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Sammanfattning 

De senaste årtiondena har flyktingströmmar från länder som praktiserar kvinnlig 
könsstympning (FGM) kommit till länder i västvärlden. I mötet med den nya vården 
riskerar kvinnorna att få fel diagnos, omvårdnad och bemötande. Syftet var att belysa 
könsstympade kvinnors möte med vården i västvärlden, utifrån följande 
frågeställningar: hur erfar kvinnorna mötet med vårdpersonalen? Hur erfar 
vårdpersonalen mötet med kvinnor som genomgått FGM? Studien genomfördes som 
en litteraturstudie, baserad på 15 artiklar av kvalitativ design. Analysen resulterade i 
sju teman utifrån de två frågeställningarna. Resultatet visade att kvinnorna upplevde 
mötet med vårdpersonalen som diskriminerande, ångestfullt och oroande. Brist på 
stöd ledde till känslor av ensamhet och kvinnorna kände sig annorlunda i den nya 
kulturen. Vårdpersonalen upplevde mötet med kvinnor som genomgått FGM som 
stressande och såg kvinnorna som okunniga och outbildade. Språkbarriärer var en 
försvårande faktor i kommunikationen. En god kommunikation och förståelse är 
viktigt för att skapa ett tryggt vårdmöte. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till såväl 
kroppsliga som kulturella faktorer. Undervisning om FGM bör inkluderas i samtliga 
grundutbildningar för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vidare forskning bör 
belysa interventioner om ökad kunskap om FGM, fokusera på de könsstympade 
kvinnornas möte med olika vårdprofessioner, samt den åldrande gruppen som 
genomgått FGM och är i behov av vård. 
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Abstract 

The last decades a large number of refugees from countries where female genital 
mutilation (FGM) is practiced have come to countries in the West. The risk in the 
health care meeting is that the woman gets the wrong diagnosis, therapy and 
treatment. The aim was to highlight genitally mutilated women's encounters with the 
health care in the Western world, based on the following questions: how do the 
women experience the meeting with the caregivers? How do the caregivers 
experience the meeting with women who have undergone FGM? The study was 
conducted as a literature study, based on 15 articles with qualitative design. The 
analysis resulted in seven themes based on the two questions. The results showed that 
women felt the meeting with caregivers as being discriminatory, anguished and 
upsetting. Lack of support led to feelings of loneliness and the women felt different in 
the new culture. The nursing staff felt that meetings with the women were stressful 
and saw the women as unexperienced and uneducated. Language barriers were an 
aggravating factor in communication. Good communication and understanding is 
important in order to create a safe care meeting. The nurse should take into account 
both physical and cultural factors in order to build a good relationship. Education 
about FGM should be a part of the basic education of nurses and other health care 
professionals. Further research should shed light on interventions of increased 
knowledge about FGM, focus on the mutilated woman's encounter with various health 
care professions, as well as the aging group who have undergone FGM and is in need 
of care. 
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Inledning 
Kvinnlig könsstympning är en sed som förekommit i världen i flera hundra år. I 
Afrika och Mellanöstern, där de flesta könsstympningar förekommer, praktiseras 
seden i 29 länder. Det internationellt vedertagna begreppet female genital mutilation 
(FGM) är i huvudsak koncentrerat till länderna i nordöstra Afrika. I Somalia, 
Egypten, Guinea och Djibouti är över 90 procent av alla kvinnor över 15 år 
könsstympade (UNICEF, 2013). Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det 
finns mer än 125 miljoner könsstympade kvinnor i världen (WHO, 2014). UNICEF 
(2013) räknar med att 30 miljoner flickor riskerar att bli könsstympade inom de 
kommande tio åren.  
   De senaste årtiondena har en massiv flyktingström från länder som praktiserar 
könsstympning anlänt till Europa, Nordamerika och andra delar av västvärlden. 
Uppskattningsvis finns det 28 000 könsstympade kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 
2006). Av dessa är ungefär 12 000 flickor under 18 år, varav 5 000 är under sju år.  
   Komplikationer efter en könsstympning kan finnas kvar även långt efter att 
ingreppet utfördes (Almroth, 2008a). Som boende i sina nya länder kommer dessa 
flickor och kvinnor troligen någon gång att komma i kontakt med sjukvården. Då 
könsstympning inte tillämpas som sed i västvärlden kan mötet med den könsstympade 
kvinnan vara svårt för både kvinnan och vårdpersonalen (ibid.). Västvärldens kultur 
och synsätt på kvinnor och sexualitet skiljer sig från de afrikanska kulturernas och 
kulturerna i Mellanöstern (Socialstyrelsen, 2002). Det är därför av vikt att 
sjukvårdspersonal har kunskap om de olika könsstympande ingreppen, hur de utförs, 
samt dess konsekvenser och eventuella komplikationer för att kunna ge en god 
omvårdnad (ibid.).  

 

Bakgrund 
Transkulturell omvårdnad 
Den transkulturella omvårdnaden syftar till att upptäcka och förklara kulturella 
vårdfaktorers inverkan på patienters hälsa och välbefinnande (Leininger, 2002). 
Teorin avser att hitta likheter och olikheter inom samt mellan olika kulturer, och lyfter 
fram kultur vid sidan av vårdandet. Dess grundare, Madeleine Leininger (1925-2012), 
studerade över 50 olika kulturer, med målet att åstadkomma kulturellt 
överensstämmande vård för att förbättra vården för personer från andra kulturer.  
   I Leiningers soluppgångsmodell (Leininger, 2002) beaktas sociala faktorer samt 
religion, utbildning, politik, värderingar och filosofi för att hjälpa sjuksköterskor och 
vårdpersonal att hitta omvårdnadsstrategier för att kunna möta patienten och 
tillgodose dess omvårdnadsbehov. Modellen har fått sitt namn av att den liknar en 
soluppgång, och även symboliserar sjuksköterskans öppnande av sina sinnen för att 
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förstå och få en tydligare bild av de kulturella och sociala dimensionerna som har 
inverkan på mänsklig omsorg. Genom att beakta den transkulturella 
omvårdnadsteorin och använda de olika delarna i soluppgångsmodellen, kan 
sjuksköterskan få reda på den kulturella bakgrunden och vilka faktorer som är 
grundläggande för att kunna ge kulturellt korrekt omvårdnad (Wikberg & Eriksson, 
2003). Målet med teorin är att den ska utmynna i en vård som förbättrar 
välbefinnande och hälsa samt minskar rasism, etnocentrism, kulturell börda och 
kulturell smärta (Leininger, 1998). 

Den sociala och kulturella normen som styrfaktor för FGM 
Kvinnlig könsstympning är en tradition som har sin grund i moraliska och kulturella 
värden. I många länder tillhör könsstympningen en del av en initieringsrit för att som 
flicka få inträde till vuxenvärlden (Talle, 2008). Det fysiska ingreppet blir då en del 
av ett större rituellt och kulturellt sammanhang och genom att invigas i den kvinnliga 
gemenskapen och få ta del av hemlig kunskap skapas en kulturell identitet och 
tillhörighet. Den största anledningen till att flickor könsstympas är social acceptans 
från föräldrar, jämnåriga kamrater eller den blivande maken (ibid.). Trycket från 
omgivningen är stort och flickor som inte har blivit könsstympade blir retade av sina 
jämnåriga kamrater (Nour, 2004; Talle, 2008). Giftermålet är en annan avgörande 
faktor till att många föräldrar vill och låter sina barn genomgå riten (Nour, 2004; 
Talle, 2008). En könsstympad kvinna kännetecknar en god uppfostran, god moral 
samt att hon är orörd och fertil. I de länder där infibulation, den mest omfattande 
könsstympningen där flickans vulva blir igensydd, utövas är en sydd flicka detsamma 
som en kysk flicka. Hennes stängda vulva är då ett tecken på att hon är orörd. Ju 
mindre öppning desto högre moral anses flickan ha (Talle, 2008). 
   Kvinnlig könsstympning är en kulturell sed som praktiseras av både muslimer, 
katoliker, protestanter, kopter, falasher, animister och folk som tillhör lokala 
trossamfund (Omsäter, 1996; Nour, 2004). Den har inget stöd i någon religion, men 
bland somalier beskrivs seden ofta som en religiös tradition, medan andra folkgrupper 
inte hänvisar könsstympning till någon trosuppfattning (Omsäter, 1996; 
Socialstyrelsen, 2002). 

Definition och klassificering 
Det finns olika begrepp som används för att benämna kvinnlig könsstympning. 
Female genital mutilation – kvinnlig könsstympning – är numera ett internationellt 
vedertaget begrepp som antogs 1991, vid Inter-African Commitees möte i Dakar. I 
forskning av könsstympade kvinnor används ofta kvinnlig omskärelse (female 
circumcision) som benämning. Detta är dock ett begrepp som mer kan syfta på den 
manliga omskärelsen, som inte omfattar stympning av könet i den grad som FGM 
handlar om (Omsäter, 1996, Talle, 2008). Female cutting har börjat användas på 
senare tid och är ett mer värdeneutralt ord än kvinnlig könsstympning, men inte heller 
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det beskriver sedens rätta betydelse (Almroth, 2008b). I denna studie kommer 
begreppen könsstympning och FGM att användas för att definiera ingreppet. 
   WHO:s (1998, 2008) definition av kvinnlig könsstympning är: ”Alla procedurer 
som involverar delvis eller totalt avlägsnande av de kvinnliga externa genitalierna 
eller annan skada av de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska anledningar.” 
   Kvinnlig könsstympning graderas i fyra grader med sju underkategoriseringar, samt 
en form av stympning som benämns Sunna (Almroth, 2008b; WHO, 2008). Gradering 
av kvinnlig könsstympning presenteras i bilaga D. 

Infibulation 

Infibulation är det ingrepp som tillhör typ III och innebär att vulvan blir igensydd med 
endast en liten öppning för urin och menstruation (WHO, 2008). Av alla 
könsstympade kvinnor är 15 procent infibulerade. I Somalia, där 98 procent av 
kvinnorna är könsstympade, är 80 procent infibulerade (UNICEF, 2013). 

Deinfibulation/defibulation 

Deinfibulation/defibulation innebär rekonstruktiv kirurgi för öppning av infibulation. 
På detta sätt kan många av de komplikationer som uppkommit i relation till 
könsstympningen mildras eller elimineras (Nour, Michels & Bryant, 2006). 
Deinfibulation utförs även när kvinnan går igenom en förlossning. Efter förlossningen 
är det vanligt att hon reinfibuleras, något som är förbjudet i många länder, däribland 
Sverige (SFS 1982:316). 

 

Hälsorisker 
Kvinnlig könsstympning är ett stort ingrepp som kan ge långvariga konsekvenser 
både fysiskt, psykiskt och socialt. Lyhördhet och kunskap om FGM är viktigt för att 
kunna ta en bra anamnes, uppmärksamma hur problem efter en könsstympning kan 
yttra sig, undvika komplikationer som FGM kan leda till, samt för att kunna utföra en 
relevant och situationsanpassad undersökning (Almroth, 2008a). En svensk studie 
visar att 60 procent av vårdgivarna som deltog i studien hade stött på patienter som 
blivit könsstympade, men i genomsnitt ansåg endast 27 procent att de hade adekvat 
kunskap om kvinnlig könsstympning (Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 
2006). Läkare i länder som praktiserar FGM missar ofta problem relaterade till 
könsstympning, om de inte frågar eller letar efter de specifika symtom en 
könsstympning medför (Almroth, 2008a). I västerländska länder där FGM inte 
praktiseras borde detta vara vanligare (ibid.).  
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Fysiska komplikationer 
Könsstympning relateras ofta till direkta och långsiktiga komplikationer 
(Socialstyrelsen, 2002). Ingreppet utförs traditionellt sett av en äldre kvinna eller en 
barnmorska (Talle, 2008). Ingreppet sker ofta i hemmiljö, med kniv, rakblad eller 
glasskärva som instrument. Dessa faktorer ökar risken för infektion, vilket kan leda 
till ärrbildning, hopväxningar och infertilitet (Almroth, Elmusharaf, El Hadi, Obeid, 
El Sheikh & Elfadil, 2005). Omedelbara komplikationer efter ingreppet kan även vara 
blödningar, skador på närliggande organ, blodförgiftning, extrem smärta och chock. 
Långsiktiga komplikationer som är vanligt förekommande är problem med 
urinvägarna, till exempel urinvägsinfektion, urinretention, urinstensbildning, 
svårigheter att urinera samt urininkontinens (Dirie & Lindmark, 1992). Även 
inklusionscystor, abscesser, smärta vid samlag, minskad sexuell njutning, 
menstruations- och underlivsmärtor samt komplikationer vid förlossning är vanligt 
(Socialstyrelsen, 2002; Dirie & Lindmark, 1992). I Somalia, där prevalensen av 
könsstympningar är hög, är dödlighet hög bland flickor i åldrarna 5-15 år, tidpunkten 
för när könsstympningar oftast utförs (Mohamud, 1991). 

Psykiska komplikationer 

Kvinnor som blivit könsstympade som barn kan senare i livet uppvisa posttraumatiska 
stressyndrom och andra psykiska symtom som ängslan och depressioner (Vloeberghs, 
van der Kwaak, Knipscheer & van den Muijsenbergh, 2012). De traumatiska minnena 
från könsstympningen kommer tillbaka när kvinnan får problem relaterade till 
könsstympningen eller när hon genomgår en förlossning. Flickor som har blivit 
utsatta för FGM har en högre risk att drabbas av posttraumatiska stressyndrom i 
vuxen ålder, än personer som inte har blivit könsstympade (Behrendt & Moritz, 
2005). Även minnet hos dessa kvinnor påverkas negativt och de löper en större risk 
att drabbas av andra psykiska diagnoser i vuxen ålder. 

