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Sammanfattning Problemställningen var att omskurna kvinnor har specifika behov som 

skiljer sig från andra kvinnor. Syftet var att belysa de kulturella och 
etiska aspekter som finns i omvårdnadsmötet med omskurna kvinnor i 
Europa. Metoden var en litteraturstudie av 7 kvalitativa artiklar. De har 
bearbetats utifrån tematisk, induktiv samt deduktiv metod för att senare 
kategoriseras efter 7 sökord utifrån VIPS – modellen. I Resultatet 
framkom det att barnmorskorna inte hade de teoretiska och praktiska 
kunskaper som krävdes i omvårdnadsmötet med omskurna kvinnor. 
Kvinnorna ansåg att omvårdnaden inte såg till deras specifika problem. 
Konklusionen var att kommunikativa, kulturella och etiska aspekter är 
av betydelse i omvårdnadsmötet med omskurna kvinnor. Det behövs 
kvalitativ forskning som belyser omvårdnadsmötet och dess 
problematik samt mer utbildning både för studerande och 
sjukvårdspersonal. 

                                      
                                    The purpose of this study was to highlight ethical and cultural aspects 

of nursing encounters with circumcised women in Europe. The method 
was a literature review based on seven qualitative research articles. The 
results were presented in seven categories based on VIPS – model’s 
keywords. The lack of cultural competence and cutting skills among 
health care providers, and the absence of guidelines resulted in patient 
dissatisfaction and suffering. The communication between patient and 
health care providers was poor due to language problems and cultural 
barriers. Whether to resuture the women or not was seen by health care 
providers as ethical dilemma. Further qualitative researches within this 
field are needed, and education in caring for this population should be 
introduced in nursing curricula. 
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“There is nothing more difficult to carry out, 
nor more doubtful of success, 
nor more dangerous to handle 

than to initiate a new order of thing.” 
 

Machiavelli, The Prince 



 

Inledning 
 
Aman har flytt till Tanzania från kriget i Somalia. Hon befinner sig på en 
förlossningsavdelning för att föda sitt andra barn och beskriver sitt första möte med en icke 
omskuren kvinna på följande vis: 
 

"Det var första gången jag såg en kvinna som inte var omskuren... Den del där 
barnet kommer ut... den är annorlunda. Det påminde mig om när våra kor 
kalvade, det liknade det. Eftersom vi är små och hopsydda tyckte jag när jag såg 
det här att de andra kvinnorna hade kofittor. Det var så jag upplevde det” (1, 
s.245). 

 
Dagens sjuksköterskor ställs inför uppgifter som inte var aktuella tidigare trots att det alltid 
har förekommit in- och utvandring i Sverige. Sjuksköterskan möter i sitt arbete individer från 
andra kulturer med egna traditioner och seder. Hon möter även de kvinnor som kommer från 
länder som tillämpar omskärelse. 
Dirie skriver i sin självbiografi: 
 

”Jag hade förväntat mig att få se en stor kniv, men istället drog hon en 
bomullspåse ur kappsäcken. Hon stack ner sina långa fingrar och fiskade upp ett 
trasigt rakblad. Hon undersökte det genom att vända det fram och tillbaka. Solen 
hade precis stigit upp och det tillräckligt ljust för att man skull kunna se färger, 
men inte några detaljer” (2, s.122). 

 
Den senaste svenska forskningen som belyser problematiken med omskurna kvinnor är gjord 
av Tamaddon et al. (3). Syftet med deras forskning var att ta reda på hur stor erfarenhet och 
kunskap sjukvårdspersonalen hade i ämnet. Resultatet visade att 60 % av respondenterna hade 
mött omskurna kvinnor och 10 % hade blivit tillfrågade om de kunde resuturera. 
 
Att vårda är att mötas någonstans längs vägen och att försöka göra omvårdnaden till 
ett möte där varje människa är värdefull, inte i kraft av vad hon gör, utan på grund av att hon 
är människa. Varje människa har därför ett förbehållslöst krav på respekt. 
Fauziya Kassindja är på flykt undan sin omskärelse och i Tyskland när hon har passerat 
passkontrollen reflekterar hon över följande: 
 

"Jag såg mest vita ansikten, ett fåtal svarta, alla förstås obekanta. Folk vinkade, 
men inte till mig. Ingen ägnade mig så mycket som en blick. Jag var osynlig” (4, 
s. 117). 

  
Det blir allt vanligare med omvårdnadsmöten med omskurna kvinnor. Det är då av betydelse 
att sjukvårdpersonal är medveten om vikten att ge god vård som baseras på goda 
omvårdnadskunskaper. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (5) förordar att 
sjuksköterskan ska bedriva omvårdnad i situationer som kräver att hon besitter ett stort mått 
av etisk och kulturell kompetens. Alla har rätt att få vård på lika villkor och den som vårdas 
har även rätt till trygghet och medbestämmande. Det är av betydelse att de grundläggande och 
fundamentala behoven såsom kroppsliga, andliga, psykologiska och sociala behov tillgodoses 
(6). 
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Bakgrund 
 
Det kvinnliga könsorganet har i alla kulturer och på olika sätt varit objekt för mystik.  
Kvinnosynen och sexualiteten beror i hög grad på och präglas av de värderingar som finns 
inom en kultur (7). Kultur definieras av Parekh som ett system av värderingar, tro och 
sedvänjor skapat och använt av en grupp av människor för att strukturera och förstå tillvaron. 
Han menar att kulturen både fyller livet med mening och avgränsar det, i den bemärkelsen att 
det påverkar människornas beteenden, tankar, relationer och sättet att kommunicera på (8). 
I Afrika, Asien och Mellanöstern finns kulturer där omskärelse förekommer. Dessa kallas för 
kollektiviska. Det som utmärker kollektivistiska kulturer är att individens identitet inte kan 
kopplas bort från sin grupp och i synnerhet inte sin familj. I det sammanhanget utgör familjen 
en större helhet där exempelvis mor- och farföräldrar, kusiner och även nära vänner ingår. 
Banden mellan individerna är starka och gränsen mellan jaget och gruppen är inte tydlig. 
Grupptillhörigheten förstärks genom individens lojalitet gentemot gruppens normer, regler 
och traditioner (9). 
 
Utförandet av kvinnlig omskärelse sträcker sig tillbaka till 600-talet före Jesus födelse. I 
antika Egypten har kvinnliga mumier återfunnits med tecken på att omskärelse utförts. Det 
var ett tecken på att kvinnan hade en framstående ställning. I England, under den viktorianska 
eran omskars kvinnor, i tron att det skulle bota psykiska sjukdomar och förhindra kvinnorna 
från onani och även ”förhindra en förstorad klitoris, hysteri, lesbianism och erotomani, vilket 
är en abnormt stegrande könsdrift” (10, s.125). 
Läkaren James Marion Sims, grundaren av gynekologin, var också en förespråkare av 
ingreppet. Den moderna västerländska medicinen har egentligen bara ändrat inställning i 
ämnet; förr stympades kvinnornas kön av medicinska skäl, medan idag görs det av estetiska 
skäl och ingreppet kallas ”designer vagina” (11). 
Omskärelseritualen utförs av kvinnor som har det som yrke och respekteras av alla i 
samhället. Det är en kvinnlig angelägenhet och männen är oftast inte närvarande vid dessa 
sammankomster. Vid ett och samma tillfälle kan uppemot ett hundratal flickor omskäras. 
Ungefär 95 % av flickorna är i en ålder av två dagar gamla och sex år. I egyptiska familjer ses 
omskärelseritualen som något privat och den sker i kretsen av familjen. Vid dessa tillfällen 
kan det vara barberaren som utför ingreppet (11,12). 
 
