
Tabell 1. Sökhistoria                    Bilaga 1 
 

 
Databas 
Datum 

 

 
Sökord 

 

 
Inklusionsskriterier 

 
Antal 
träffar 

 
Genomlästa abstrakt 

 
Urval 

1 

Urval 2 
Valda 

artiklar 
 

 
Referens 
i arbetet 

Female circumcision Inga 78 21 2 1 24 Science 
Direct 
2006-10-16 

Female genital mutilation Inga 78 0 0 0  

 
PUBMED 
2006-10-16 

 
"Circumcision, 
Female"[MeSH] 

 
Only items with abstracts 
Publication Date from   
2000/01/01 to 2006/09/30 
Humans 
Peer review journals 
 

 
19 

 
14 

 
1 

 
1 

 
25 

 
EBSCO 
Academic 
Search 
Elite 
2006-10-17 

 
DE "FEMALE circumcision" 
OR  
DE "CLITORIDECTOMY" 

 
Published date: 200001-200609 
Peer reviewed journals 
Number of pages: greater than 1 

 
104 

 
75 

 
3 

 
3 
 
 
 
 

 
 

 
26,27,30 

EBSCO 
Cinahl 
2006-10-20 

(MH  ”circumcision, female”) 
 
 

Published date: 200001-200609 
Abstract available 
Peer reviewed 
Research article 
 

13 10 2 2 28,29 

 
 
 



 
 
Tabell 2. Artikelöversikt                      Bilaga 2  
 
Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 

24 
2003 
Norge 
 

Vangen S 
Johansen R.E.B. 
Sundby J 
Traeen B 
Stray-Pedersen B 

Qualitative  t  Qualitative study of 
perinatal care 
experiences among 
Somali women and 
local health care 
professionals in 
Norway 

 

Att undersöka hur den 
perinatala vården 
praktiseras och 
påverkar 
förlossningsresultatet 
bland omskurna  
kvinnor. 

* Tematiska djupintervjuer 
med 23 somaliska kvinnor 
boende i Norge och 36 
omvårdnadspersonal. 
* Snöbollsmetod. 
* Ingen tolkhjälp. 
* Begreppen 
empowerment and 
disenpowerment användes 
som referensram.  
 

Negligeringen av 
omskärelsen kan leda till 
negativa 
förlossningsresultat som 
icke nödvändiga 
kejsarsnitt, långvarigt 
slutskede och låga 
Apgar tal hos barnet.  
 

25 
2000 
Sverige 
 

Essén B 
Johnsdotter S 
Hovelius B 
Gudmundsson S 
Sjöberg N-O 
Friedman J 
et al 

Qualitative study 
of pregnancy and 
childbirth experiences 
of Somalian 
women resident in 
Sweden 

Att undersöka 
attityder och 
vanor hos somaliska 
kvinnor bosatta i 
Sverige angående 
graviditet och 
förlossning . 
 

*Tematiska djupintervjuer 
med 15 somaliska 
kvinnor bosatta i  
Sverige. 
*Kvinnorna hade deltagit i 
en tidigare studie bedriven 
av en av forskarna. 
* Ingen referensram. 
* Kvinnlig tolk. 
 

Somaliska kvinnor har 
olika vanor och 
strategier angående 
graviditet och 
förlossning. Så länge 
vårdpersonalen 
är omedveten 
om motiven 
till kvinnors vanor kan 
de inte  försöka ändra 
dem. 



26 
2006 
Sverige 
 

Berggren V 
Bergström S 
Edberg A-K 

Being different and 
vulnerable: experiences 
of immigrant African 
women who have been 
circumcised and sought 
maternity care in 
Sweden 

Att utforska 
upplevelsen av 
omskärelsen och 
erfarenheterna av 
möten med den svenska 
förlossningsvården 
bland kvinnor från 
Eritrea, Somalia och 
Sudan boende i 
Sverige. 

* Individuella intervjuer 
med fyra kvinnor från 
Eritrea, 11 från Somalia 
och sex från Sudan.  
*Snöboll metod. 
* Intervjumaterialet 
bandades för att sedan 
analyseras enligt ”latent 
content analysis” metod. 
* Ingen referensram. 
* Intervjuerna var antingen 
på engelska eller svenska 
och tre intervjuer utfördes 
med hjälp av en kvinnlig 
tolk. 
 

Det fanns ett stort behov 
av mer kultur- och 
individanpassad vård 
och utbildning bland 
personalen, då 
kvinnorna upplevde att 
vårdmötet ledde till 
psykisk och fysisk 
lidande. 

