

intervjuades och 

jämfördes med 110 

kvinnor som inte var 

könsstympade. 

Kvinnornas allmänna 

medicinska historia 

noterades och en 

gynekologisk 
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 undersökning gjordes där 

graden av könsstympning 

klassificeras enligt WHO: 

s kriterier. Samtal både 

innan och efter 

förlossning gjordes. Olika 

parametrar från dessa 

samtal samt statistik från 

de många förlossningarna 

följdes noga upp och 

jämfördes senare med 

kontrollgruppen. 

Zayed , A., & Ali, A.  Abusing female children 

by circumcision is 

continued in Egypt 

2011, Egypten, Journal of 

Forensic and Legal 

Medicine 

Att registrera förekomsten 

av kvinnlig 

könsstympning under 

2010 i regionen Kairo och 

Giza samt kartlägga om 

det blivit någon skillnad 

efter lagändringen.. 

Studien består av 244 

slumpvis utvalda, 

frivilliga, kvinnliga 

deltagare. Ett strukturerat 

frågeformulär användes 

för att få information 

rörande bland annat ålder, 

religion och utbildning. 

Datan samlades in under 

en intervju med varje 

kvinnlig deltagare. 

Statistisk analys utfördes 

med användning av SPSS 

version 17. 

Könsstympningen ägde 

oftast rum hemma hos 

flickan/kvinnan som 

stympas. Det är oftast en 

läkare som utför 

ingreppet. Traditionella 

skäl var den dominerande 

motiveringen till varför 

könsstympningen 

genomfördes. 

Känslomässigt trauma var 

den vanligaste 

komplikationen. Sexuella 

problem rapporterades 

enbart av könsstympade 

kvinnor. Ett starkt 

samband hittades gällande 

var personen levde och 

vart och av vem ingreppet 

utfördes. Ett samband 

sågs även mellan 

bostadsort och varför de 

könsstympar.  

 

 

 