Mödrarna som låter sina döttrar bli omskurna ser det inte som att de tillfogar sin dotter någon 
skada utan istället gör de något gott för dem. I och med omskärelsen kan flickans oskuld 
säkras och de kan giftas bort och upptas i samhället med ny status. Det är några av målen med 
denna sed/tradition (10). Omskärelsen ses som en entrébiljett till samhället och har inte 
flickan den har hon svårt att bli accepterad. Traditionen påbjuder omskärelse och trycket är 
stort på mödrarna att utföra omskärelsen på sina döttrar. Associationer till religioner har gjorts 
när det gäller omskärelse av kvinnor. Framförallt koranen påstås förespråka omskärelse av 
flickor men det finns inget i koranen som bevisar det påståendet (10). 
  
Enligt Leye et al.(13) är det svårt att uppskatta antalet kvinnor eller flickor bosatta i Europa 
som är eller riskerar att bli omskurna. Officiella statistiska uppgifter är inte alltid 
genusspecifika eller tar hänsyn till antal asylsökande per region inom ursprungslandet, vilket 
försvårar en korrekt bearbetning av statistiken. Baserad på ett antal tidigare studier uppskattar 
Leye et al. att bara i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Storbritannien kan det 
tillsammans finnas cirka 77 000 omskurna kvinnor. 
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I dagsläget, enligt WHO, är mellan 114-130 miljoner kvinnor omskurna. Siffran på omskurna 
kvinnor i olika afrikanska länder som Somalia, Djibouti, Etiopien, Sierra Leone och Eritrea 
ligger på 90 %. Utförandet av kvinnlig omskärelse sker även i Egypten, Mellanöstern och 
Asien.  
Immigrationen från Afrika till Europa började redan på 1990 – talet och immigrationen 
fortgår än idag och beror till stor del på krig och svält i hemländerna. I Sverige finns det cirka 
20.000 immigrerade afrikanska kvinnor, 90 % av dem har sitt ursprung i Somalia och de flesta 
har genomgått infibulering (10). 
 
WHO har definierat fyra olika former av kvinnlig omskärelse. De har tagit beslutet att 
definiera kvinnlig omskärelse som kvinnlig könsstympning trots att det kan vara kränkande 
för kvinnan som redan är omskuren. I denna litteraturstudie används genomgående begreppet 
kvinnlig omskärelse eller enbart omskärelse med respekt för de kvinnor som är omskurna. 
 
I typ1 skärs hela eller delar av klitoris bort. Det kan även enbart vara förhuden på klitoris som 
tas bort. Vid typ 2 skärs hela klitoris av och hela eller delar av de inre blygdläpparna skärs av 
i ett och samma skärdrag. När typ 3, också kallad för infibulation eller faraonisk omskärelse, 
utförs tas klitoris, de inre och yttre blygdläpparna bort och det som är kvar sys ihop. Det som 
återstår efteråt är ett litet hål där urin och menstruationsblod kan sippra igenom.  
Typ 4 av omskärelse är en aning mer ospecifik och det förekommer olika varianter. Här kan 
ses prickning av klitoris, piercing eller töjning av vulva. Skrapning av vagina och att man skär 
i klitoris eller i blygdläpparna för att sedan föra in något frätande ämne eller örter för att först 
få en blödning och sedan få vagina att bli trängre. Dessa fyra former kan alla ske var för sig 
eller blandat och de två första samt den sista kallas även för sunna (11). 
 
Defibulering sker när kvinnan skall föda barn, då klipps eller öppnas kvinnan för att barnet 
skall komma ut. Reinfibulering är det som görs när kvinnan har fött barn och sutureras 
samman igen (14). 
 
I FN’s barnkonvention står att det som skadar barnets hälsa ska om möjligt avskaffas och det 
innefattar även seder, bruk och traditioner. Här beskrivs kvinnlig omskärelse som traditionella 
sedvänjor och konventionens syfte är att förbjuda dem och genom kunskapsutformade 
program öka medvetenheten om de skadliga effekter omskärelse har på barnen. Eftersom 
omskärelse även utförs på vuxna kvinnor innan de ska gifta sig har FN även antagit ett beslut 
att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor (15).  
 
Den europeiska unionen uppmanar medlemsländer att lagstifta om kvinnlig omskärelse. De 
länder som redan följer EU: s rekommendationer är Sverige, Norge, Belgien, Spanien, 
England och Danmark. Kvinnlig omskärelse är straffbart i Sverige och i Spanien, även om 
ingreppet utförs utomlands (16). Danmark är det enda europeiska land som även förbjuder 
intima plastikoperationer som saknar medicinska skäl, vilka klassas som kvinnlig omskärelse 
typ 4 (17). Portugal och Frankrike har inga specifika lagar som förbjuder kvinnlig omskärelse, 
men kriminaliseras enligt dessa länders allmänna grundlagar (17,18). 
 
I Norge och England finns det nationella riktlinjer för hur omvårdnaden ska se ut för de 
omskurna kvinnorna. I övriga Europa så vårdas kvinnorna utifrån 
barnmorskans/sjuksköterskans erfarenhet eller brist på erfarenhet och i litteraturen finns det 
inte beskrivet hur omvårdnaden bör vara för att tillgodose dessa kvinnors behov. Det som kan 
finnas är generella direktiv på klinikerna (13). 
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I enlighet med ICN: s etiska kod som är översatt av Svensk sjuksköterskeförening har 
sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Hon ska främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska också respektera de 
mänskliga rättigheterna och god omvårdnad ska ges till alla oavsett hänsyn till ålder, hudfärg, 
trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras eller 
social status (19). 
Det finns fyra grundläggande etiska principer som sjuksköterskan kan använda i sin 
profession. Den första är autonomiprincipen som ger var och en rätten att bestämma över sitt 
eget liv och sina egna handlingar så länge det inte skadar någon annan och alla har skyldighet 
att respektera varandras olikheter. I lidandeminimeringsprincipen så är direktiven att skada 
eller lidande bör inte tillfogas och finns det olika handlingsalternativ bör den handling som 
minimerar skada eller lidande användas. Den tredje är godhetsmaximeringsprincipen som 
säger att skada och lidande bör förebyggas och att det goda i världen bör eftersträvas att 
utövas. Slutligen i den fjärde som är rättviseprincipen talas det om att alla har rätt till lika vård 
och att det är omoraliskt att särbehandla (6). 
 
Björvell (20) redovisar i sin doktorsavhandling att sjuksköterskorna uppger att de lättare 
kunde fokusera på de omvårdnadsproblem som patienten hade och även se det som verkligen 
hör till sjuksköterskans arbete med hjälp av den så kallade VIPS - modellen.  
VIPS – modellen är resultatet av forskning för att finna gemensamma sökord som kan 
användas i samband med omvårdnad och dokumentation av patientuppgifter. Genom god 
dokumentation säkras omvårdnaden kvalitetsmässigt och skapar en grund till att lättare se de 
problem som är framträdande och på ett systematiskt sätt lösa dem. Modellen är samtidigt ett 
redskap för att ge sjuksköterskan en möjlighet att reflektera över situationen för en enskild 
patient.  
 