Sociala konsekvenser 

Att genomgå en könsstympning leder till social acceptans från föräldrar, jämnåriga 
kamrater, grannar och andra människor i samhället (Nour, 2004; Talle, 2008). Flickor 
som inte har blivit könsstympade blir retade av sina kamrater, och de föräldrar som 
inte låter könsstympa sina döttrar blir till allmänt åtlöje (ibid.). Även flickans moral, 
dygd och fertilitet ifrågasätts och många män vill inte gifta sig med en kvinna som 
inte har blivit könsstympad – renad. (Talle, 2008). Att inte vara könsstympad är att 
inte vara som alla andra (ibid.). 
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Problemformulering 
Könsstympade kvinnor tillhör en annan kultur men lever i västvärlden där de möter 
vårdpersonal som är främmande för könsstympning, både i medicinsk, kulturell och 
juridisk kontext. Det kan leda till att kvinnan får fel diagnos, omvårdnad och 
bemötande. Vårdpersonal i västvärlden kommer att möta kvinnor som har blivit 
könsstympade och är i behov av vård: på akutmottagningar, vårdavdelningar, 
vårdmottagningar och snart i ett stort antal inom geriatriken. Kunskap om kvinnornas 
möte med vården i västvärlden är då viktig för att kunna ge dem adekvat omvårdnad. 

 

Syfte 
Syftet var att belysa könsstympade kvinnors möte med vården i västvärlden, utifrån 
följande frågeställningar: 
- hur erfar kvinnorna mötet med vårdpersonalen? 
- hur erfar vårdpersonalen mötet med kvinnor som genomgått FGM? 

 

Metod 
Studien genomfördes som litteraturstudie i enlighet med Friberg (2012) och Forsberg 
& Wengström (2013).   

 

Datainsamling 
En metodisk datainsamling genomfördes för att få fram artiklar relevanta till syftet 
och som svarade till frågeställningarna. Data insamlades till en början från två 
databaser: Cinahl och PubMed. Sökorden female genital mutilation, female cutting, 
female circumcision, fgm och fgc användes tillsammans med OR som boolesk 
operator i alla sökningar, då benämningar för kvinnlig könsstympning varierar mellan 
studier. Till dessa begrepp lades sökord till för att begränsa sökningarna. Dessa ord 
var: care, experience*, care experienc*, nurs*, women*, woman*, attitude*, 
perception* och communication. Trunkering användes vid flera av sökningarna för att 
inte utesluta böjningar av ord, som kunde resultera i fler artiklar till resultatet. 
Sökorden valdes ut i relation till syftet.  
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Inklusionskriterier för de valda artiklarna var att de skulle omfatta könsstympade 
kvinnor, fokusera på kvinnornas eller vårdpersonalens perspektiv, vara gjorda i 
västerländska länder, vara av grad I (mycket god kvalitet), eller grad II (god 
vetenskaplig kvalitet), samt diskutera etiska aspekter, vara etiskt godkända och, eller, 
godkända av det universitet som studien tillhör. 
   Exklusionskriterier var artiklar av vetenskaplig grad III (låg vetenskaplig kvalitet) 
samt studier gjorda i icke västerländska länder.  

Efter en första sökning lades sökorden Somali women och childbirth till i databasen 
PubMed, då den första sökningen visade på att mycket forskning om FGM är gjord på 
just denna folkgrupp. Sökordet childbirth lades till då många könsstympade kvinnors 
första möte med den västerländska hälso- och sjukvården sker vid graviditet och 
förlossning. Sökning i en tredje databas, SweMed+, gjordes för att stärka validiteten i 
artikelsökningen (Henricson, 2012). Samma sökord som utgjorde bas i alla 
föregående sökningar i Cinahl och PubMed användes men gav inga nya artiklar. 
   Sekundärsökning, även kallad kedje-respektive personsökning (Friberg, 2012), 
förekom till följd av referens som dök upp i granskad litteratur. Denna söktes sedan 
upp i sökmotorn Google med hjälp av titel. Sökordsöversikt redovisas i bilaga A, 
tabell 1. Endast fritextsökningar redovisas då urvalet utgjordes av dessa. 
Kompletterande sökningar med Cinahl-Heading och MeSh-termer ledde inte till några 
nya artiklar då endast dubbletter påträffades, och dessa sökningar redovisas således ej. 
Sökningar som inte ledde till några granskade artiklar, men där en del abstrakt lästes, 
redovisas inte heller. 
   Flera av sökkombinationerna resulterade i många dubbletter i varje sökning. 
Resultatet av lästa abstrakt i dessa sökningar är således få. Irrelevanta artiklar som 
varken svarade till syfte eller de sökord som eftersträvades förekom i stor mängd i 
PubMed, då förkortningarna fgm och fgc har betydelser utöver kvinnlig 
könsstympning, såsom inom industri, zoologi och tandvård. Sammanlagt lästes 130 
abstrakt. Av dessa granskades 47 artiklar i sin helhet och 15 valdes slutligen ut till 
resultatet. Sökhistoriken redovisas i bilaga B, tabell 2. 

I Cinahl söktes studier som publicerats mellan 2000-2014. För att begränsa 
sökningarna användes sökrutorna english text och research article. I PubMed 
begränsades sökningen till studier publicerade mellan 2000-2014. I SweMed+ 
användes inga begränsningar då det inte fanns särdeles många studier om FGM i 
databasen. 
   För att bedöma artiklarnas vetenskapliga grad användes Carlsson & Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Bedömningsmallen bestod av frågor med 
poängsättning som varierade mellan 0-3 för varje svar. Den totala summan som kunde 
uppnås var 48 poäng. För att artikeln skulle bedömas med vetenskaplig grad I krävdes 
80 procent av totalsumman, för grad II 70 procent och för grad III 60 procent. Av de 
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15 artiklar som valdes till resultatet bedömdes 12 stycken vara av grad I och tre 
stycken vara av grad II. Den vetenskapliga graden på artiklarna redovisas i 
artikelöversikten i bilaga C, tabell 3. 

 
Databearbetning 
De artiklar som valdes ut till resultatdelen lästes igenom på nytt för att få en djupare 
förståelse för innehållet och en försäkran om deras relevans till den här studiens syfte. 
Artiklarna grupperades efter om de syftade till kvinnornas eller vårdpersonalens 
perspektiv. Förkortade och översatta meningar från varje artikels resultat fördes in i 
artikelöversikten i Bilaga C, tabell 3. Återkommande erfarenheter markerades, och 
likheter och skillnader identifierades. En mindmap användes för att ytterligare 
koncentrera resultat, likheter och skillnader, och för att få en lättöverskådlig bild över 
artiklarnas resultat. Det flertalet likheter och skillnader som uppstod i samband med 
databearbetningen präglade innehållet i de valda artiklarna och sju teman lyftes fram 
och presenterades under rubriker som svarade till syftet.   

Kvinnornas erfarenheter av mötet 
med vården  

Vårdpersonalens erfarenheter av 
mötet med kvinnor som genomgått 
FGM 

Erfarenhet av kulturkrockar Erfarenhet av kulturkrockar 

Erfarenhet av bemötande Erfarenhet av bemötande 

Erfarenhet av att vara könsstympad i 
mötet med vården 

Erfarenhet av att möta könsstympade 
kvinnor 

Erfarenhet av brist på stöd  

Erfarenhet av språkbarriärer Erfarenhet av språkbarriärer 

Erfarenhet av kunskap och information  

 
Sammanfattningsvis användes 15 kvalitativa artiklar för denna litteraturstudie som 
belyser könsstympade kvinnors möte med vården i västvärlden. 
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Forskningsetiska överväganden 
I enlighet med Nürnbergkodexen (Kjellström, 2012) ska forskning som bedrivs på 
människor ske genom informerat samtycke. Informanterna ska ha möjlighet att 
avbryta sitt deltagande när de vill och det är forskarnas skyldighet att avbryta en 
studie, eller ett experiment tillhörande studien, om någon utav deltagarna riskerar att 
skadas. Forskningen som bedrivs ska även ha en samhällsförankrad 
problemformulering.  
   Lag om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) är en svensk lag som 
omfattar etikprövning av forskning som avser människor och mänskligt biologiskt 
material. Denna forskning ska ha godkänts genom etisk prövning och får endast 
genomföras om den kan utföras med respekt för människovärdet. Samtycke från 
deltagarna till studien ska vara frivilligt och dokumenteras, och informanten har rätt 
att när som helst avbryta sitt deltagande. Forskning utan samtycke får endast ske i de 
fall där samtycke ej kan ges och där forskningen tros leda till en nytta inom 
forskningsområdet. Forskningen får dock inte riskera att skada forskningspersonen.  
   Etiska överväganden för denna studie har sitt uttryck i att de artiklar som valts ut till 
resultatdelen diskuterar etiska värden, är godkända av en etisk kommitté och, eller, är 
godkända av det universitet som studien tillhör. I de studerade artiklarna har det 
fokuserats på att informerat samtycke getts till deltagarna och att deltagarna har 
informerats om att de kan avbryta sitt deltagande under studiens gång, i enlighet med 
Nürnbergkodexen (Kjellström, 2012) och lagen om etikprövning som avser 
människor (SFS 2003:460). Samhällsnyttan med den här litteraturstudien har 
övervägts, med slutsatsen att resultatet har möjlighet att leda till en bättre förståelse 
mellan patient och vårdgivare, samt bidra med nya insikter inom den transkulturella 
omvårdnaden. 

 

Resultat 
Kvinnornas erfarenheter av mötet med vården 
Erfarenhet av kulturkrockar 

”You lose your whole country, whole identity collapses and then you come someplace 
to a country, it’s something very very hard” (Straus, McEwen & Hussein, 2009, s. 

184.). 

De afrikanska kvinnorna som kom till västvärlden hade ofta sitt första möte med 
hälso- och sjukvården i samband med graviditet och förlossning (Murray, Windsor, 
Parker & Tewfik, 2010). Kvinnorna upplevde en stor skillnad mellan den sjukvård de 
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mötte och det sjukvårdssystem de var vana vid i sina hemländer, där många hade varit 
tvungna att föda på sjukhus inom krigszoner, eller i flyktingläger. På grund av 
könsstympningen kände sig kvinnorna annorlunda i den västerländska kulturen, 
medan det i deras hemländer var annorlunda att inte vara könsstympad (ibid.). 
   Essén, Johnsdotter, Hovelius, Gudmundsson, Sjöberg, Friedman och Östergren 
(2000) menar att kvinnorna inte förstod nyttan med att gå på besök hos barnmorskan 
under graviditeten, eftersom de var vana vid att själva räkna veckorna och kände om 
barnet sparkade och därmed mådde bra, men att de flesta kom till besöken eftersom 
de hade blivit tillsagda att göra det. Andra studier menar däremot att kvinnorna såg 
besöken hos barnmorskan som välgörande (Degni, Suominen, El Ansari, 
Vehvilainen-Julkunen & Essén, 2014; Lundberg & Gerezgiher, 2008). 
   Den nya teknologin som mötte kvinnorna i vården var någonting som kunde ses 
som skrämmande (Wiklund, Aden, Högberg, Wikman & Dahlgren, 2000). Degni et 
al. (2014) menar å andra sidan att kvinnorna såg den medicinska utrustningen och 
teknologin som något tryggt, positivt, användbart och av hög kvalitet, till skillnad från 
den teknologi som fanns tillgänglig i deras hemländer.  
   Att möta manlig vårdpersonal var ett stort problem för kvinnorna (Degni et al., 
2014; Lundberg & Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010; Thierfelder, Tanner & 
Bodiang, 2005). Svårigheter att diskutera intima saker med en manlig läkare var en 
utav anledningarna till att kvinnorna föredrog en kvinnlig läkare (Thierfelder et al., 
2005), medan religion var en annan aspekt (Degni et al., 2014). 
   Att behöva klä av sig vid undersökningarna, lämna blodprov och att vårdpersonalen 
återkommande frågade när de haft sin senaste menstruation, var något kvinnorna 
kände stark misstänksamhet mot, då de inte förstod nyttan med det (Upvall, 
Mohammed & Dodge, 2009). De förstod inte heller nyttan med de vaginala 
undersökningarna, eftersom enda gången de klädde av sig och blev undersökta i 
Afrika, var när de skulle föda barn (ibid.).  
  Att erbjuda eller diskutera familjebegränsade åtgärder sågs som en förolämpning för 
många av kvinnorna, av både kulturella och religiösa skäl (Degni et al., 2014). En del 
av kvinnorna använde ändå preventivmedel, då de ansåg att deras traditioner om att 
skaffa många barn inte passade in i det nya samhälle och kultur de kommit till (ibid.).  
 