27 
2004 
Schweiz  
 

Erfelder C 
Tanner M 
Kessler Bodiang 
CM 

Female genital 
mutilation in the 
context of migration: 
experience of African 
women with the Swiss 
health care system 

Att analysera hur 
könsstympade kvinnor 
bosatta i Schweiz 
upplevde gynekologisk 
och obstetrisk vård. 
Att utreda hur 
vårdgivarna behandlar 
och ger råd om 
könsstympningsrelatera
de komplikationer. 

*Fokusgruppdiskussioner 
med 29 kvinnor från 
Somalia och Eritrea. 
Telefonintervjuer med 29 
vårdgivare. 
*Snöbollsmetod. 
* Intervjuerna bandades, 
transkriberades och 
analyserades med hjälp av 
programmet MAXQDA. 
* Kvinnlig tolk. 
*Ingen referensram. 
 

Både vården och 
rådgivningen var ofta 
inadekvat på grund av 
kommunikationsproblem 
mellan patienter och 
vårdgivare samt 
avsaknad av riktlinjer.  
 



28 
2002 
Sverige 
 

Widmark C 
Tishelman C 
Ahlberg BM 
 
 

A study of Swedish 
midwives encounters 
with 
infibulated African 
women in Sweden 

 

Att undersöka 
svenska barnmorskors 
iakttagelser 
och 
attityder mot 
infibulerade kvinnor 
samt deras 
omvårdnadserfarenhete
r och kunskaper om 
infibulering. 
 

*Tre individuella och 11 
gruppintervjuer   
med 26 
barnmorskor. 
*Flerstegsinsamlingsmeto
d 
med öppna frågeformulär 
för att identifiera 
barnmorskor med 
erfarenhet av att vårda 
infibulerade patienter. 
* Databearbetningen 
skedde enligt Gubas och 
Lincolns ”fourth 
generation evaluation”. 
*Ingen referensram. 
 

Prenatal vård och 
förlossningsvård av 
infibulerade kvinnor 
underprioriteras och 
marginaliseras 
på grund av 
barnmorskornas brist på 
praktiska och kulturella 
kunskaper om kvinnlig 
omskärelse. 
 

29 
2004 
Sverige 
 

Ahlberg B M 
Krantz I 
Lindmark G 
Warsame M 
 

“It’s only tradition”: 
making sense of 
eradication 
interventions and the 
persistence of female 
´circumcision´ within a 
Swedish context 

Att undersöka varför 
kvinnlig omskärelse 
fortfarande praktiseras. 
Att undersöka de 
somaliska kvinnornas 
resonemang kring 
könsstympning.  

*Individuella intervjuer 
och gruppintervjuer med 
30 män, 50 kvinnor, 10 
flickor, fem pojkar och 15 
olika yrkesarbetande. 
*Snöbollsmetod. 
*Intervjuerna bandades, 
transkriberades och 
översattes till engelska. 
Forskarna analyserade och 
delade resultatet i olika 
teman. 
* Ingen språkhjälp. 
Intervjuer på somaliska 
och svenska.  

Vårdpersonalen ansågs 
ha negativa attityder och 
bristande kunskaper om 
förlossning och somalisk 
kultur.  Arbetet mot 
kvinnlig omskärelse 
stigmatiserade ämnet 
och de som fortfarande 
utövar denna tradition 
gör det i tysthet.  



30 
2004 
Sverige 
 

Leval Amy 
Widmark C 
Tishelsman C 
Ahlberg BM 

The encounters that 
rupture the myth: 
contradictions in 
midwives descriptions 
and explanations of 
circumcised women 
immigrants sexuality 

Att ta reda på och 
analysera svenska 
barnmorskornas syn på   
sexualiteten av 
infibulerade patienter. 

*Flersteginsamlingsmetod. 
*Åtta gruppintervjuer och 
tre individuella intervjuer 
med 26 barnmorskor. 
*Diskussionsteman var:  
vård av omskurna och 
barnmorskornas 
utbildning, kunskaper och 
syn på infibulering.  
*Begreppet etnocentrism 
användes som referensram. 
 

Barnmorskorna hade en 
etnocentrisk syn på 
patienternas sexualitet. 
Det fanns en vilja hos 
barnmorskorna att öka 
sin kunskap om 
omskärelse, men de 
visste inte hur de skulle 
gå till väga. Dessutom 
var de rädda för att fråga 
sina patienter om de var 
omskurna eller inte.  

 
 
 