VIPS står för fyra nyckelbegrepp vilka är välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet. 
De sökord som belyser etiska, kulturella och medicinska kunskaper som krävs i vårdmötet är 
bland de sökord som sjuksköterskan minst använder. Under varje huvudsökord finns det 
förslag på vad som menas med just det sökordet och hur texten kan formuleras. Riktlinjerna är 
tydliga och lätta att förstå och skapar trygghet i omvårdnaden. Om användandet av VIPS 
vidgas gagnar det patienternas säkerhet bättre och ger sjuksköterskan ett bättre styrdokument 
att arbeta med. Sjuksköterskan får en ännu bättre bild av patientens situation och det ger en 
garanti för att allt som handlar om patienten kommer med i anamnesen (21). Med VIPS hjälp 
kan sjuksköterskan fånga upp de etiska och kulturella skillnader som hon bör ha med sig i 
vårdmötet med omskurna kvinnor. 
 
Syfte  
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa de etiska och kulturella aspekter som finns i vårdmötet 
med omskurna kvinnor. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att 
sammanställa all kunskap som finns inom ett visst område (22). Enligt Polit & Hungler (23) 
ska kunskaperna inhämtas genom ett metodiskt urval, för att sedan beskrivas och kritiskt 
analyseras. 
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Datainsamling 
 
Utifrån syftet bestämdes vilka nyckelkord som skulle användas vid litteratursökningen. Dessa 
ord var erfarenheter, etik, immigration, kultur, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, 
medicinska färdigheter och möte. Med hjälp av Karolinska Institutets nätbaserade svenska 
MeSH översattes samtliga ord till engelska och en pilotsökning planerades. 
Pilotsökningen genomfördes för att bestämma hur sökningsstrategin skulle se ut för att finna 
relevanta artiklar. Avsikten med pilotsökningen var att den skulle visa de olika databasernas 
möjligheter och begränsningar samt deras olikheter. 
 
De åtta nyckelorden kombinerades vid olika sökningar i två databaser. Publiceringsperioden 
förblev densamma under hela pilotsökningen. Eftersom antalet träffar vid varje sökning 
ansågs vara för litet, utökades publiceringsperioden och databasernas egna Thesaurus 
utnyttjades vid varje sökning, det vill säga att fritextord inte användes och sökorden 
kombinerades inte utan enbart databasernas motsvarighet till könsstympning (female genital 
mutilation) och/eller kvinnlig omskärelse (female circumcision) användes. Där det fanns 
möjlighet att explodera sökordet, skulle det också göras. Eftersom dessa ändringar gav 
betydlig fler träffar vid senare sökningar, ansågs sökstrategin vara funnen.  
 
De artiklar som ligger till grund för litteraturstudien hittades i fyra nätbaserade databaser; 
CINAHL, Science Direct, Pubmed och Academic Elite Search. Sökningen gjordes genom 
biblioteket vid Högskolan i Halmstad mellan den 16: e och 20 oktober, 2006.    
Inklusionskriterierna varierade beroende på databasens möjligheter att begränsa sökningen 
genom ”limiters”. Databasen Academic Elite Search gav exempelvis inte möjlighet att söka 
endast artiklar med abstrakt, vilket CINAHL och Pubmed gjorde. För att kompensera detta 
valdes det att inkludera i sökningen på Academic Elite Search enbart artiklar med fler än en 
sida, eftersom sannolikheten att finna en forskningsartikel med abstrakt bestående av endast 
en sida ansågs vara obefintlig.  
 
På CINAHL fanns dessutom möjlighet att söka bara forskningsartiklar. Pubmed gav i sin tur 
möjligheten att inkludera i sökningen endast forskning på människor.  De gemensamma 
kriterierna var publiceringsperioden från januari 2000 till september 2006 och peer reviewed 
tidsskrifter (Bilaga 1).  
 
Exklusionskriterierna tillämpades genom läsning av titel, abstrakt och/eller artikel i sin helhet.  
Dessa kriterier var att artiklar som saknade abstrakt, inte klassificerades som primär 
vetenskaplig forskning och/eller vars forskning bedrevs utanför Europa samt kvantitativa 
studier. De artiklar vars resultat inte innehöll beskrivningar av vårdmötet mellan omskurna 
kvinnor och vårdpersonal valdes bort, eftersom de inte ansågs stämma överens med 
litteraturstudiens syfte. När alla exklusions- och inklusionskriterier hade tillämpats, återstod 
åtta kvalitativa artiklar. 
 
De reviewartiklar som ansågs för problemområdet viktiga, lästes igenom och utgjorde 
grunden för en kontrollsökning. Det var för att i första hand konfrontera reviewartiklarnas 
referenser med de åtta utvalda artiklarna i de ovanbeskrivna databassökningarna och bekräfta 
eller förkasta sökstrategins validitet. Om nya artiklar påträffades bland referenserna skulle 
sökstrategin ändras och sökningarna göras om. Eftersom ingen ny och relevant artikel 
hittades, ansågs sökstrategin vara korrekt.  
Samtliga artiklar lästes i sin helhet och granskades enligt Backmans granskningsmall (22).  
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Granskningen utfördes för att kritiskt analysera artiklarnas antaganden, giltighet, konsistens,  
 
implikationer och slutsatser. En artikel valdes bort efter granskning på grund av att 
forskningen saknade etiskt tillstånd och syftet var inte väl formulerat. När denna artikel valdes 
bort, då återstod sju artiklar.  
 
Databearbetning 
 
Bearbetningen av data följde en systematisk process bestående av två faser, där samtliga 
arbetade aktivt i de olika faserna av processen. En tematisk metod utgjorde grunden till 
databearbetningen under första fasen. I den andra fasen, där resultatet av den tematiska 
metoden bearbetades och kategoriserades, användes VIPS - modellen. 
 
Den tematiska metoden gick ut på att på ett induktivt sätt identifiera relevanta teman i 
förhållande till problemområdet. Avsikten var att begränsa materialet utan att tappa fokus på 
litteratursökningens syfte. Tre teman identifierades, nämligen etik, kultur och omvårdnad, ett 
tema tilldelades var och en. Till varje artikel skapades en tabell i datorprogrammet Word for 
Windows, där transkribering gjordes av noteringar eller citat som hade direkt anknytning till 
temat.  
 
I fas två, bearbetades tabellerna på ett deduktivt sätt utifrån sökorden i VIPS - modellen. De 
citat och noteringar som var transkriberade till tabellerna, lästes igenom och diskuterades samt 
tilldelades ett sökord, enligt parametrarna beskrivna i VIPS – modellen 
Patienternas utsagor var utgångspunkten för sökordstilldelning.  De sökord som ansågs 
relevanta i föreliggande studie var; 

- Hälsohistoria/Vårderfarenhet: hur patienten har haft det fram till aktuell vårdsituation.  
- Kommunikation:  förmåga att göra sig förstådd och förstå.  
- Kunskap/Utveckling: hur patienten ser på sin egen situation och om det finns behov av 

särskild information och stöd.  
- Smärta/Sinnesintryck: hur patienten hanterar sin fysiska och psykiska smärta.  
- Sexualitet/Reproduktion: störningar både på det fysiska och psykiska planet som 

patienten kan uppleva.  
- Psykosocialt: patientens känslomässiga bas och stabilitet att luta sig mot samt vilka 

relationer som patienten har med andra. 
- Andligt/Kulturellt: vad som är viktigt för patientens välmående på ett andligt och 

kulturellt plan.  
 