Majoriteten av kvinnorna visade en stark rädsla för kejsarsnitt (Ameresekere, Borg, 
Frederick, Vragovic, Saia & Raj, 2011; Berggren et al., 2006; Degni et al., 2014; 
Essén et al., 2000; Herrel, Olevitch, DuBois, Terry, Thorp, Kind & Said, 2004; 
Lundberg & Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010; Norman, Hemmings, Hussein & 
Otoo-Oyortey, 2009; Thierfelder et al., 2005; Vangena, Elise, Johansen, Sundby, 
Træen & Stray-Pedersen, 2004). Att göra ett kejsarsnitt i Afrika var för kvinnorna 
synonymt med att dö eller att inte kunna få fler barn (Berggren et al., 2006; Essén et 
al., 2000; Vangena et al., 2004). Vården i västvärldens lättsamma attityd till 
kejsarsnitt gjorde att kvinnorna kände sig stressade att föda fort (Ameresekere et al., 
2011; Murray et al., 2010). Det kunde leda till att kvinnorna genomgick kejsarsnitt 
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efter påtryckningar från vårdpersonalen (Ameresekere et al., 2011).  
   Den största kulturella krocken inom vården var att den somaliska kulturen hade en 
verbal tradition när det gällde att förmedla kunskap och information, medan den 
västerländska vården gärna lämnade skriftlig information (Straus et al., 2009).  

Erfarenhet av bemötande 

”They do their work in a good way, but you also feel that they want to decide 
everything on your behalf” (Berggren et al., 2006, s. 54.). 

De könsstympade kvinnorna kunde identifiera ett flertal tillfällen då de blivit 
behandlade utan respekt av sjukvården (Berggren et al., 2006). Kvinnorna upplevde 
att vårdpersonalen såg ned på dem som ointelligenta och att de inte ansåg att 
kvinnorna kunde fatta egna beslut, vilket ledde till att kvinnorna var ovilliga att 
komma tillbaka (Berggren et al., 2006; Straus et al., 2009). Kvinnorna upplevde att 
vårdpersonalen talade om dem, inte med dem, trots att de befann sig i samma rum 
(Berggren et al., 2006; Upvall et al., 2009; Wiklund et al., 2000). När vårdpersonalen 
fick syn på kvinnorna i väntrummet blev de bemötta med arga ansiktsuttryck (Degni 
et al., 2014). Kvinnorna ansåg även att det var underligt att ingen läkare rörde vid 
dem under läkarbesöket (Straus et al., 2009). 
   Enligt Upvall et al. (2009) föredrog kvinnorna att söka hjälp hos en läkare, medan 
Thierfelder et al. (2005) menar att kvinnorna hellre besökte en barnmorska. 
Erfarenheter av att vårdpersonalen inte var lyhörda till deras problem och behandlade 
dem annorlunda på grund av deras härkomst var vanligt (Berggren et al., 2014; Degni 
et al., 2014; Herrel et al., 2004). När de kallade på hjälp och inte fick den, kände de 
att de inte var önskvärda och att personalen inte ville hjälpa dem (Murray et al., 
2010). Kvinnorna uppfattade att personalen såg dem som monster och primitiva, utan 
särskiljning från person (Degni et al., 2014). De sågs endast som en del av en hel 
kultur (Herrel et al., 2004). 

Erfarenhet av att vara könsstympad i mötet med vården 

”Sometimes when circumcised women go to the hospital, the nurses call each other to 
see the circumcised woman” (Norman et al., 2009, s. 42.). 

I mötet med den västerländska kulturen, som tar avstånd från könsstympning, 
skämdes kvinnorna över av att ha blivit könsstympade (Berggren et al., 2006; Murray 
et al., 2010; Thierfelder et al., 2005). På grund av blyghet och skam ville kvinnorna 
inte själva berätta att de blivit stympade (Berggren et al., 2006; Vangena et al., 2004).  
Även rädslan för att bli bedömda och stigmatiserade var en avgörande faktor för att 
inte berätta (Norman et al., 2009; Wiklund et al., 2000). Den enda gång kvinnorna 
själva tog upp FGM var om de sökte vård för problem relaterat till FGM (Upvall et 

 

 

10 



 

al., 2009). Fastän kvinnorna önskade att de hade gjort det, diskuterade vårdpersonalen 
inte FGM med de könsstympade kvinnorna (Ameresekere et al., 2011). Thierfelder et 
al. (2005) menar däremot att många kvinnor blev lättade när vårdpersonalen inte tog 
upp könsstympningen under besöket (ibid.). Om vårdpersonalen inte diskuterade 
FGM, förutsatte kvinnorna att de redan kände till det (Berggren et al., 2006; Murray 
et al., 2010). Det blev en chock för dem att under en pågående förlossning upptäcka 
att barnmorskorna inte kände till deras könsstympning och inte hade någon erfarenhet 
av FGM (ibid.). Vangena et al. (2004) vittnar om hur kvinnorna under graviditet och 
förlossning med skräck återupplevde minnet av när de blivit könsstympade. Brist på 
erfarenhet av FGM hos vårdpersonalen ledde till att kvinnorna kände stor ångest, 
rädsla, hjälplöshet och sårbarhet i förlossningssituationen, då de inte heller blev 
förstådda eller lyssnade på (Berggren et al., 2006). Kvinnorna ansåg inte att 
barnmorskorna visste vad FGM var, den kulturella betydelsen av FGM eller hur de 
skulle behandla kvinnorna (Norman et al., 2009). Detta fick dem att känna sig 
annorlunda och onormala (ibid). Kvinnorna ansåg att många onödiga kejsarsnitt 
gjordes på infibulerade kvinnor på grund av könsstympningen (Norman et al., 2009; 
Straus et al., 2009). Barnmorskorna varken frågade kvinnorna om FGM eller lyssnade 
till deras kunskap om det (Straus et al., 2009).  

Vaginala undersökningar upplevdes som mycket obehagliga och skapade extrem 
smärta hos de könsstympade kvinnorna. Smärtan beskrevs som värre om en manlig 
läkare utförde undersökningen (ibid.). Kvinnorna ansåg att barnmorskorna inte var 
försiktiga vid undersökningar på grund av att de redan såg dem som förstörda 
(Berggren et al., 2006). Undersökningarna upplevdes som mycket generande och 
kvinnorna kände stor skam (Lundberg & Gerezgiher, 2008; Vangena et al., 2004), och 
personalen reagerade med ansiktsuttryck som speglade chock, avsmak och vämjelse 
(Berggren et al., 2006; Thierfelder et al., 2005; Vangena et al., 2004). Kvinnorna 
kände sig utstirrade när vårdpersonalen tillkallade mer personal för att titta på deras 
underliv, utan att tillfråga dem (Berggren et al., 2006; Norman et al., 2009; 
Thierfelder et al., 2005). Kvinnorna betonade vikten av att vårdpersonalen närmade 
sig frågan om FGM med känslighet och varsam benämning av ingreppet som 
omskärelse snarare än könsstympning (Norman et al., 2009). Möten med vårdpersonal 
med god erfarenhet av FGM, eller vårdpersonal som remitterade till personal som var 
mer kunnig inom området, ledde till att kvinnorna kände tillit och säkerhet (Lundberg 
& Gerezgiher, 2008).  

Rädslan för att bli felaktigt klippta under förlossning var stor (Herrel et al., 2004). 
Kvinnorna fick själva instruera oerfarna barnmorskor om när och hur defibulationen 
skulle ske. Kvinnorna ville helst genomgå defibulation i god tid innan förlossningen, 
men upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade till deras önskemål (Berggren et al., 
2006; Vangena et al., 2004). Thierfelder et al. (2005) visar däremot att kvinnorna ville 
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genomgå defibulation under förlossning, för att inte utsättas för dubbelt lidande.     
   Reinfibulation fick kvinnorna information om först under förlossningen (ibid.). 
Enligt Berggren et al. (2006) tyckte kvinnorna att lagen var för hård när det kom till 
reinfibulering, och att de led av att vara öppna. Lundberg och Gerezgiher (2008) 
menar att kvinnorna inte ville reinfibuleras efter förlossningen eftersom de inte ville 
vara annorlunda från kvinnorna i deras omgivning. Efter defibulering upplevde 
kvinnorna färre problem relaterade till könsstympningen (ibid.). Många kvinnor 
uttryckte tacksamhet över rekonstruktiv kirurgi av FGM (Degni et al., 2014). 

 

Erfarenhet av brist på stöd 

”If I had stayed in Somalia, there would have been people around me, people who 
cared. Here I was all alone, helpless and in pain. I felt so miserable” (Vangena et al. 

2004, s. 5.). 

Den kliniska miljön på sjukhusen upplevdes som ofamiljär och skrämmande, vilket 
fick kvinnorna att undvika att åka till sjukhusen eller lämna dem tidigare än 
rekommenderat (Norman et al., 2009). Kvinnorna var vana vid att vara omgivna av 
och få stöd från sina familjer och vänner, och miljön på sjukhusen fick dem att känna 
sig ensamma (ibid.). Bristen på stöd blev särskilt påtaglig när kvinnorna var i behov 
av vård och istället tvingades förlita sig på enbart sina makar, eftersom de inte hade 
någon annan (Essén et al., 2000; Wiklund et al., 2000). Detta försatte dem båda i nya, 
främmande roller som de inte var vana vid och kvinnorna ansåg det genant att tala om 
intima problem inför sina män (Murray et al., 2010; Wiklund et al., 2000). 
   Att bli lämnade ensamma på rummet under förlossning upplevde kvinnorna som 
konstigt, och ledde till känslor av ensamhet och övergivenhet (Vangena et al., 2004; 
Wiklund et al., 2000). De kände att de fick dåligt stöd av sjukvården, då de inte hade 
någon att ställa frågor till (Thierfelder et al., 2005). Kvinnorna tyckte att det var ett 
problem att behöva möta ny vårdpersonal vid varje vårdbesök (Norman et al., 2009). 
Det upplevdes som frustrerande och påfrestande att behöva förklara sin historia på 
nytt. Kvinnorna upplevde att ingen lyssnade på dem (Berggren et al., 2006; Degni et 
al., 2014).  

Erfarenhet av språkbarriärer 

”When you don’t speak the language, you lack a lot of things” (Murray et al., 2010, s. 
463.). 

Kvinnorna kände sig diskriminerade på grund utav att de inte behärskade språket 
(Herrel et al., 2004). De som kunde språket uppfattade att de blev bättre bemötta, och 
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att läkarna och sjuksköterskorna lyssnade mer samt talade mer till dem (Degni et al., 
2014). Dock kunde kvinnorna, trots att de hade goda kunskaper i det nya språket, 
ändå ha svårt att förstå den medicinska terminologin och ansåg att läkarna borde 
använt ett enklare språk (Straus et al., 2009; Wiklund et al., 2000). Kvinnorna låtsades 
att de förstod vad vårdpersonalen förklarade fastän de endast delvis förstod, eller inte 
alls (Murray et al., 2010).  
   Kvinnorna kände inte alltid till sjukhusets tillgång till tolkar (Berggren et al., 2006; 
Murray et al., 2010). Detta relaterades av kvinnorna till en ohjälpsam attityd hos 
vårdpersonalen. Användandet av tolkar gillades inte av kvinnorna, då de ansåg det 
genant att diskutera vissa ämnen inför en tredje part (Degni et al., 2014; Herrel et al., 
2004; Murray et al., 2010; Upvall et al., 2009; Wiklund et al., 2000). Tolkarna ansågs 
inte heller tillräckligt insatta i det medicinska språket (Herrel et al., 2004), och 
kvinnorna trodde inte att tolkarna översatte allt de sa till dem (Degni et al., 2014).  
   Vårdpersonalen kunde ibland be kvinnorna att ta med sig en närstående för att tolka 
åt dem (Murray et al., 2010; Norman et al., 2009). En del kvinnor använde sig utav 
sin make som tolk, men kände att de inte kunde tala om intima saker inför dem 
(Wiklund et al., 2000). Det var mycket pinsamt för kvinnorna att behöva diskutera 
saker relaterade till barnafödande inför närstående (Murray et al., 2010), och de 
närstående ville inte alltid översätta det kvinnorna bad om, då det ansågs för genant 
(Upvall et al., 2009). Språkbarriärerna gjorde det svårt för kvinnorna att ringa och 
boka vårdtid, ta sig till besöket och att handla receptfria läkemedel (Herrel et al., 
2004). De könsstympade kvinnorna var desperata efter att få tala om sina problem, 
men bristen på tolkar hindrade dem (Norman et al., 2009). Känslan av inte bli 
förstådd upplevdes som väldigt frustrerande och stressande (Murray et al., 2010). Att 
bli förstådd ledde däremot till att kvinnorna kände att de hade kontroll och att de 
kände sig mer avslappnade i vårdmötet (ibid.).  

Erfarenhet av kunskap och information 

”I did not understand everything and I felt that I had no choice” (Essén et al., 2000, s. 
125.). 

På grund av att de inte var bekanta med det främmande vårdsystemet eller hade någon 
kunskap om det de mötte i vården, kände kvinnorna att de inte hade någon kontroll 
(Murray et al., 2010; Straus et al., 2009). De kände inte till sina rättigheter och det 
som hände förklarades inte för dem (Murray et al., 2010).  
  Kvinnorna lyssnade till råd från vårdpersonal, framför råd från familj och vänner 
(Ameresekere et al., 2011). De såg barnmorskan som överlägsen i kunskap och 
vågade inte ifrågasätta beslut, även om behandlingarna inte gick som förväntat 
(Murray et al., 2010). Inför en stundande förlossning hade kvinnorna inte fått någon 
tidigare information från sina föräldrar om hur en förlossning går till (Lundberg & 
Gerezgiher, 2008). Rädslan för vad som skulle hända dem eller deras barn på grund 
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av könsstympningen var stor. När kvinnorna kom till västvärlden hade de lite kunskap 
om vad ett kejsarsnitt innebar och erhöll ingen vidare information från vårdpersonalen 
(Ameresekere et al., 2011). Kvinnorna som genomgick ingreppet förstod inte varför 
de genomgick det, och ingen förklarade det för dem (Herrel et al., 2004; Vangena et 
al., 2004). De kände att beslutet att genomföra kejsarsnittet gjordes åt dem 
(Ameresekere et al., 2011; Herrel et al., 2004; Vangena et al., 2004).  
   Under graviditeten fick kvinnorna ingen information om fosterövervakning, 
bedövning eller olika typer av smärtlindring under förlossning (Essén et al., 2000; 
Vangena et al., 2004). Kvinnorna upplevde att barnmorskorna redan trodde att de 
hade all kunskap eftersom de fött barn tidigare, trots att det nya sjukvårdssystemet var 
främmande för dem (Murray et al., 2010). 
   Den verbala kultur som de könsstympade kvinnorna kom ifrån gjorde att kvinnorna 
inte alltid kunde ta till sig den skriftliga information de fick från vårdpersonalen 
(Straus et al., 2009). Norman et al. (2009) visar å andra sidan att kvinnorna föredrog 
att kunna hitta informationen själva, förslagsvis genom broschyrer som skulle vara 
diskret utplacerade, eller genom telefonhjälplinjer. Det kvinnorna efterlyste mer 
information om var: patientrummet, personalen, smärtlindring och dess bieffekter, 
och om det fanns tillgängliga tolkar (Herrel et al., 2004; Murray et al., 2010). De 
önskade information i form av skriftlig information, videoband, ljudband eller 
guidade turer på sjukhuset på hemspråket. För att kunna komma till besöken föreslog 
kvinnorna telefonsamtal för att påminna dem om tiden, hjälp med transport till 
kliniken, samt tillsyn av deras barn under vårdbesöket (Herrel et al., 2004). Kvinnorna 
efterfrågade även mer information om FGM: dess psykiska och fysiska 
komplikationer och hur vanliga dessa var (Norman et al., 2009). De ansåg att den 
information som fanns tillgänglig om FGM endast riktade sig till vårdpersonal och 
inte till de som genomgått ingreppet (ibid.). 
   Tidspress var en faktor som hindrade kvinnorna från att få tillräckligt med kunskap, 
då de upplevde att läkaren inte hade tid med dem (Herrel et al., 2004). De önskade 
mer tid för att läkarna skulle kunna besvara deras frågor. 

 

Vårdpersonalens upplevelser av mötet med kvinnor som 
genomgått FGM 
Erfarenhet av kulturkrockar 

”By interacting socially with them, we can teach them our culture and we can also 
learn their way of life” (Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 

2012, s. 335.). 
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För att bygga en tillitsfull relation till kvinnorna och få dem att kommunicera med 
vårdpersonalen betonade sjuksköterskorna och barnmorskorna vikten av att interagera 
med dem (Degni et al., 2012). När vårdpersonalen lärde känna kvinnorna skapades en 
tillitsfull relation och kvinnorna började öppna upp sig om sina problem, även sådana 
som vårdpersonalen trodde var tabu inom kvinnornas kultur och religion (ibid.).  
   Vårdpersonalen beskrev interaktioner med könsstympade kvinnor och deras familjer 
som komplexa på grund av språkbarriärer, kulturella skillnader och känsligheten vad 
gällde FGM (Widmark, Tishelman & Ahlberg, 2002). Männens sätt att tala för sina 
hustrur och fatta beslut i deras ställe blev en kulturell krock (Degni et al., 2012; 
Widmark et al., 2002). Kvinnorna kom ofta till vårdbesöken med hela sin familj, 
vilket gjorde att personalen hade svårt att veta vad de kunde diskutera öppet (Degni et 
al., 2012). Traditionen att få stöd av stora delar av familjen i förlossningsrummet 
upplevdes som stressande av barnmorskorna (Widmark et al., 2002).  
   De manliga läkarna kände sig kränkta och förödmjukade av att kvinnorna vägrade 
låta sig undersökas eller skaka hand med dem (Degni et al., 2012). Att kvinnorna inte 
besvarade alla deras frågor gjorde det svårt för dem att ställa diagnos och behandla. 
  Den afrikanska kulturen uttrycktes som fysisk till skillnad från den västerländska 
(Degni et al., 2012). Till en början ansåg barnmorskorna och sjuksköterskorna att det 
var genant att krama en somalisk kvinna. Det ansågs oprofessionellt, men med tiden 
vande de sig vid denna kulturella gest (ibid.).  
   Den starka rädsla som de könsstympade kvinnorna kände inför kejsarsnitt var 
frustrerande för vårdpersonalen (Vangena et al., 2004). Förlossningar med somaliska 
kvinnor upplevdes som mer problematiska än andra förlossningar. En barnmorska 
förklarade det som att kvinnan återupplevde sin könsstympning (ibid.) 
Barnmorskorna och sjuksköterskorna som träffade kvinnorna såg dem som okunniga 
vad gällde preventivmedel, och relaterade detta till varför kvinnorna sällan använde 
eller använde dem rätt (Degni et al., 2012). De ansåg att kvinnorna var outbildade och 
arbetade hårt hemmavid för att ta hand om sina många barn och sin make och därför 
glömde bort att ta p-pillret.  

Erfarenhet av bemötande 

”I take care of them just like all the others, and perhaps try to be more empathic, 
more present and kinder …” (Widmark et al., 2002, s. 117.). 

Enligt de manliga läkarna var det var svårt att bemöta en kvinna som varken dök upp 
till mötet, tog dem i hand eller lät sig undersökas av dem (Degni et al., 2012). Läkarna 
ansåg att det inte var deras uppgift att bli vän med kvinnorna och att de inte hade tid 
att socialisera med dem. De upplevde att kvinnorna inte talade om hela sin 
sjukdomshistoria och inte berättade när de hade haft sin senaste menstruation, vilket 
gjorde det svårt för läkarna att gissa sig fram och behandla symtom (ibid.). 
Barnmorskorna upplevde mötet med de könsstympade kvinnorna som stressande, 
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relaterat till de starka känslor som uppstod (Widmark et al., 2002). Barnmorskorna 
kände en stark identifikation och stor empati med dem på grund av könsstympningen. 
De strävade efter att behandla de könsstympade kvinnorna med mer försiktighet och 
vänlighet än med andra kvinnor. De försökte att inte visa med sitt kroppsspråk hur 
arga de var över det kvinnorna hade utsatts för, men var medvetna om att de inte alltid 
lyckades (ibid.). 

Erfarenhet av att möta könsstympade kvinnor 

”By asking her it, it becomes more open. I ask and I show that I am not afraid.” 
Widmark et al., 2002, s. 118.). 

Barnmorskorna visste inte hur de skulle ta upp problemet med könsstympningen med 
kvinnorna (Widmark et al., 2002). En del frågade kvinnan rätt ut om hon var 
könsstympad, andra ville inte nämna frågan. Vangena et al. (2004) beskriver att 
vårdpersonal inte diskuterade FGM med kvinnorna eftersom det ansågs vara för 
påträngande.  
   Barnmorskorna ansåg själva att de inte var erfarna inom FGM då de inte träffade 
särdeles många könsstympade kvinnor (Widmark et al., 2002). Vårdpersonalen 
efterlyste mer undervisning om FGM, kommunikationsträning i att möta de 
könsstympade kvinnorna samt hur de skulle benämna könsstympningen, då de 
saknade detta i sin grundutbildning (Vangena et al., 2004; Widmark et al., 2002).  
   Åsikter om var, när och hur defibuleringen skulle ske varierade mellan de olika 
vårdprofessionerna (ibid.). Frågan om defibulering och hur den skulle utföras 
diskuterades inte med kvinnorna innan förlossningen (Vangena et al., 2004). Det var 
vanligt att vårdpersonal antog att kvinnor i aktiv förlossning inte ville bli defibulerade 
(ibid.). Barnmorskorna fann ingreppet komplicerat och var inte säkra på var, när och 
hur de skulle klippa (Vangena et al., 2004; Widmark et al., 2002). De upplevde en 
stark rädsla för att skada urinröret och omkringliggande vävnad (ibid.). Denna rädsla 
kunde leda till att kvinnorna klipptes flera gånger (Vangena et al., 2004). En del 
förlossningar slutade i kejsarsnitt på grund av otillräcklig kunskap om defibulering 
(ibid.). I studien av Thierfelder et al. (2005) framkommer att mindre sjukhus i 
Schweiz hade som rutin att utföra kejsarsnitt på infibulerade kvinnor, på grund av att 
de inte visste hur de skulle hantera FGM.     
   Reinfibulation och dess förbud diskuterades inte med kvinnorna och deras familjer 
förrän under förlossningen (Widmark et al., 2002). Svenska barnmorskor fann stöd i 
lagen (SFS 1982:316) som förbjöd dem att sy ihop kvinnorna igen, även om det 
efterfrågades av mannen eller kvinnan själv. I studien av Vangena et al. (2004) 
framkommer att en del norska barnmorskor var omedvetna om lagen om 
reinfibulering. Studien visar även att reinfibulering skett vid ett antal tillfällen och att 
en del barnmorskor antog att kvinnorna ville bli hopsydda igen.  
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Erfarenhet av språkbarriärer 

”How can we do our work when we have language problems to communicate with the 
women?” (Degni et al., 2012, s. 334.). 

Vårdpersonalen upplevde svårigheter med att använda sig utav tolkar (Degni et al., 
2012). De önskade fler tolkar som var utbildade inom medicinsk terminologi och 
behärskade språket bra. Många gånger trodde inte vårdpersonalen att det de sade till 
tolken fördes vidare till kvinnan. När en tolk var närvarande hade vårdpersonalen 
svårt att interagera med kvinnan (Upvall et al., 2009). Vårdpersonalens fokus 
koncentrerades på tolken och de undvek således ögonkontakt med kvinnorna. I de fall 
där mannen använts som tolk åt hustrun, kunde barnmorskan se på kvinnans 
kroppsspråk att hon inte var bekväm med detta (Widmark et al., 2002). En del kvinnor 
hade med sig sina barn för att tolka åt dem (Degni et al., 2012). Detta menade 
vårdpersonalen var den sämsta lösningen för en fungerande kommunikation (ibid.). 
Vid svåra kommunikationshinder brukade barnmorskorna använda sig utav gester för 
att kunna kommunicera med kvinnorna (Widmark et al., 2012). Trots språkbarriärerna 
var barnmorskorna säkra på sina förmågor att förstå och tolka situationer rätt.  

 

Metoddiskussion 
Tillämpning av metod i denna litteraturstudie bestod av en induktiv ansats, där data 
samlades in och analyserades för att således komma fram till en konklusion. Syftet 
med studien var att belysa könsstympade kvinnors möte med vården i västvärlden, 
och sökmetoder samt databearbetning har skett utifrån det.   
   Sökorden valdes ut i relation till syftet. Sökordet nurs* användes för att finna 
artiklar som innefattade både omvårdnad (nursing) och sjuksköterskor (nurse). 
Tidsspannet som sökningarna omfattade var 15 år i samtliga sökningar, förutom i 
sökningarna i SweMed+, där inga begränsningar gjordes. Tidsspannet skulle kunna 
vara en nackdel, då en del av studierna kan anses daterade. Årtalen valdes dock med 
tanke på att många studier om FGM i västvärlden initierades i slutet på 1990-talet, till 
följd av den stora flyktingströmmen som kom från Afrika till västvärlden. Då 
afrikanska kvinnor har som tradition att föda många barn (WHO, 2004), är det 
tänkbart att de kvinnor som kom till västvärlden samt deltog i studierna då, ännu är i 
barnafödande ålder idag.  

Samtliga artiklar som valdes ut till resultatdelen i denna studie var kvalitativa. En 
studie innehöll en mindre del kvantitativ statistik, men denna användes ej till 
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resultatdelen då den ej svarade till syftet med denna studie.  
   Många av artiklarna är gjorda inom mödravård och på förlossningsavdelningar, då 
könsstympade kvinnor som kommer till västvärlden ofta har sitt första möte med 
hälso- och sjukvården i samband med graviditet och förlossning (Murray et al., 2010). 
Artiklarna beskriver bemötandet från barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och 
ospecificerad vårdpersonal som i artiklarna benämns som health care professionals 
och caregivers. Denna studie har dock fokuserat på erfarenheterna av mötet mellan de 
könsstympade kvinnorna och vårdpersonalen, inte mötet i relation till profession eller 
vårdplats. Som tidigare nämnts i bakgrunden av denna studie, missar läkare i länder 
som praktiserar FGM ofta symtom som är relaterade till FGM. I västerländska länder 
där FGM inte praktiseras som tradition borde detta vara vanligare, bland alla 
vårdprofessioner. Att möta könsstympade kvinnor är något som kommer att bli 
vanligare inom alla professioner av omvårdnad, då det är en stor grupp som kommer 
att åldras och söka vård inom andra områden än graviditet och förlossning och 
därmed behandlas av andra professioner än barnmorskor och läkare. Därför ansågs de 
artiklar som fokuserade på upplevelsen av mötet relevanta till både den här studiens 
syfte och den allmänna samhällsnyttan.  