De citat som innehöll vårdpersonalens perspektiv jämfördes med de övriga citaten. Tabellerna 
slogs samman genom datorbearbetning och sorterades efter sökorden.  Varje sökord blev till 
en kategori som innehöll både patienternas och vårdpersonalens synvinklar. 
 
Resultat 
 
Hälsohistoria/Vårderfarenhet 
 
De flesta av kvinnorna hade ingen eller liten erfarenhet av mödravård från sitt ursprungsland 
men alla hade varit i kontakt med sjukvården i Europa (24,25). Kvinnornas uppfattning av  
 

6 



 

mödravården och de rutinundersökningar som gjordes under graviditeten var att de var bra  
(24-26). På förlossningen ansåg många kvinnor att bemötandet var bra och att personalen var 
vänliga. Negativa känslor uttrycktes av vissa kvinnor, då de menade att de inte fick det stöd  
 

 
de behövde och att barnmorskorna saknade kunskap om kvinnlig omskärelse och 
defibulering (24-26). 
 

“I remember the delivery as a long fight from my side. I mean not only fighting 
with the delivering of my baby but fighting in order to get the staff to understand 
how I would like it. In Somalia, the midwives know how to deal with us. W e need 
to have helped because we are sutured. We can’t deliver like Swedes” (26, s.54). 

 
De kvinnor som hade erfarenhet av mödravård från sitt hemland uttryckte att vårdpersonalen 
hade kunskap och erfarenhet av omhändertagande av omskurna kvinnor, vilket gjorde att de 
kände sig normala i hemlandet (26). I Europa upplevde de att barnmorskorna inte var lika 
kunniga och att de hade negativa attityder gentemot dem. Många av kvinnorna berättade att 
vaginala undersökningar ofta var långa och plågsamma. Därför att läkarna och barnmorskorna 
inte visste hur de skulle gå till väga (26-28). 
 
Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen såg dem som ett studieobjekt, då de upprepade gånger 
hade blivit tillfrågade om studenter fick vara med när vaginalundersökningen gjordes (27). De 
berättade att de märkte hur läkare, barnmorskor och sjuksköterskor blev överraskade, 
chockade eller äcklade när de fick se de omskurna kvinnornas underliv (24,26,27). 
Vårdpersonalen pratade även vid olika tillfällen till varandra om kvinnorna utan att ge dem en 
chans att delta i diskussionen (26). 
 
Att stanna hemma även om kvinnorna visste att de hade problem med hälsan under 
graviditeten var något de gjorde för att slippa bli förnedrade av vårdpersonalen. 

 
”The women, especially those who get children in a row feel unwelcome. They 
are tired of hearing ´you are responsible for your sickness because you get a 
child every year´” (29, s.61). 
 

Enligt de flesta kvinnor diskuterades omskärelsen inte med vårdpersonalen inom 
mödravården (24,26,27). De somaliska kvinnorna tog för givet att det var vårdpersonalens 
uppgift att ta upp och diskutera omskärelse med dem och inte tvärtom. De talade om blyghet 
att själva våga närma sig ämnet och språksvårigheter (24). 
 
De flesta barnmorskorna menade att det var svårt att prata om omskärelse med sina patienter 
och därför lät de bli att fråga om det (24,25,28,29). Några barnmorskor ansåg att det var fel att 
prata om omskärelse då de inte ville att kvinnan skulle känna sig annorlunda. Däremot 
menade de som vågade diskutera sambandet mellan omskärelsen och eventuella 
komplikationer vid förlossningen att det var viktigt att visa öppenhet och intresse (28).  
 
Defibuleringen beskrevs av många barnmorskor som både svår och riskabel att utföra (24,27). 
Kejsarsnitt utfördes i vissa fall när vårdpersonalen inte visste hur de skulle utföra en 
defibulering (27). Kunskapsmässigt hade barnmorskorna inte vad som behövdes för att ge 
kvinnorna den hjälp de behövde (27,28). De fick sällan hjälp av läkarna, vilka inte ansågs  
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vara kunnigare än barnmorskorna (27). Vissa av barnmorskorna hade inte fått någon  
utbildning inom ämnet omskärelse, men de hade lärt sig av erfarna kollegor (28). Andra 
barnmorskor hade läst om defibulering under sin grundutbildning, men de menade att dessa 
kunskaper inte räckte till för att ge patienterna optimal omvårdnad. De saknade 
standardiserade riktlinjer och specifik utbildning (24,27,28).  
 
Etiskt sett sattes vårdpersonalen på prov när de hamnade i en situation där kvinnorna krävde 
att bli reinfibulerade. Att sluta kvinnan vaginalt mer än vad som behövdes, var ett dilemma 
för vårdpersonalen (24,26,30). Reinfibulering är förbjuden i Sverige (28,30,32,31) och Norge 
(26), men är laglig i Schweiz (27). Det andra dilemmat uppstod när de etiska rättigheterna för 
patienten kopplades in, patientens rätt att bli reinfibulerad, samt eventuella fysiska skador som 
kan uppstå om patienten förblir ”öppen”(27,28). Vårdpersonalens dilemma var också rädslan 
för att kvinnan inte skulle accepteras av andra i sin sociala omgivning, om hon inte 
resuturerades.  

 
”Leaving the defibulated vulva open after delivery is another form of 
mutilating the woman” (27, s.88). 
 

En svensk barnmorska försökte på eget initiativ att ta reda på hur dessa problem löstes på 
andra sjukhus runt om i landet. Hon upptäckte att barnmorskorna i Göteborg först utförde en 
anterior episiotomi för att sedan suturera labia majora vid klitoris med cirka 2 stygn, för att 
hålla ihop patienternas slemhinnor och på så sätt förhindra eventuella fysiska skador (28). 
 
Kommunikation 
 
De flesta av kvinnorna vittnar om att det är svårt att föda barn samtidigt som de ska instruera 
barnmorskan om hur hon ska klippa för att tillfoga minst skada (29,30). I kontakten med 
sjukvården blev det uppenbart att språket eller bristen av ett gemensamt språk skapade möten 
som innehöll oförståelse och brist på aktivt lyssnade (26,28,31). 
När språket blev ett hinder upplevde kvinnorna att det var svårt att uttrycka sig och de blev 
blyga och skämdes för sina språksvårigheter (26,29). 
En barnmorska beskriver språkförbistringen på följande sätt: 
 

”I tried to ask the woman whether she wanted me to reinfibulate her if her if 
there were tears in the infibulated area. However; I felt she did not understand 
the question.” (26, s.32) 

 
Det framkom att kommunikationen mellan mödravården och förlossningsavdelningen var 
dålig. Mödravården ansåg att det inte var deras angelägenhet att ta itu med problemet som 
omskärelsen medförde utan det fick förlossningsvården sköta (24). 
 
Kunskap/utveckling 
 
Det fanns en stor rädsla bland kvinnorna för att genomgå kejsarsnitt (24-27). Kejsarsnitt var 
förknippat med dödlig utgång och att det försvårade kommande graviditeter (25,26). 
Kvinnorna kunde relatera till vänner som hade drabbats i hemländerna (26,27). Några av 
kvinnorna kunde inte minnas att de hade lärt sig något nytt om mödraskap. Om de hade fått 
skriftlig information så ansåg de att den var svår att förstå och lät bli att läsa den eller så hade  
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de problem med att relatera den till sin egen situation (24,25). 
 

"Somali women do not always want to go to the doctor, we count 40 weeks by 
ourselves and if something goes wrong we will feel it" (25, s.1509). 