Metoderna i studierna består av intervjuer och fokusgrupper. De semistrukturerade 
intervjuerna i artiklarna lämnade utrymme för deltagarna att diskutera utanför 
ramarna och göra tillägg. De flesta intervjuer spelades in på band och transkriberades. 
Kvalitén på inspelningarna samt att många av intervjuerna genomfördes på 
deltagarnas språk och sedan översattes av en tolk kan dock ha påverkat pålitligheten.  
   Artiklarna som användes anses trovärdiga, då de diskuteras kritiskt av forskarna 
själva. Alla de granskade artiklarna är gjorda i västerländska länder, vilket var en av 
inklusionskriterierna. Överförbarheten till svenska förhållanden anses hög, då 
resultaten från artiklarna har liknande resultat och slutsatser, oberoende av vilka 
länder de är gjorda i. Överförbarheten visar sig i den här studiens resultat som 
kvinnornas samt vårdpersonalens erfarenheter, där tillämpningen kan ske till många 
olika vårdavdelningar och professioner än de som nämns i de granskade artiklarna.  
   Samtliga studier granskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa artiklar 
(Carlsson & Eiman, 2003). Endast artiklar av hög eller god vetenskaplig kvalitet 
användes. Studierna genomsöktes för att finna huruvida de var etiskt godkända eller 
ej. Samtliga studier innehöll någon form av etiska överväganden eller var etiskt 
godkända. I de fall där studierna var godkända av sitt universitet, men där 
förtydligande om det rör sig om en etisk kommitté fattas, har studien bedömts med 
lägre poäng i granskningsmallen.  

Databearbetningen skedde i enlighet med Friberg (2012). Likheter och skillnader 
uppmärksammades och sammanställdes. En mind map användes för att ytterligare 
koncentrera resultat och för att ge skribenten en lättöverskådlig överblick. Sju teman 
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växte fram ur databearbetningen: erfarenhet av kulturkrockar, erfarenhet av 
bemötande, erfarenhet av att vara könsstympad i mötet med vården, erfarenhet av att 
möta könsstympade kvinnor, erfarenhet av brist på stöd, erfarenhet av 
språkbarriärer, samt erfarenhet av kunskap och information. Fyra av temana 
användes under rubriken som handlade om vårdpersonalens erfarenheter, detta på 
grund utav att kvinnorna hade fler erfarenheter av mötet än vad vårdpersonalen hade. 
De bearbetade artiklarna som innehöll kvinnornas erfarenheter var också fler än de 
som innehöll vårdpersonalens erfarenheter. Detta kan ha påverkat studiens utfall, då 
syftet var att belysa båda parters erfarenheter.  

Gällande bekräftelsebarhet för denna litteraturstudie bör det tas i beaktande att  
den genomfördes enskilt av en person, vilket kan betyda att studien färgats av dennes 
åsikt om vad som anses relevant till studiens syfte. Val av artiklar, utarbetande av 
teman samt granskning av artiklarnas vetenskapliga grad kan ha påverkats av att 
endast en person genomfört granskningen. Dock har databearbetningen skett med 
noggrannhet och systematik. Databearbetningen för denna studie har beskrivits i 
detalj. Varje sökord samt sökhistorik har redovisats noggrant under processens gång. 
Sökningen anses därför pålitlig och repeterbar. 

 

Resultatdiskussion 
Artiklarna i denna studie präglas av den komplexa situation som kan uppstå när olika 
kulturer krockar. Erfarenheter och upplevelser från kvinnornas samt vårdpersonalens 
perspektiv visas ofta motsäga varandras uppfattningar och förväntningar.  
   Den teoretiska ramen för denna studie har som syfte att upptäcka och förklara 
kulturella vårdfaktorers påverkan på de könsstympade kvinnornas hälsa och 
välbefinnande (Leininger, 2002). Med stöd i den transkulturella omvårdnaden lyfts 
likheter och olikheter inom kvinnornas och västvärldens olika kulturer, och belyser 
kulturens betydelse i samband med vårdandet.  
I resultatet visas att kvinnorna gör jämförelser mellan västvärldens vård och den vård 
de mottagit i sina hemländer, och anser att den nya vården är trygg och säker 
(Berggren et al., 2006; Murray et al., 2010). Den nya teknologin beskrivs som 
skrämmande enligt Essén et al. (2000), medan den av Degni et al. (2014) beskrivs 
som en trygghet. Detta kan möjligtvis ha sin förklaring i skillnaden i årtal mellan 
studierna. Många av de afrikanska immigranterna kom till västvärlden under 1990-
talet (Murray et al., 2010), och troligt är då att det de mötte i västvärlden var helt nytt 
för dem, medan deltagarna i den senare studien hade mött den nya sjukvården förut 
samt levt i det nya landet i minst ett års tid.  
   Relaterat till tro och traditioner är de könsstympade kvinnorna obekväma med att bli 
undersökta och behandlade av manliga vårdgivare (Degni et al., 2014; Lundberg & 
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Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010; Thierfelder et al., 2005). Ekblad, Jansson & 
Svensson (1996), som belyser vårdandet utifrån olika religioner, skriver att 
sjukvården ska sträva efter att muslimska kvinnor ska vårdas, behandlas och skötas av 
kvinnor, och män av män (ibid.). Detta bör även gälla för de kvinnor som inte tillhör 
Islam, men andra kulturer där kvinnan inte bör bli berörd av någon annan man än sin 
make. Om sjuksköterskan är medveten om detta kan hen i sitt arbete delegera 
uppgifter så att endast kvinnlig personal vårdar de könsstympade kvinnorna. 

Kvinnorna beskriver vaginala undersökningar som mycket smärtsamma och 
obehagliga, och att de skäms under tiden undersökningen pågår (Lundberg & 
Gerezgiher, 2008; Vangena et al., 2004). De tycker att det är mycket generande när 
vårdpersonal reagerar med chock och avsmak (Berggren et al., 2006; Thierfelder et 
al., 2005; Vangena et al., 2004). Barnmorskorna ses som oförsiktiga på grund utav att 
de redan ser kvinnorna som förstörda (Berggren et al., 2006). Som motsats beskriver 
barnmorskorna i studien av Widmark et al. (2002) att barnmorskorna känner stor 
empati med kvinnorna och att de försöker behandla dem med mer försiktighet än med 
andra kvinnor. De känner ilska när de tänker på vad kvinnorna har genomgått, dock 
menar barnmorskorna att de försöker att inte visa med sitt kroppsspråk hur de känner, 
men är medvetna om att de inte alltid lyckas (ibid.). Dessa motsägelser i jämförelse 
med kvinnornas upplevelse, skulle kunna bero på att barnmorskorna, som de själva 
beskriver, inte lyckas dölja sina känslor. Det kan även ha sina skillnader i att 
barnmorskorna i studien av Widmark et al. (2002) har erfarenhet av att ha mött 
könsstympade kvinnor och därmed inte reagerar med chock och avsmak, medan det i 
studierna av Berggren et al. (2006), Thierfelder et al. (2005) och Vangena et al. 
(2004), inte framkommer om vårdpersonalen kvinnorna mötte hade någon erfarenhet 
av könsstympade kvinnor.     
   Smärtan kvinnorna upplever under undersökning kan möjligtvis ha sin förklaring i 
att minnena från traumat av att ha blivit könsstympad kommer tillbaka när kvinnan får 
problem relaterade till könsstympningen (Vloeberghs et al., 2012). Dessa minnen kan 
även komma tillbaka när kvinnan är gravid eller genomgår en förlossning (ibid.). 
Campbell (2004) föreslår att ett pediatriskt spekulum används vid vaginal 
undersökning av infibulerade kvinnor, för att minska smärta och obehag för 
kvinnorna. Eftersom kvinnorna upplever att det är mer smärtsamt att bli undersökt av 
en manlig läkare (Lundberg & Gerezgiher, 2008), bör sjuksköterskan se till att endast 
kvinnliga läkare får undersöka en könsstympad kvinna. Sjuksköterskan bör även se 
till att andra vårdande omvårdnadsmoment, såsom hjälp med hygien, utförs av 
kvinnlig vårdpersonal. Personalen bör uppmärksammas på att kvinnan genomgått 
FGM, så att de inte reagerar med förvåning när de upptäcker det. Alla intima 
omvårdnadsmoment bör ske med stor diskretion och med respekt för kvinnans 
integritet. 
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Kvinnorna upplever att vårdpersonalen ser ner på dem, anser att de är ointelligenta 
och fattar besluten åt dem (Berggren et al., 2006; Straus et al., 2009). Detta bekräftas 
av barnmorskorna och sjuksköterskorna, som ser kvinnorna som outbildade samt 
okunniga inom användandet av preventivmedel (Degni et al., 2012). I studien av 
Degni et al. (2014) anser kvinnorna det vara opassande att fråga en muslimsk kvinna 
om preventivmedel eftersom det strider mot hennes tro. Samma studie visar att en del 
av de muslimska kvinnorna använder preventivmedel, då de gamla traditionerna att 
skaffa många barn inte fungerar i det nya samhället. Åldersspannet i studien varierar 
mellan 18-50 år och även tiden deltagarna bott i det nya landet varierade. Detta kan 
möjligtvis ha något att göra med de olika åsikterna, då anpassningen till ett nytt land 
och kultur kan ha varierat beroende på ålder. Detta visar att preventionsrådgivning är 
en komplex fråga som kan anses stötande av en del kvinnor, medan andra anser den 
viktig. Sjuksköterskan bör därför närma sig frågan med känslighet. Inom den 
transkulturella omvårdnaden lyfts vikten av att beakta faktorer som religion, 
utbildning och värderingar (Leininger, 2002). Vad gäller preventivmedel bör 
sjuksköterskan vara medveten om hur dessa faktorer kan påverka kvinnans behov av 
omvårdnad.  

För att kvinnor som genomgått FGM ska få rätt diagnos och behandling krävs att 
vårdpersonal har kunskap om könsstympning, vad det innebär, den kulturella 
betydelsen och eventuella symtom och komplikationer som kan uppstå både direkt 
efter ett ingrepp samt långsiktigt (Almroth et al., 2005). I resultatartiklarna 
framkommer det att de könsstympade kvinnorna som kommer till västvärlden skäms 
när de inser att könsstympning är en sed som den nya kulturen fördömer (Berggren et 
al., 2006; Murray et al., 2010; Thierfelder et al., 2005). FGM är en kulturell sed som 
praktiseras av en rad olika religioner, såsom muslimer och kristna, utan att det finns 
några religiösa tillbud (Talle, 2008). I en studie av Hess, Weinland & Salinger (2010) 
visade sig endast 20 procent av barnmorskor veta att FGM utförs bland både kristna 
och muslimer. Endast 39 procent vet att religion inte har med könsstympning att göra. 
Den kulturella förståelsen för FGM är viktig inom vården, då studierna visar att 
vårdpersonal inte alltid berör ämnet med försiktighet. Samtidigt önskar kvinnorna att 
personal närmar sig frågan med stor sensitivitet och att de använder en varsam 
benämning som omskärelse istället för könsstympning (Norman et al., 2009). Omsäter 
(1996) menar att kvinnorna kan känna att de blir bedömda med fördömande uttryck 
och att många upplever benämningen könsstympad som sårande. I Vangena et al. 
(2004) uppmärksammar vårdpersonalen att de inte vet hur de ska benämna FGM rätt. 
Female genital mutilation är ett internationellt vedertaget begrepp som beskriver 
ordets rätta innebörd, till skillnad från benämningen omskärelse, men i de flesta 
studier märks användningen av kvinnlig omskärelse, möjligtvis som ett sätt att få 
kvinnorna att inte känna sig bedömda. Sjuksköterskan bör vara medveten om hur 
könsstympningen benämns för att inte riskera att kränka kvinnan. Då omskärelse 
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föredras av kvinnorna själva, är detta en benämning som bör användas. 
   Vårdpersonal kan anse att frågan om FGM är påträngande (Vangena et al., 2004), 
men kvinnorna önskar att vårdpersonalen tar upp och diskuterar den med dem 
(Ameresekere et al., 2011). Thierfelder et al. (2005) menar å sin sida att många 
kvinnor blir lättade när FGM inte diskuteras med vårdgivaren. Denna motsägelse i 
studierna kan bero på att de är utförda i Schweiz respektive USA. Attityderna hos 
vårdpersonalen i de olika länderna kan ha varierat, vilket kan ha påverkat studiernas 
utfall.  
   Thierfelder et al. (2005) visar även på ett annorlunda resultat gällande defibulering, 
mot vad andra studier visar. Författarna menar att de könsstympade kvinnorna anser 
att den bästa tidpunkten för defibulering är under förlossning. Kvinnornas motvilja till 
att tala om FGM med vårdpersonalen, samt att de vill defibulerade under förlossning, 
kan ha sin förklaring i att många sjukhus i Schweiz utför kejsarsnitt som rutin för 
infibulerade kvinnor. Kvinnan kan möjligtvis ha förhoppningen att undvika detta om 
hon ej berättar om könsstympningen förrän förlossningen har startat (ibid.). 
Barnmorskors okunskap om defibulering gör kvinnorna är rädda för att bli felaktigt 
klippta (Herrel et al., 2004). Barnmorskorna inte är säkra på var, när eller hur de ska 
klippa (Vangena et al., 2004; Wiklund et al., 2002), vilket kan leda till att kvinnorna 
blir klippta flera gånger (Vangena et al., 2004). I en studie av Relph, Inamdar, Singh 
& Yoong (2013) undersöktes vårdpersonal på förlossningsavdelningar om sin 
kunskap om FGM. Resultatet visade att endast 31,6 procent korrekt vet att den bästa 
tiden för defibulering är innan kvinnan blivit gravid, medan 17,7 procent tror att den 
bästa tiden är under förlossning. En studie av gynekologers, barnläkares och 
barnmorskors kunskap om FGM visar att 60 procent har träffat patienter som 
genomgått FGM (Tamaddon et al., 2006). Studien visar även vårdpersonalens 
osäkerhet när det kommer till att identifiera könsstympning. Okunskapen om FGM 
och defibulering och vad det kan leda till för kvinnan, inte bara fysiskt utan även 
psykiskt, är något sjuksköterskan bör vara uppmärksam på, både när det gäller 
sjuksköterskans enskilda arbetssätt och i samarbetet med olika professioner, där 
okunskapen kan tänkas vara låg. I de fall där kvinnan besväras av sin infibulation kan 
sjuksköterskan föreslå en defibulering samt förklara dess fördelar för kvinnan. 
   I Sverige utförs sällan defibulering under graviditet. Socialstyrelsen (2002) hänvisar 
istället till defibulering under förlossning. Studierna som visar att kvinnorna vill bli 
defibulerade i god tid innan förlossningen (Vangena et al., 2004; Berggren et al., 
2006) är gjorda i Sverige och Norge. Socialstyrelsens material som är menat att ligga 
som grund för lokala handlingsprogram stämmer då inte överens med de 
könsstympade kvinnornas önskan. Materialet kan ses som en hjälp och motivation till 
att skapa rutiner, men viktigast bör vara att se till varje kvinnas önskan och att våga 
diskutera FGM i god tid innan förlossningen. Sjuksköterskan i Sverige har lagen (SFS 
1982:316) som sitt stöd mot att reinfibulera kvinnan, men bör vara medveten om de 
fysiska komplikationer en könsstympad kvinna kan uppleva när hon inte blir igensydd 
igen. Många kvinnor ser defibuleringen som positiv, då de upplever färre problem 
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relaterade till FGM (Lundberg & Gerezgiher, 2008), medan andra anser sig lida av att 
vara öppna (Berggren et al., 2006). Detta bör diskuteras med kvinnan före 
defibuleringen, varför betydelsen av att diskutera FGM innan en förlossning är att 
betona. Sjuksköterskan bör vara medveten om både det kulturella lidandet samt 
vårdlidandet som kan uppstå i samband med förlossning, defibulering och tiden på 
sjukhuset, för att på bästa sätt kunna ge stöd, råd och tröst. 