 
Många av kvinnorna var illamående i början av graviditeten och kunde inte förstå varför det 
var på det viset. Vissa upplevde att illamåendet var mer intensivt i Sverige än i hemlandet, 
vilket gjorde att de fick läggas in på sjukhus för intravenös vätskebehandling (25). 
Många önskade information om vad de kunde förvänta sig av förlossningen och inte enbart 
om babyn. Kvinnorna visade också stort intresse att diskutera för - och nackdelar med 
omskärelse och hur ett normalt underliv såg ut (25,27). 
De flesta ansåg att om de åt lite så skulle de få en liten baby som skulle minimera risken för 
kejsarsnitt eller att de skulle brista för mycket (25). 
 
Några kvinnor hade aldrig hört talas om att det skulle finnas en lag som förbjöd kvinnlig 
omskärelse i Sverige (26,29). 
De som kände till lagtexten visste att den förbjöd omskärelse på kvinnor. Det som ansågs vara 
irriterande var att ingen noterade, enligt de intervjuade, att det hade skett en förändring som 
somalierna själva hade genomfört. De utförde inte omskärelse längre och förklaringen var att 
de istället utförde sunna och det är inte lika med omskärelse enligt deras sätt att se på saken 
(29). 
 
Den information som finns att tillgå i Sverige är lagtexten som säger att omskärelse är 
förbjuden att utföra i landet. Lagen informerar om att det inte är en tradition i Sverige och att 
det är förenat med betydande hälsorisker för den kvinna som utsätts för ingreppet (29). 
Kvinnor som har tagit del av lagtexten, säger att det inte finns någon ny information som de 
inte redan känner till (29). 
En barnmorska från en ungdomsmottagning berättade att det ofta kom unga flickor dit för att 
få veta om de var omskurna eller inte. Många av de svenska skolflickorna kände sig pressade 
av de kampanjer som bedrevs mot omskärelse (29). 
 
Det fanns också en längtan efter att få ha en traditionell barnmorska som de hade i Somalia. 
De kände sig besvikna och dåligt stöttade av vårdpersonalen (27). 
Några barnmorskor beskrev hur de försökte att etablera en nära kontakt med kvinnan för att 
försöka att förstå hennes vilja och stötta henne (28). 
 
Smärta/sinnesintryck 
 
Kvinnorna beskrev olika typer av fysiska smärtor. Några led av smärtsamma menstruationer 
och smärta vid samlag (26,27) samt återkommande urinvägsinfektioner (26). En kvinna 
menade att infibuleringen orsakade ett fruktansvärt livslångt lidande. Hon led varje gång hon 
hade sina menstruationer, när hon ville ha samlag med sin man och när hon skulle föda sitt 
barn (27). 
 
Både fysiska och psykiska smärtor beskrevs när kvinnorna redogjorde för sin situation efter 
förlossningen och hur det kändes att vara ”öppen”. De upplevde att lagen som förbjöd 
reinfibulering var alldeles för hård och kände sig därför som ett offer för den. Situationen 
påminde kvinnorna om barndomen då de inte själva fick vara med och bestämma om de ville  
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bli infibulerade eller inte (26,27). 
 

“Now I have to become a victim again after delivery, when the midwives 
refuse to resuture me” (26, s.53). 

 
Några somaliska kvinnor ansåg att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet och vård på 
BB när de upplevde smärta. De upplevde att de förväntades gå igenom smärtorna utan att visa 
fysiska tecken på det (29). 
Å andra sidan såg vissa barnmorskor på de somaliska kvinnorna som naturliga i sitt sätt att 
föda barn. Enligt barnmorskorna kunde kvinnorna ”suffer in silence” (24, s.32) och såg det 
som ett tecken på att inte ingripa. 
 
Sexualitet/reproduktion 
 
Kvinnorna berättade att de hade sexuella problem på grund av omskärelsen, och att det var ett 
av deras största hälsoproblem (26,27). Några kvinnor ansåg sig behöva bli defibulerade för att 
underlätta sexuellt umgänge. Men de upplevde att barnmorskorna inte hade de kunskaper som 
behövdes för att utföra ingreppet. Dessa kvinnor upplevde också att, sjukvårdspersonalen på 
kliniken inte trodde att de själva kunde bestämma över sin egen familjplanering (26). 
 
En kvinna berättade att hon kunde få orgasm trots omskärelsen, men de flesta beskrev sitt 
sexliv som smärtsamt och frustrerande (27). 
 
I en schweizisk studie tillfrågades vårdpersonalen om de omskurna kvinnornas viktigaste 
hälsoproblem. Sexuella problem omnämndes inte av vårdpersonalen (27).  I tre svenska 
studier var dessa problem ofta nämnda av barnmorskorna. De vågade ändå inte ställa frågor 
om sexualitet till sina patienter (26,29,30).  
 
Förståelsen från barnmorskorna för de omskurna kvinnorna kom utifrån deras egna 
erfarenheter av sexuella upplevelser. De antog att patienterna inte kunde få sexuell njutning 
eftersom deras klitoris hade tagits bort, vilket beskrevs av barnmorskorna med ledsamhet 
(30). 
Enligt barnmorskornas tankegång använde sig männen av våld för att genomföra ett samlag. 
De afrikanska männen beskrevs som egoistiska och kvinnorna som passiva, svaga och 
förtryckta av både männen och samhället (30). 
En av de intervjuade barnmorskorna menade att kvinnorna säkert kunde känna och uppleva 
samlaget som något positivt. Hon menade att det inte bara var det fysiska som gjorde 
samlaget bra utan att emotionellt kunde kvinnorna känna sig upphetsade om mannen var 
tillräckligt kärleksfull. De barnmorskor som trodde att kvinnorna kunde njuta av sexuellt 
umgänge var få (30). 
 
Psykosocialt 
 
Kvinnorna återkom ofta till att de upplevde ensamhet, isolering, osäkerhet och hjälplöshet vid 
förlossningen. De önskade att familjen hade varit närvarande vid förlossningen för att fungera 
som stöd och hjälp. Barnmorskorna de träffade visste inte hur de skulle klippa eller kände 
dem inte personligen och kunde därför inte ge dem samma uppmärksamhet (25,26). 
De berättade att minnena från omskärelseritualen kom tillbaka när de blev vaginalundersökta  
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och vid förlossningen. De hade svårt att skilja omskärelseritualen från förlossningen  
(24,25,26). En kvinna beskrev sin förlossning som något mellan liv och död. Förlossningen 
associerades med rädslan för att dö (24,27). 
 
De hade en stark önskan om att bli deinfibulerade under förlossningen och inte under 
graviditeten som de gör i Schweiz. Problemet de upplevde var att de inte ansåg att personalen 
lyssnade på dem. De ville också bli resuturerade som efter förlossningen (26). 
I omvårdnadsmötet så fanns det en önskan om att bli bemött på ett mer empatiskt sätt och att 
läkarna skulle ha mer tid att samtala med dem. De såg gärna att vårdpersonalen var kvinnor 
(27). 
Barnmorskornas erfarenheter av somaliska förlossningar var att de ofta var mer kaotiska och 
problematiska. De berättade också att vårdmötet med omskurna kvinnor ofta var stressande 
eftersom det skapade starka känslor, trots detta så ville barnmorskorna ge alla lika vård men 
när det gällde de omskurna kvinnorna fanns en önskan av att ge mer av sig själv och vara mer 
ömsint (28). De kunde lätt identifiera sig med kvinnan och hennes känslor (28). 
 
Barnmorskorna uttryckte sorg och tyckte synd om de omskurna kvinnorna och deras situation. 
De reagerade inte enbart på den smärta som de måste ha upplevt utan även på hur kvinnorna 
reagerade under vaginala undersökningar (28). 
 
Barnmorskorna påtalade bristen på informationsmaterial om hur de skulle ta hand om de 
omskurna kvinnorna i mödravården och vid förlossningen. Det blev uppenbart bland annat 
genom att det inte finns några riktlinjer på de olika klinikerna om omskärelse eller att det togs 
upp till diskussion vid klinikmöten. Det enda skrivna de kunde referera till var lagtexten som 
fokuserade på vad som inte fick göras (28). 
 
Andligt/kulturellt 
 
I Somalia hör det till traditionen/seden att de omskurna flickorna retar de icke omskurna 
flickorna och på så vis fortlever omskärelsen. Det sätter press på flickorna eftersom det blir 
skamligt att inte var omskuren (29). 
Traditionen att infibulera ville inte kvinnorna föra vidare till nästa generation döttrar. De 
relaterade till den smärtsamma upplevelsen de erfarit och det var något som de ville skydda 
sina barn ifrån. Tack vare emigrationen från hemlandet var inte trycket från andra kvinnor lika 
stort att utföra omskärelse (26,29). 
 
Alla kvinnorna beskrev med värme att de var uppväxta i en kvinnovärld. Ett exempel är att 
när kvinnan har fött barn så tar kvinnliga släktingar och vänner hand om barnet och mamman 
i 40 dagar och ibland ända upp till 3 månader efter förlossningen. Det här beskrevs av de olika 
nationaliteterna och något som de försökte bevara i det nya hemlandet. Några av kvinnorna 
trodde att omskärelse var något som utfördes överallt i världen men insåg att så var inte fallet 
när de kom till Sverige (26). 
 
Att omskärelse skulle vara förenat med komplikationer var något som det inte pratades om. 
Det var inget som kvinnorna pratade om sinsemellan och inte med maken heller (24,26). 
 
De omskurna kvinnorna upplevde skam i dubbel bemärkelse, var de inte omskurna i sitt  
hemland accepterades de inte och i det nya hemlandet var det inte tillåtet. De upplevde skam i  
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att vara annorlunda (26,27). Att deras underliv var av medicinskt intresse ingav känslor av 
skam och rädsla (26,27). 
 
När de träffade barnmorskorna på mödravården så skämdes de för att de var omskurna och 
vissa ljög till och med om sin omskärelse trots att de ansåg att lagen som förbjöd omskärelse 
var bra (26,29). 
Sjuksköterskorna menade att deras egen kultur var välinformerad och att den omskurna 
kvinnans kultur var okunnig. Trots detta så försökte de skaffa sig förståelse för kvinnans 
situation genom att använda sig själva och sin sexualitet som referensram (30). En 
sjuksköterska hade ingen förståelse för traditionen vilket gjorde att hon avskydde seden (30). 
Barnmorskorna resonerade som så att det var på grund av traditionen och en önskan om att få 
vara med i gemenskapen som gjorde att seden kunde fortleva och de som inte var omskurna 
blev uteslutna från gemenskapen (30). 
Barnmorskorna sa att det var traditionen, äldre kvinnor och män som var direkt ansvariga för 
att det fortfarande förekom omskärelse. De äldre kvinnorna för att de utförde omskärelsen och 
männen för att de ville ha makt över kvinnornas liv och sexualitet (30). Det skapade starka 
känslor av ilska gentemot kulturer som utförde omskärelse och mot männen som de ansåg 
vara involverade (30). 
 
Att männen var närvarande vid förlossningen skapade blandade känslor hos barnmorskorna. 
De beskrev att mötena med maken, familjen och vänner i förlossningsrummet skapade känslor 
av ilska eftersom alla ansåg sig ha rätt att bestämma huruvida det skulle resutureras. Det var 
det som var viktigt och inte babyn (30). Ibland fick barnmorskorna även neka de närvarande 
att bestämma hur och när hon till exempel skulle klippa och hur det skulle sutureras efter 
förlossningen eller inte (28). En barnmorska beskriver sitt första möte med en omskuren 
kvinna på följande vis: 
 

”You try to deal with your facial expression even though you don’t really 
know what it is you see" (28, s.119). 

 
Av vårdpersonalen var det några som på eget initiativ hade skaffat sig kunskap om de 
kulturella aspekterna på traditionen att utföra omskärelse (24). 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa de etiska och kulturella aspekter som finns i vårdmötet 
med omskurna kvinnor. För att uppnå syftet används endast kvalitativa artiklar, då 
litteraturstudien skulle baseras på patienternas och vårdpersonalens egna åsikter. Detta var 
även avgörande när titeln bestämdes; rösterna var inget annat än patienternas utsagor i 
artiklarna. Men denna begränsning kan ha lett till att några användbara kvantitativa artiklar 
om kvinnornas situation valdes bort.  
 
Ingen språkbegränsning har gjorts, inte heller har någon artikel valts bort på grund av att 
språket som artikeln var skriven på inte behärskades. Det innebär att inga relevanta artiklar 
har valts bort på grund av språksvårigheter. Den genomförda kontrollsökningen som var 
baserad på reviewartiklar bekräftade reliabiliteten av huvudsökningen. 
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Litteratursökning i CINAHL gav flest artiklar och i följande sökningar i andra databaser 
återkom vissa av artiklarna. Nya sökningar inriktade på immigration och kvinnohälsa i Europa 
kunde ha gjorts, men ansågs inte ha någon direkt anknytning till syftet och gjordes därför inte. 
Att de artiklar som ligger till grund för litteraturstudien endast kommer från tre europeiska 
länder. De är dessutom inriktade på somalier och obstetrik gör att resultatet kan ha begränsats. 
Den här litteraturstudien saknar uppgifter om omskurna patienter från andra världsdelar 
bosatta i Europa. Forskning som belyser gynekologiska, urologiska och preventiva åtgärder 
saknas också. Sökningarna inriktades varken på en enda etnisk grupp eller på obstetrik. Men 
faktum är att litteraturen som finns inom området är begränsad, och det forskas inte särskilt 
mycket i Europa om omskurna kvinnornas erfarenheter och upplevelser i samband med 
vårdmötet (13,26). 
 
VIPS-modellen gav en väl grundad struktur till resultatet, samtidigt som den möjliggjorde en 
kritisk analys av dispositionen av materialet såväl före som under databearbetning i en process 
som påminde om dokumenterande av en patientjournal.  
 
Resultatdiskussion 
 
Artiklarna i denna litteraturstudie har på olika sätt visat hur komplex vården av omskurna 
kvinnor är. Komplexiteten består bland annat i aspekter relaterade till kultur och etik, vilka 
även omvårdnadsforskare måste ta hänsyn till för att resultatet av deras studier ska vara 
trovärdiga. Samtliga artiklar i denna litteraturstudie har fått forskningstillstånd av olika etiska 
kommittéer i de länder de bedrevs (24-30). Två artiklar delar samma tillstånd, eftersom de 
ingår i ett större studieprojekt om kvinnlig omskärelse (29,30). Deltagarna i studierna 
informerades om dess syfte och att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt (24-30). 
 
Urvalsmetod, referensram, population, datainsamlings- och databearbetningsmetod samt 
användning av tolk beskrevs i samtliga artiklar (bilaga 2). Det framkom vid artikelgranskning 
att alla dessa aspekter var noggrant beskrivna.  
 