I många av studierna betonas kvinnornas rädsla för kejsarsnitt (Ameresekere et al., 
2011; Berggren et al., 2006; Degni et al., 2014; Essén et al., 2000; Herrel et al., 2004; 
Lundberg & Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010; Norman et al., 2009; Thierfelder 
et al., 2005; Vangena et al., 2004). Kvinnorna anser att många onödiga kejsarsnitt 
görs på infibulerade kvinnor på grund av könsstympningen (Norman et al., 2009; 
Straus et al., 2009), vilket bekräftas i studier av Vangena et al. (2014) och Thierfelder 
et al. (2005), som visar att kejsarsnitt sker på grund av okunskap om FGM. Eftersom 
rädslan för kejsarsnitt är stor hos kvinnorna bör vårdpersonal tänka på att lägga 
särskild stor vikt vid att förklara att det är ett säkert ingrepp att utföra i Sverige och att 
utgången inte brukar leda till långsiktiga kroppsliga påföljder. 
   I mötet med den västerländska sjukvården upplever kvinnorna brist på stöd från 
sjukvården (Essén et al., 2000; Thierfelder et al., 2005). Den kliniska miljön på 
sjukhuset ses som skrämmande och får dem att känna sig ensamma, vilket leder till att 
de lämnar sjukhuset tidigare än rekommenderat (Norman et al., 2009). Bristen på det 
familjära stödet gör att de tvingas de förlita sig på sina män, vilket försätter dem båda 
i nya roller (Wiklund et al., 2000). Detta är viktigt att beakta som sjuksköterska, då 
både kvinnan och mannen har tvingats in i roller som i Sverige är normala, men för 
dem helt främmande. Degni et al. (2012) och Widmark et al. (2002) lyfter att 
vårdpersonalen ser mannens beslutsfattande över kvinnan som ett problem. I båda 
studierna ses det även som ett problem att kvinnorna tar med sig sin familj till 
läkarbesök och förlossning, vilket upplevs som stressande för vårdpersonalen.  
Ekblad et al. (1996) belyser de kulturella skillnaderna i innebörden av ordet familj, 
inom det kulturella vårdandet. I Sverige anses de starkaste familjebanden vara mellan 
förälder och barn, medan den närmaste familjen i många andra länder innefattar både 
äldre föräldrar och syskon med makar, samt syskonbarn. Samlevnadsformerna för 
familjer varierar med ursprung och lokalisation, men i många länder lever familjerna 
tätt tillsammans och stödjer varandra (ibid.). Inom vårdvärlden kan det därför vara av 
vikt att vårdpersonal känner till att familjen verkar lugnande för kvinnan. Att 
sjuksköterskan främjar det familjära stödet kan vara en möjlighet för att få kvinnan att 
inte känna sig ensam och därmed stanna den rekommenderade tiden på sjukhuset. 

Språkbarriärer är en faktor som försvårar kommunikationen för både vårdpersonal 
och patient. I Sverige har en person som inte behärskar svenska, enligt 
Förvaltningslagen (SFS 1986:233), rätt till att använda sig utav tolk. I den svenska 
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studien av Berggren et al. (2006) framkommer dock att kvinnorna inte hade 
kännedom om sjukhusets tillgång på tolkar, vilket de relaterade till vårdpersonalens 
ovilliga attityd till att hjälpa dem. Många studier visar dock att kvinnorna inte tycker 
om att använda sig utav tolkar (Degni et al., 2014; Herrel et al., 2004; Murray et al., 
2010; Upvall et al., 2009; Wiklund et al., 2000). I enlighet med Socialstyrelsen (2002) 
är det viktigt att den könsstympade kvinnan får den bästa tänkbara möjligheten till 
kommunikation. Sjuksköterskan bör tänka på att inte använda ett komplicerat språk 
vid kommunikation med kvinnan. Det bör även beaktas att kvinnan i sällskap av 
närstående kan finna det svårt att ställa vissa frågor och diskutera intima ämnen. 
Viktigt är även att medicinsk terminologi översätts så att den blir förståelig för 
kvinnan. 

Kunskap och information är faktorer som ligger till grund för kvinnornas 
självbestämmande och känsla av att ha kontroll. Kvinnorna känner inte alltid till sina 
rättigheter inom vårdsystemet och det som händer på sjukhuset förklaras inte för dem 
(Murray et al., 2010). Då de ser barnmorskan som överlägsen i kunskap vågar de inte 
heller ifrågasätta de beslut som fattas åt dem (ibid.). Detta är något som 
sjuksköterskan bör ha i åtanke för att kunna uppmuntra till kvinnans 
självbestämmande. Genom att kvinnorna anser sig vara underlägsna hamnar 
sjuksköterskan i en maktposition som hen bör vara medveten om och inte utnyttja.        
   Flera studier visar hur bristen på kunskap och information från vårdpersonal leder 
till ångest, rädsla och skräck hos kvinnorna (Essén et al., 2000; Lundberg & 
Gerezgiher, 2008; Murray et al., 2010). Den verbala kultur som kvinnorna tillhör har 
som tradition att förmedla kunskap genom berättande (Straus et al., 2009). Detta 
betyder att kvinnorna föredrar att informationen förklaras muntligt för dem. Istället 
för skriftlig information kan sjuksköterskan tillhandahålla information genom att 
berätta eller använda verktyg där kvinnan kan se och höra informationen. Att lämna 
information muntligen bör uppmuntras inom den interkulturella vårdvärlden och även 
att finna alternativa vägar till att endast lämna skriftlig information.  
   Förutom mer information om vårdsystemet och det de möter där, efterlyser 
kvinnorna mer information om FGM, vad det kan leda till för fysiska och psykiska 
komplikationer och hur vanligt det är (Norman et al., 2009). Fastän kvinnan 
genomgått FGM bör sjuksköterskan vara medveten om att hon inte alltid vet om 
riktigt vad hon har gått igenom. I enlighet med Socialstyrelsen (2002) kan 
vårdpersonal hjälpa kvinnan till att förstå vad som har hänt henne genom visa bilder 
på normal kvinnlig anatomi och därefter låta henne titta på sitt underliv med en 
spegel. Det har visat sig vara en bra metod för att låta kvinnan själv peka ut var 
eventuella smärtor sitter. Vårdpersonal bör även bedöma om kvinnan behöver 
bearbeta det hon blivit utsatt för (ibid.), då kvinnor som blivit könsstympade som barn 
löper större risk att drabbas av posttraumatiska stressyndrom, ängslan, depressioner 
och andra psykiska diagnoser senare i livet, än de som inte har blivit könsstympade 
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(Behrendt & Moritz, 2005; Vloeberghs et al., 2012). 
   Vikten av att kvinnan förstår det som händer när hon är i vårdpersonalens händer 
kan efter tidigare nämnda resultat sammanfattas som viktiga inte endast ur den 
psykiska aspekten och hur det får kvinnan att känna, utan även i handgripliga fall där 
kvinnans okunskap leder till att vårdpersonal fattar beslut i hennes ställe. Flera studier 
visar att kvinnor som inte förstår vad de är med om upplever att vårdpersonal 
bestämmer åt dem (Essén et al., 2000; Herrel et al., 2004; Vangena et al., 2004). Detta 
strider mot ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012), där sjuksköterskan ska visa 
respekt för patientens autonomi och självbestämmande. Genom att ge kvinnorna 
kunskap, råd och stöd kan sjuksköterskan istället uppmuntra och främja kvinnornas 
rätt att bestämma över sig själva. 
 

Konklusion 
Mötet mellan de könsstympade kvinnorna och vårdpersonalen i västvärlden är en 
komplex situation med motsättningar relaterade till kulturskillnader, bristande stöd, 
språkbarriärer och okunskap om FGM och hur det västerländska vårdsystemet 
fungerar. Dessa motsättningar leder till ångest, oro och skräck hos de könsstympade 
kvinnorna. Sjuksköterskan bör tänka på att använda sig utav ett enkelt medicinskt 
språk, ge muntlig information och att tillhandahålla professionella tolkar med 
medicinsk kunskap. Det är av stor vikt att sjuksköterskan gör sig förstådd och inte 
fråntar kvinnorna deras autonomi och självbestämmande.     
   Frågan om FGM bör tas upp direkt med kvinnorna, men med försiktighet för dess 
intima och kulturella betydelse. Många kvinnor skäms över att de är annorlunda mot 
västerländska kvinnor, på grund utav könsstympningen. Vaginala undersökningar kan 
vara mycket smärtsamma för kvinnorna och bör utföras med stor varsamhet och 
respekt för kvinnans integritet. Kejsarsnitt, defibulering och reinfibulering bör 
diskuteras med kvinnan i god tid innan en förlossning.  
   Brist på kunskap och erfarenhet av FGM kan leda till konsekvenser i form av 
flertalet klipp, kejsarsnitt och oro och ångest hos de könsstympade kvinnorna. 
Vårdpersonalen själva efterlyser mer utbildning om FGM, då de saknar detta i sin 
grundutbildning. Även kvinnorna som genomgått FGM efterlyser information om 
ingreppet och dess konsekvenser. Ett vårdmöte präglat av kulturell förståelse, respekt 
och en förståelse för kvinnornas sårbarhet av att komma till ett främmande land och 
ett nytt vårdsystem, leder till en bättre kommunikation, ökad kunskap och därmed en 
vård som förbättrar hälsan och välbefinnandet för kvinnorna. 
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Implikation 
För att sjuksköterskan ska få en bättre förståelse för könsstympade kvinnors situation, 
kunna identifiera FGM och ge adekvat omvårdnad, är det av vikt att undervisning om 
FGM och transkulturell omvårdnad innefattas i grundutbildningen. Kommande 
forskning bör fokusera på interventioner, så som ökad kunskap om FGM och 
transkulturell omvårdnad. Även kunskapen om FGM hos de kvinnor som genomgått 
ingreppet är värt att utforska, då det är ett tabubelagt ämne att diskutera inom deras 
kulturer. Vidare forskning bör även belysa kvinnornas möte med vårdpersonal från 
olika avdelningar på sjukhusen. Studier om hur den åldrande gruppen av kvinnor med 
FGM upplever vården och vill bli bemötta, är ytterligare förslag på forskning som kan 
komma till gagn för både de könsstympade kvinnorna som lever i Sverige idag och de 
sjuksköterskor som i sitt yrkesliv kommer att möta dem. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 Sökord Cinahl PubMed SweMed+ 

Vård Care Care  

Erfarenhet* Experience* Experience*  

Omvård*/sjukskötersk* Nurs* Nurs*  

Kvinnor* Women* Women*  

Kvinna* Woman* Woman*  

Attityd* Attitude* Attitude*  

Uppfattning Perception* Perception*  

Somalisk  Somali  

Kommunikation  Communication  

Barnafödande  Childbirth  

Vårderfarenhet  Care experience*  

Kvinnlig könsstympning 
Female genital mutilation, 
female cutting, female 
circumcision, fgm, fgc 

Female genital mutilation, 
female cutting, female 
circumcision, fgm, fgc 

Female genital mutilation, 
female cutting, female 
circumcision, fgm, fgc 

 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

8/10-2014 Cinahl 

Care AND  female genital 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014, research article, 
English 108 35 28 5 

8/10-2014 Cinahl 

Experienc* AND  female genital 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014, research article, 
English 103 7 3 2 

8/10-2014 Cinahl 

Nurs* AND female genital  OR 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014, research article, 
English 94 3 3 0 

8/10-2014 Cinahl 

Women* AND female genital OR 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014, research article, 
English 112 4 1 1 

8/10-2014 Cinahl 

Woman* AND female genital OR 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014, research article, 
English 94 1 1 1 

8/10-2014 Cinahl 

Attitude* AND female genital OR 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014, research article, 
English 110 1 1 0 

9/10-2014 PubMed 

Nurs* AND female genital OR 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014 145 4 2 0 

9/10-2014 PubMed 

Experience* AND female genital 
OR mutilation OR female cutting 
OR female circumcision OR fgm 
OR fgc 
2000-2014 595 28 2 0  

 



BILAGA B  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14/10-2014 PubMed 

Somali AND Women* AND Care 
experience* 
2000-2014 3 3 3 1 

14/10-2014 PubMed 

Somali AND Women* AND 
Communication 
2000-2014 22 9 4 3 

14/10-2014 PubMed 

Somali AND Women* AND 
childbirth 
2000-2014 15 4 1 1 

14/10-2014 PubMed 

Attitude* AND female genital OR 
mutilation OR female cutting OR 
female circumcision OR fgm OR 
fgc 
2000-2014 405 20 2 0 

 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Ameresekere, M., Borg, R., Frederick, J., Vragovic, O., Saia, K., & Raj, A. (2011). Somali 
immigrant women's perceptions of cesarean delivery and patient-provider communication 
surrounding female circumcision and childbirth in the USA. International Journal of Gynaecology 
and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 
115(3), 227. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att utforska uppfattningar om kejsarsnitt och patientkommunikation gällande kvinnlig omskärelse 
och barnafödsel hos somaliska kvinnor som bor i USA.  

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 
 
 
23 somaliska kvinnor som hade fött minst ett barn i Afrika och minst ett barn i USA. Snöbollsurval 
användes vid rekryteringen. 
 
Semistrukturella intervjuer genomfördes med kvinnorna. 21 av intervjuerna genomfördes på 
somaliska och 2 av dem på engelska. Detaljerade anteckningar fördes under notarie och 
ljudinspelade svar förekom när det var möjligt. 
 
Koder utvecklades av hela forskningsteamet. Efter att transkripten blivit kodade identifierades 
teman.  
 
Inga bortfall redovisades. 

Slutsats 22 av de 23 kvinnorna var rädda för att genomgå kejsarsnitt. Ingreppet är inte vanligt 
förekommande eller diskuterat i Somalia eller i flyktinglägren. De kände att de inte fick tid på sig 
att föda och att de blev pressade till att gå med på kejsarsnitt. De hade lite information om ingreppet 
och fick inte mycket information från vårdgivarna, eller så fick de all information på en gång och 
förstod inte. De ville att ingreppet och behovet av att göra ingreppet skulle förklaras tydligt. 
Kvinnornas könsstympning diskuterades inte med kvinnorna. En del läkare noterade den men tog 
inte upp ämnet. En del av kvinnorna hade önskat att vårdgivarna hade talat med dem om 
könsstympningen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 

 



BILAGA C  

Artikel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Referens  Berggren, V., Bergström, S., & Edberg, A-K. (2006). Being different and vulnerable: 
experiences of immigrant African women who have been circumcised and sought maternity 
care in Sweden. Journal Of Transcultural Nursing, 17(1), 50-57. 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att utforska möten med den svenska hälso- och sjukvården, framför allt den perinatala 
vården, bland kvinnor från Somalia, Eritrea och Sudan som bor i Sverige och har blivit 
könsstympade. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Explorativ design 
 
22 kvinnor med erfarenhet av att tidigare ha blivit könsstympade och därefter fött barn i 
Sverige. 6 kvinnor kom från Eritrea, 11 från Somalia och 5 från Sudan. Snöbollsurval 
användes för att få fram deltagare. 
 
Intervjuer med informanterna genomfördes, spelades in och transkriberades. 
 
Latent innehållsanalys av de transkriberade texterna. Texterna lästes och analyserades flera 
gånger av de tre författarna. Utifrån analysen framträdde tre teman. 
 
Ett bortfall, då en av kvinnorna ej hade genomgått könsstympning. 
 
 Slutsats Kvinnorna kände sig annorlunda och sårbara i mötet med den svenska hälso- och 
sjukvården. De kände sig osäkra på kunskapen hos vårdpersonalen de mötte, blev mötta med 
avsmak vid undersökningar och ansåg att vårdpersonal negligerade och såg ner på dem. Ett 
behov av kulturellt anpassad vård, större kunskap om FGM och undervisning i de svenska 
hälso- och sjukvårdsutbildningarna behövs för att kunna möta de specifika hälsoproblemen 
på ett mer respektfullt sätt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 3 

Referens 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. Journal of 
Immigrant and Minority Health, 14(2), 330-343. doi:10.1007/s10903-011-9465-6 

Land  
Databas 

Finland 
PubMed 

Syfte Att undersöka läkare, sjuksköterskor och barnmorskors kommunikation i mötet med Somaliska 
kvinnor som söker mödravård och familjeplaneringskliniker. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
Sandelowskis design med naturalistiskt, tolkningsförfarande. 
 
10 läkare, 7 sjuksköterskor och 8 barnmorskor som rekryterades efter kontakt med de 
korresponderande städernas Medicinsketiska kommitté.  
 
Fyra intervjuer och tre fokusgruppsintervjuer genomfördes på engelska. Frågorna fokuserade på två 
teman: kommunikation och kultur.  
 
Intervjuerna lästes ett flertal gånger. Processen inkluderade kodning och kategorisering av 
deltagarnas berättelser. De individuella intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna jämfördes och 
kategoriserades för att sammanställa resultatet.  
 
Inga bortfall redovisades.  
 
 

Slutsats Kommunikationen mellan vårdpersonal och de somaliska kvinnorna upplevdes som ett stort 
problem, men sjuksköterskorna och barnmorskorna upplevde att de förstod varandra bättre än 
läkarna och kvinnorna gjorde. De manliga läkarna kände sig kränkta av att kvinnorna inte ville ta 
dem i hand eller gick med på att bli undersökta av dem. De kvinnliga vårdgivarna tyckte att det var 
oprofessionellt och genant att kvinnorna ville kramas när de kom och gick från undersökningarna. 
Sjuksköterskorna och barnmorskorna ansåg att kvinnorna hade dålig utbildning och arbetade hårt 
med att ta hand om sina många barn och sin man. De ansåg även att mycket hade förändrats de 
senaste åren och trodde att kvinnorna skulle lära sig mer om den finländska kulturen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 4 

Referens Degni, F., Suominen, S. B., El Ansari, W., Vehvilainen-Julkunen, K., & Essen, B. (2014). 
Reproductive and maternity health care services in Finland: Perceptions and experiences of somali-
born immigrant women. Ethnicity & Health, 19(3), 348-366. doi:10.1080/13557858.2013.797567 

Land  
Databas 

Finland 
PubMed 

Syfte Att undersöka kvinnliga somaliska immigranters erfarenheter av RMHCS (reproductive and 
maternity health care services) och deras uppfattningar om vårdgivarna. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
 
 
70 kvinnor i åldrarna 18-50 år, som hade bott i Finland i minst ett år och hade vårdats där. 
Erfarenhet av RMHCS var inte ett inklusionskriterie. 
 
Fem fokusgruppsdiskussioner användes för att samla in data. Fyra av dem genomfördes på 
somaliska tillsammans med en tolk (fältassistent), en av dem genomfördes på engelska. 
Diskussionerna spelades in på band och transkriberades ordagrant. 
 
Fältassistenten översatte de somaliska diskussionerna och transkriberade dem ordagrant. Dessa 
kontrollerades sedan av den kvinnliga somaliska ledaren i samhället, som var tvåspråkig. De 
inspelade banden lyssnades igenom ett flertal gånger för att identifiera kontextuella meningar och 
göra preliminära tolkningar. Teman framkom efter vidare analys och diskuterades inom teamet. 
Fynden diskuterades tillsammans med några av studiedeltagarna för att försäkra sig om validitet. 
Slutligen undersökte en utomstående forskare den insamlade datan och temana.  
 
Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Generellt var kvinnorna nöjda med vården de mottagit. De var nöjda med den höga kvalitén på 
vården, att den var tillgänglig för alla och att rekonstruktiv kirurgi erbjöds till kvinnors som 
genomgått FGM. De negativa erfarenheterna innefattade brist på kunskap om deras kultur, 
kommunikationssvårigheter och ovänliga attityder hos vissa läkare, sjuksköterskor och 
barnmorskor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 5 

Referens Essén, B., Johnsdotter, S., Hovelius, B., Gudmundsson, S., Sjöberg, N-O., Friedman, J., & 
Östergren, P-O. (2000). Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian 
women resident in Sweden. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 107, 1507-1512.  

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att studera attityder, strategier och vanor relaterade till graviditet och förlossning hos kvinnliga 
immigranter från Somalia, i syfte att förstå hur kulturella faktorer kan inverka på den perinatala 
utfallet. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ 
Explorativ design. 
 
22 kvinnor anmälde sitt intresse till studien efter att ha erhållit information vid ett öppet möte. 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av tolk. Semistrukturerade öppna frågor användes. 
Datainsamlingen präglades av öppenhet för nya idéer och följdfrågor under intervjuerna. Teoretisk 
mättnad uppnåddes efter omkring 10 intervjuer men alla intervjuer genomfördes. Intervjuerna 
spelades in på band och den svenska versionen transkriberades sedan ordagrant. 
 
Forskningsteamet gjorde en systematisk textanalys av den insamlade datan och viktiga ämnen 
blev kodade individuellt av två av forskarna. Kodningarna jämfördes och analyserades ytterligare, 
och teman genererades fram. 
 
7  av de 22 kvinnorna dök inte upp till intervjun. 

Slutsats En majoritet av kvinnorna var nöjda med den antenatala vården, men tyckte att det var onödig. 
Kvinnorna kände sig ensamma och isolerade i Sverige och saknade hjälpen de fått av sina 
familjer. Barnmorskan kände dem inte och kunde inte ge dem samma uppmärksamhet under 
förlossningen, som deras föräldrar och svärmor hade kunnat ge. De flesta kvinnorna var rädda för 
att behöva genomgå kejsarsnitt, på grund av risken för den höga dödligheten det innebar att 
genomgå det i Somalia. Kritiska röster höjdes om brist på känslomässigt stöd av barnmorskan, 
samt rädsla för att barnmorskan inte hade tillräcklig kunskap om FGM.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 6 

 

Referens Herrel, N., Olevitch, L., DuBois, D. K., Terry, P., Thorp, D., Kind, E., & Said, A. (2004). Somali 
refugee women speak out about their needs for care during pregnancy and delivery. Journal of 
Midwifery and Women's Health, 49(4), 345-349. doi:10.1016/j.jmwh.2004.02.008 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att förstå hur somaliska kvinnor har upplevt graviditet och förlossning i Minnesota, att bestämma 
den specifika förlossningsinformationen som är nödvändig för somaliska kvinnor, att bestämma de 
mest effektiva sätten att öka närvaron för vårdbesöken samt att bestämma den mest lämpliga 
förlossningsutbildningen för somaliska par.  
 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie  
 
 
14 somaliska kvinnor som alla hade fött ett barn i USA. 
 
Diskussioner i två fokusgrupper med 7 kvinnor i varje grupp genomfördes med hjälp av en somalisk 
tolk (moderator). Diskussionerna spelades in på band, transkriberades och översattes till engelska av 
moderatorn. Transkripten blev även granskade av en tvåspråkig personal från Minneapolis 
community center, där diskussionerna ägde rum. Denna person medverkade också under 
diskussionerna.  
 
Med grund i de transkriberade texterna grupperades diskussionerna och citaten i teman, med förslag 
från moderatorn. 
 
Inga bortfall redovisades.  

Slutsats Kvinnorna upplevde att de blev dåligt behandlade på grund av att de var somalier eller för att de 
talade dålig engelska, särskilt av sjuksköterskorna. De betonade vikten av personal som förstod de 
kulturella skillnaderna. De upplevde rädsla när det gällde kejsarsnitt och episiotomi, eftersom 
defibuleringen skiljde sig åt från hur de var vana vid att det brukade göras i Somalia. Kvinnorna 
upplevde att de inte hade något val i fråga om tolk och att de blev tilldelade en tolk oavsett om de 
behövde det eller inte, på grund av att personalen såg att de var från Somalia eller för att de hade ett 
somaliskt namn. Förslagen för att öka närvaron vid vårdmötena var: telefonsamtal innan mötet, 
transport till mötet och passning av de andra barnen. Förslag till undervisning var: videoband att ta 
med hem, guidade turer på sjukhuset på somaliska, ljudband och skrivet material. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Lundberg, P., & Gerezgiher, A. (2008). Experiences from pregnancy and childbirth related to 
female genital mutilation among Eritrean immigrant women in Sweden. Midwifery, 24(2), 214-
225. 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att utforska kvinnliga immigranter från Eritreas erfarenheter av FGM under graviditet, 
förlossning och under postpartumperiod.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Etnografisk design 
 
15 kvinnliga immigranter från Eritrea rekryterades genom snöbollsurval. Inklusionskriterierna 
för deltagande var att de skulle ha vuxit upp i Eritrea och genomgått FGM, att de hade bott i 
Sverige i mer än två år, att de var mellan 30-50 år, att de hade fött minst ett barn och att de var 
villiga att delta i studien.  
 