Forskarnas påståenden ansågs vara realistiska och trovärdiga, då de baserades på litteraturen 
beskriven i bakgrunden eller artikelns resultat (24-28,30). Enda undantaget hittades i en 
svensk artikel (29) där forskarens utgångspunkt var att, kvinnlig omskärelse fortfarande 
praktiserades av somaliska kvinnor bosatta i Sverige. Detta påstående saknade stöd i 
litteraturen, vilket ansågs vara en svaghet i studien. Artikelns resultat visade dock att 
somaliska kvinnor fortfarande praktiserade en form av kvinnlig omskärelse, den så kallad 
sunna.  
En annan svensk studie (26) visade brister rörande några utsagors relevans. Forskarna i denna 
studie redovisade en kategori i resultatet, trots att dess innehåll inte kunde relateras till 
studiens syfte. Å andra sidan förklarades i metodanalysen varför denna kategori var viktig och 
på vilket sätt den bidrog till att ge en helhetsbild av forskningsproblemet.  
 
Berggrens (31) studie belyser barnmorskornas förhållningssätt till och användning av 
forskningsresultat inom omvårdnadsarbete. Forskaren hänvisar till socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor och hävdar att yrkesutövaren inte 
borde basera användningen av forsknings – och utvecklingsarbeten enbart på sitt eget 
förhållningssätt, eftersom barnmorskor hade både etisk plikt och moraliskt ansvar att använda 
forskningsresultat inom omvårdnad i sitt dagliga arbete.  
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I mötet med den omskurna kvinnan så har barnmorskan svårigheter att diskutera ämnet 
omskärelse. Dessutom är hon/han dåligt insatt i vad det innebär att vara omskuren och vilken 
omvårdnad som behövs för att möta kvinnornas behov. Sjuksköterskorna konstaterade att de 
led brist på erfarenhet och kunskap om omskärelse. Trots insikten om sina 
tillkortakommanden så sökte de inte information för att få ny kunskap (24,27,28). Det hör till 
sjuksköterskan yrke att lindra och förebygga lidande och ge vård på lika villkor till alla 
oavsett bakgrund (5). I ett hälsoperspektiv är det viktigt att ta reda på hur sjuksköterskan och 
andra vårdgivare ska agera för att kvinnan ska bli återställd på bästa sätt och vad som krävs av 
vårdpersonalen för att ge kvinnan god omvårdnad (6). I en kanadensisk artikel har forskarna 
kommit fram till samma sak som de europeiska artiklarna nämligen att då sjuksköterskorna 
led stor brist på kunskap om omskärelse så blev vården också eftersatt (32). 
 
En barnmorska berättade att hon på eget initiativ sökte information och fann ny kunskap och 
riktlinjer som hon använde sig av i sitt yrke. Det gagnade henne och hennes patienter eftersom 
de fick adekvat vård utifrån hennes etiska tänkande och professionalism (28). 
Språkförbistringen var ett hinder i mötet med kvinnorna, vilket ledde till missförstånd mellan 
sjuksköterskan och kvinnan (26,28,29). Alla har rätt till lika vård och behandling, något som 
förbises i och med att tolk inte används (6). 
Det kan tyckas lätt att åtgärda problemet med en tolk men det kan också skapa problem. 
Många gånger kan det vara en anhörig som tolkar vilket inte alla gånger är tillfredställande. 
Frågan är också om kvinnan svarar ärligt på de frågor som ställs genom en tolk och då 
speciellt om det är en manlig tolk eller anhörig. Det rör ett känsligt område i kvinnans liv. 
Genom att inte anlita en professionell tolk då språksvårigheter visade sig vara ett hinder 
berövade barnmorskorna patienterna rätten att få vissa behov tillgodosedda. De patienter som 
önskade information om själva förlossningen (25,27), orsaker till illamående (25) och förstå 
vitsen med att gå på kontroller (26) fick inte dessa upplysningar. 
 
Sjuksköterskorna kunde fälla dömande kommentarer om kvinnans brist på språkfärdigheter 
och menade att de borde kunna språket bättre efter så många år i det nya hemlandet 
(24,26,29,30) 
En viktig fråga som kom upp vid upprepade tillfällen var hur barnmorskorna skulle klippa och 
suturera (24-30). Återigen så fanns ett inre motstånd i att söka kunskap och omvandla teorin 
till praktik. Detta resulterade i att kvinnorna tillfogades mer skada än nödvändigt och gjorde 
att de misstrodde sjukvården att kunna bedriva god vård (6). Det fanns stora brister i 
vårdgivarnas kunskap om kvinnornas sedvänjor och traditioner som resulterade i att det blev 
svårt att förstå hur de skulle kunna hjälpa de omskurna kvinnorna på bästa sätt (28,29). 
 
När smärtan diskuterades så antog barnmorskorna att kvinnorna led i det tysta för så skulle de 
ha gjort i sitt ursprungsland (28). Vid en omskuren kvinnas förlossning var det ofta så att det 
var fler än bara maken som var närvarande, det skapade stress och konfliktfyllda situationer 
hos både barnmorskan, kvinnan och hennes anhöriga (28). 
Här undviker barnmorskan att ta itu med det lidande som hennes brist på agerande skapar och 
när hon ser de anhöriga som ett hinder låter hon sina egna önskemål ta överhand istället för att 
underlätta kvinnans autonomi. Att ha en känsla av kontroll över sin livssituation betyder 
mycket för var och en av oss och hur olika situationer i livet hanteras beroende av det stöd 
som finns runtomkring (33).  
 
Lika svårt som att diskutera omskärelse med kvinnorna var att tala om deras sexualitet och det 
grundade sig på att sjuksköterskorna identifierade sig med de omskurna kvinnorna både  
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känslomässigt och sexuellt (30). 
 
Sexualitet är en viktig ingrediens i en människa liv och en förutsättning för att alstra barn och 
som sjuksköterska är det av vikt att ta del av de problem som kan uppstå i samband med 
sexuallivet. 
Sexualiteten  påverkar människan i en positiv riktning och för livet framåt och som 
sjuksköterska är det bra att ha kunskap om dessa kvinnors specifika problemsituation (7).  
 
De omskurna patienterna sågs av vårdpersonalen som förtryckta, offer för samhällets normer 
(30). Den här synen på patienterna motsvarar egentligen samhällets stereotypifiering av 
invandrarkvinnor (34).  Stereotypifiering innebär kategorisering av individer enligt en 
överdriven tro att de beter sig på ett visst sätt. Den baserar sig således inte på kunskap utan på 
antagande. Genom stereotypifieringar hindras den öppenhet som krävs för att se mer oväntade 
sidor hos den andre (35). I vårdsammanhang innebär det att vårdpersonalen inte möter och lär 
känna patienten så att omvårdnad baserad på en helhetssyn av människan kan bedrivas (36). 
  
Barnmorskorna vittnar om kaotiska förlossningar som blir till ej hanterbara stressituationer 
som har sin upprinnelse i att kvinnan de facto är omskuren (25,26,28). 
Barnmorskan ska hantera en förlossning med en kvinna som har en anatomi som skiljer 
väsentligt från det hon är van vid. En sådan situation kräver ett stort mått av kunskap och 
stresstålighet. 
Det är oetiskt av barnmorskan att inte veta hur hon ska gå tillväga vid dessa förlossningar, 
eftersom det inte finns några nationella riktlinjer vid omskärelse så kan barnmorskan endast 
luta sig på lagen (37) och så får hon ha ett stort mått av mod och motivation. 
 
Barnmorskorna återkom ideligen till att de tyckte synd om de omskurna kvinnorna (28). 
Ofta inträder en känsla av maktlöshet och även handlingsförlamning när känslorna får ta 
överhand och speciellt när kunskapsområdet är begränsat och situationen kräver ett snabbt 
agerande. Det är viktigt att föra fram budskapet om vikten att hela tiden söka kunskap och inte 
förlita sig på vedertagna sanningar och godtyckligt tyckande samt att inse egna begränsningar. 
Barnmorskorna ansåg sin egen kultur vara civiliserad och de omskurna kvinnornas kultur som 
ociviliserad, den tog ingen hänsyn till kvinnorna som människor (30). I ett kulturellt 
sammanhang är det viktigt att sjuksköterskan är intresserad och vill lära sig något om en 
annan kultur. Detta kan hon göra genom att lyssna på kvinnan och söka information om de 
problem som uppstår (6,14,21). 
 
De flesta barnmorskorna negligerade vissa aspekter av patienternas sociokulturella bakgrund 
som kunde vara avgörande för utformningen av vården. De bortsåg från patienternas rädsla 
för kejsarsnitt, vilken hade direkt anknytning till deras erfarenheter av vård i hemlandet (24-
27). Denna rädsla kan leda till negativa konsekvenser för både patienterna och bebisarna.  Det 
finns vetenskapligt belägg för att bland annat vårdpersonalens dåliga kunskaper om omskurna 
gravidas sociokulturella situationer och bristfällig hantering av rädsla för kejsarsnitt hos dem 
kan leda till högre risk av perinatal död (38). 
 
I stället fick många av dem uppleva förolämpningar som ledde till att förtroendet för 
sjukvården skadades (29). Detta kan få förödande konsekvenser inte bara för kvinnornas hälsa 
utan även för deras familjer. Invandrarkvinnor som kommer från kollektivistiska kulturer tar 
hand om familjens hälsa och det är dem som bestämmer när barnen och yngre släktingar ska 
söka vård (39). Sjukvårdpersonalen har ofta dålig insikt i dessa kvinnors multipla roller i den  
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nya samhällsstruktur som de försöker att etablera med de värderingar de har med sig från sitt  
 
hemland och anpassa dem till det nya hemlandets krav och förväntningar (39) och har därför 
svårt att se konsekvenserna av ett misslyckat vårdmöte i ett vidare perspektiv. Det finns en 
stor kunskapslucka inom detta område, då det forskas förhållandevis lite om betydelsen av 
kommunikation, ritualer och kulturell kompetens i förhållande till invandrarkvinnors 
compliance och utnyttjande av sjukvårdssystemet (39).  
  
Barnmorskorna beskrev i artiklarna känslor av frustration, förvirring och även aggression i 
mötet med patientens make (30). Mannen i kollektivistiska kulturer har en annan familjeroll 
än sjuksköterskor med västerländsk bakgrund är vana vid. Det hör till mannens uppgift att 
skydda sin hustru och hjälpa henne. ”Att kvinnor många gånger inte för sin egen talan är 
kulturellt betingat” (40, s.121). Det stödet kvinnor får av sin make och övriga 
familjmedlemmar är viktigt och nära relaterad till deras välbefinnande och tillfrisknande. För 
att hantera dessa situationer måste sjuksköterskan gå igenom en process där sjuksköterskan 
identifierar dessa kulturella aspekter och lär sig att respektera dem samtidigt som gränserna 
till vad som är acceptabelt eller inte sätts (35). 
 
För att kunna kommunicera med patienterna så att en förtroendefull kontakt etableras och 
nödvändiga upplysningar skaffas krävs det både språk- och kulturkunskap (36).  
I vårdmötet är det sjuksköterskan som bär ansvaret för att etablera goda relationer med 
patienterna (5). Vid transkulturella möten är det viktigt att sjuksköterskan försöker förstå 
förutom patientens även sina egna känslor och i vilken mån de påverkas av den egna kulturen. 
Genom att försöka förstå logiken bakom sin egen kultur kan hon lättare inse att olika kulturer 
har olika uppfattningar när det gäller till exempel sexualitet och ritualer kring barnafödande 
(7). Enligt Campinha-Bacote (41), innefattar denna kulturella medvetenhet även en 
medvetenhet om den existerande rasismen inom vården. 
 
I slutändan verkar skillnaden mellan kvinnlig omskärelse och ”designer vagina” ligga enbart i 
patientens hudfärg och etnisk tillhörighet; de omskurna patienterna är ofta svarta och 
slöjbärande kvinnor, medan de könsdesignade patienterna är västerländska vita kvinnor. I de 
flesta europeiska länder kriminaliseras enbart den typen som utförs av kulturella skäl i Afrika 
och andra världsdelar (38). Frågan är om vårdpersonalen också uppfattar västerländska 
kvinnor som genomgår dessa operationer som offer inför det västerländska samhällets 
estetiska krav. 
 
Ur ett kulturellt och etiskt perspektiv så är det viktigt att komma ihåg att var och en 
bestämmer själv vad som är giltigt för just den individen. 
 

”Du vet, Rahima, jag har hört många européer, många vita människor från 
alla håll, som försöker utbilda afrikaner om omskärelse. Men skulle de 
acceptera det om vi lärde dem att de ska vara omskurna? Det här är min 
kultur, min religion, och jag tror inte att andra länder kan stoppa ett lands 
kultur. Om somaliska kvinnor ska ändra sig måste förändringen ske hos oss" 
(1, s.122). 
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Konklusion 
  
Några patienter var nöjda med vården, men de flesta upplevde vårdmötet som kränkande. 
Vårdpersonalen hade inte de medicinska kunskaper om defibulering som hade behövts, de 
saknade förståelse för patienternas sociokulturella situation, irriterades över kraven om 
reinfibulering ställda av både patienten själv, make och anhöriga. I avsaknad av riktlinjer 
baserade vårdpersonalen sina beslut på lagen som förbjöd reinfibulering. Kommunikationen 
mellan patient, vårdpersonal och vårdinstanserna var bristfällig. Detta ledde till att viktiga 
uppgifter om patienterna gick förlorade och deras behov av vård, information och utbildning 
kunde inte tillgodoses.  
 
Implikationer  
 
I framtida forskning är det viktigt att integrera begreppen etik och kultur i ett 
omvårdnadsperspektiv. I forskningssyfte är det av intresse att se om framtida barnmorskor får 
med sig tillräcklig kunskap om etiska och transkulturella värden för att möta omskurna 
kvinnor . 
Inom den akademiska världen är det viktigt att utbildningen viker mer tid åt etik, 
kommunikation och kultur för att ge både den blivande sjuksköterskan och barnmorskan en 
god värdegrund att stå på i sin profession. För att ge god vård till dessa kvinnor är det 
nödvändigt att utbilda om de medicinska färdigheter som krävs för att möta de krav som ställs 
för att möta dessa kvinnors behov. Om det inte i utbildningssyfte ges tid för praktiska 
färdigheter så finns det risk för att barnmorskan inte har den tid som krävs för att ge optimal 
omvårdnad eftersom hon måste ödsla tid på att försöka skaffa sig kunskap om medicinska 
färdigheter. Det är därför viktigt att utbildningen ger den studerande och den arbetande 
personalen möjlighet att utveckla sina kunskaper både inom omvårdnad och praktiska 
färdigheter som är nödvändiga för den goda vården av dessa kvinnor.   
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