Intervjuer med fem semistrukturerade och öppna frågor genomfördes.  En pilotstudie med tre 
Eritreanska kvinnor genomfördes innan den riktiga studien tog vid. Informanterna i den riktiga 
studien intervjuades två gånger. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades ordagrant och 
kodades för att försäkra konfidentialitet. 
 
Data analyserades för återkommande mönster. Ur dessa framkom sex teman som blev granskade 
och validerade av en utomstående forskare. De transkriberade texterna lästes därefter på nytt för 
att ta reda på om temana passade med materialet. 
 
Inga bortfall redovisades. 
 

Slutsats Kvinnorna i studien led av komplikationer av könsstympningen under graviditet, förlossning 
och postpartumperiod. De upplevde stark rädsla och oro inför och under förlossning. De flesta 
av kvinnorna led av extrem smärta och komplikationer relaterade till könsstympningen. De 
kände tillit när de träffade vårdpersonal med erfarenhet av FGM och könsstympade kvinnor, 
men de kände sig osäkra när de mötte vårdpersonal som inte hade kunskap om FGM. De som 
genomgått deinfibulering upplevde att förlossningarna gick lättare och med färre 
komplikationer. 
 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

Referens Murray, L., Windsor, C., Parker, E., & Tewfik, O. (2010). The experiences of african women giving 
birth in Brisbane, Australia. Health Care for Women International, 31(5), 458-472. 
doi:10.1080/07399330903548928 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att avlägga förstahandsbeskrivningar av förlossningserfarenheter av afrikanska flyktingar i 
Brisbane.  

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk teoretisk ram 
 
10 kvinnliga afrikanska flyktingar rekryterades genom snöbollsurval. 
 
Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in på MP3-filer på en dator. 
 
 
Den insamlade datan analyserades efter metod av Amedo Giorgi. Den verbala datan transkriberades 
och lästes ett flertal gånger, delades in i delar och de viktigaste essenserna extraherades. Slutligen 
analyserades essenserna i relation till den hälsovetenskapliga disciplinen.  
 
Inga bortfall redovisades. 
 
 

Slutsats Kvinnorna upplevde överväldigande känslor av rädsla, ensamhet och att inte veta. De hade ingen 
eller liten kunskap om deras rättigheter i sjukvårdssystemet. De tyckte inte att de fick all 
information rätt berättat för dem, och att språket blev en barriär mellan sjukvårdspersonal och dem 
själva. Ibland låtsades kvinnorna förstå fastän de inte gjorde det. Att inte själva bli förstådda 
upplevde de som frustrerande och stressande. De tyckte att vårdpersonalen behandlade dem väl men 
att de inte hade mycket tid till dem och att de ofta träffade ny personal som de var tvungna att 
förklara sig inför. De blev ofta förvånade när de upptäckte att barnmorskan inte hade erfarenhet av 
FGM eller defibulering. Detta fick dem att känna sig annorlunda och gjorde att de skämdes. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Norman, K., Hemmings, J., Hussein, E., & Otoo-Oyortey, N. (2009). FGM is always with us. 
Experiences, perceptions and beliefs of women affected by female genital mutilation in London. 
Results from a PEER study. London: Options Consultancy Services and FORWARD. 

Land  
Databas 

England 
Manuell sökning 

Syfte Att förvärva djupgående insikter gällande övertygelser, uppfattningar och erfarenheter från 
kvinnor som genomgått FGM. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Participatory Ethnographic Evaluation and Research – PEER 
 
 
Snöbollsurval användes för att rekrytera deltagare. Inklusionskriterierna för deltagande var 
kvinnor över 25 år i Borough i Westminster,från samhällen där FGM praktiseras och som var 
villiga att delta i studien. Nio kvinnor deltog. 
 
Peer-studier använder sig av medlemmar från det studerade samhället för att utföra intervjuer. 
Intervjupersonerna genomförde tre intervjuer var, med tre vänner angående tre nyckelteman. 
Intervjupersonerna var ombedda att ta korta anteckningar och forskarna för studien besökte dem 
varje vecka för att samla in deras resultat och göra detaljerade anteckningar. Djupgående 
intervjuer mellan intervjuperson och forskare för studien gjordes. Slutligen gjordes en workshop 
tillsammans med intervjupersonerna för att diskutera resultat, ställa obesvarade eller oklara 
frågor samt få feedback från intervjupersonerna om deras upplevelser av processen. 
 
Den insamlade datan analyserades tematiskt. De framväxande temana kodades, utforskades 
ytterligare och triangulerades under den slutliga workshopen. Citat som fångade budskapet i de 
olika koderna valdes ut för att presenteras i studien. 
 
Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Kvinnorna upplevde brist på kunskap, dålig kommunikation och dåligt bemötande i mötet med 
hälso- och sjukvården. De efterfrågade mer information till dem själva, och att denna skulle vara 
enkel att ta reda på själv. De upplevde att vårdpersonalen inte ha tillräcklig kunskap om FGM, 
att de inte visste vad de skulle göra och vem de skulle remittera kvinnorna till och därför gjorde 
de inte någonting. Bristen på förståelse från hälso- och sjukvården gjorde att kvinnorna kände 
sig annorlunda och abnormala. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 

 



BILAGA C  

Artikel 10 

Referens Straus, L., McEwen, A., & Hussein, F. (2009). Somali women's experience of childbirth in the 
UK: perspectives from Somali health workers. Midwifery, 25(2), 181-186. 
doi:10.1016/j.midw.2007.02.002 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att studera uppfattningar och erfarenheter av förlossningar hos somaliska vårdarbetare i 
Storbritannien.  

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Etnografisk design 
 
Åtta somaliska kvinnor i åldrarna 23-57 år, som hade arbetat som hälso- och sjukvårdspersonal i 
Somalia och, eller, arbetade som detta i Storbritannien. Rekryteringen skedde genom att forskarna 
i studien besökte två somaliska kvinnogrupper i London och genom snöbollsurval. 
 
Djupgående enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes. Intervjuerna spelade 
in på band och transkriberades. 
 
Datan analyserades tematiskt. De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger och teman 
uppkom och kodades.  
 
Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen inte hade någon erfarenhet eller visste hur de skulle 
behandla könsstympade kvinnor. Vårdpersonalen var motvillig att erkänna kvinnornas kunskap 
inom området gällande den medicinska proceduren. Kommunikationen upplevdes som dålig, och 
kvinnorna saknade den icke verbala kommunikationen såväl som den orala kommunikationen. 
Kvinnorna fick träffa en ny barnmorska vid varje besök, vilket var ett hinder för att känna tillit. 
De kände även att de nedlåtande behandlade och sedda med fördomar. Många av kvinnorna kände 
sig isolerade, sårbara och kvalfyllda, en viktig aspekt för barnmorskorna att känna till. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Thierfelder, C., Tanner, M., & Bodiang, C. (2005). Female genital mutilation in the context of 
migration: experience of African women with the Swiss health care system. European Journal 
Of Public Health, 15(1), 86-90. 

Land  
Databas 

Schweiz 
Cinahl 

Syfte Att analysera vad immigrerade kvinnor som genomgått FGM har för erfarenheter av 
gynekologisk och obstetrisk vård inom det Schweiziska vårdsystemet, och att undersöka om 
vårdpersonalen ger adekvat behandling och rådgivning gällande komplikationer relaterade till 
FGM. Därtill var syftet även att uppskatta hur många flickor och kvinnor boende i Schweiz som 
genomgått FGM, vilka länder de kommer ifrån, var de är bosatta och åldersspannet i värdlandet. 

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Till största del en kvalitativ studie, med ett inslag av kvantitativ forskning i tillägg till bisyftet. 
 
 
Fyra fokusgrupper med 29 kvinnor som genomgått FGM ingick i studien. Av dessa var 24 från 
Somalia och fem från Eritrea. 37 vårdarbetare rekryterades genom snöbollsurval. 17 av dem var 
gynekologer/obstetriker och 17 var barnmorskor. 
 
Till den kvantitativa delen användes data från Swiss federal Office for Foreigners och Federal 
office for Refugees. Artikeln består till största del av kvalitativ forskning med fokus på 
kvinnornas perspektiv i jämförelse med den schweiziska vårdpersonalens. Diskussioner i 
fokusgrupper samt intervjuer användes. Både gruppdiskussionerna och de individuella 
intervjuerna bestod av semistrukturella, öppna frågor. Vårdpersonalen intervjuades över telefon. 
Alla diskussioner och intervjuer spelades in på band och transkriberades. 
 
Den kvantitativa datan analyserades i termer utifrån antalet kvinnor från länder där FGM är 
vanligt, ursprungsländer, åldersklassificering och fördelning mellan regionerna i Schweiz. Den 
kvalitativa datan, som bestod av transkriberade texter, analyserades med hjälp av 
mjukvaruprogrammet MAXQDA.  
 
Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Hälso- och sjuvården i Schweiz kan inte bemöta kvinnorna med adekvat vård och bemötande. 
Kvinnorna kände sig besvikna, annorlunda, blyga och tyckte inte att de fick rätt stöd av 
vårdgivarna. De flesta vårdgivarna saknar erfarenhet och kunskap om FGM och hur de ska 
vårda kvinnor som genomgått det. Utbildning och evidensbaserade riktlinjer behövs för att 
bättre förstå dessa kvinnor och deras kultur. Reinfibulering skedde baserat på vårdarens egna 
omdöme. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 

 



BILAGA C  

Artikel 12 

Referens 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. doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.04.009 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att utforska hälsovårdsperspektivet av somaliska Bantu-flyktingar i relation till deras status som 
kvinnor som blivit könsstympade och nyligen blivit bosatta i USA. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod 
 
 
23 somaliska flyktingkvinnor utgjorde det antal som anlände från flyktinglägret vid tidpunkten 
och som var kvar inom regionen. Alla kvinnorna gavs möjlighet att delta i studien och alla gick 
med på att delta.  
 
Kvinnorna delades in i fyra fokusgrupper. Frågorna som ställdes i grupperna baserades på 
erfarenheter från personalen i flyktinglägret. Varje fokusgruppssession spelades in på band. 
Fokusgrupperna leddes av en somalisk kvinna som översatte och översatte tillbaka det som sades. 
Även en entimmes intervju med läkaren som hade hand om kvinnorna spelades in på band. 
 
Tematisk analys genomfördes. Forskarna kodade datan från fokusgrupperna och kategoriserade 
den. Mjukvaruprogrammet Atlas.ti, ett kodbaserat dataanalyspaket, användes för att behandla 
datan och teman framkom. 
 
Samtliga 23 kvinnor deltog i den första fokusgruppssessionen. I den andra sessionen deltog 12 av 
de 23 kvinnorna, ett bortfall på 48 procent. 

Slutsats Kommunikation var ett stort problem för kvinnorna när de skulle söka vård, både när det gällde att 
boka läkarbesök och att välja rätt receptfria läkemedel för mindre åkommor. Det fanns endast 
tillgång till få tolkar och kvinnorna var inte bekväma med att använda dem då de inte översatte det 
kvinnorna ville få sagt, eftersom deras frågor gällande omskärelsen ansågs skamliga. De ville att 
läkaren skulle känna till omskärelsen och inte agera med förvåning. De ville inte bli sedda som 
annorlunda eller konstiga på grund av omskärelsen. Till följd av dåliga erfarenheter av 
barnmorskor i Somalia sökte de helst vård hos en läkare. Läkaren som tog hand om kvinnorna 
berättade om misstron kvinnorna hade gentemot vården och tog även upp det dåliga samarbetet 
mellan vårdgivare, patient och tolk. Hon ansåg att det behövdes mer kulturell förståelse och 
känslighet hos vårdpersonalen för att kunna vårda dessa kvinnor rätt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 13 

Referens Vangena, S., Elise, R., Johansen, B., Sundby, J., Træen, B., & Stray-Pedersen, B. (2004). 
Qualitative study of perinatal care experiences among Somali women and local health care 
professionals in Norway. European Journal of Obstretics and Gynecology and Reproductive 
Biology, 112(1), 29-3. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0301-2115(03)00313-0 
 
 

Land  
Databas 

Norge 
Pubmed 

Syfte Att studera somaliska kvinnor och sjukvårdspersonalens erfarenheter av antenatal vård och 
förlossning, i syfte att få fram hypoteser om hur vården under graviditet och förlossning kan 
påverka det perinatala utfallet bland etniska somalier.  

Metod:  
Design 
 
Urval 
 
 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
 
29 kvinnor i åldern 18-55 år var villiga att delta i studien. Snöbollsurval användes för att rekrytera 
deltagarna. Inklusionskriterier var att de skulle vara födda i Somalia och nu boende i Oslo eller 
närliggande region, ha genomgått FGM och ha erfarenhet av att ha fött barn i Norge Tre olika 
mödra- och barnavårdscentraler kontaktades för att förvärva vårdpersonal som ville ställa upp i 
studien. Totalt 36 stycken (8 gynekologer, 22 barnmorskor, 3 läkare och 3 sjuksköterskor) deltog. 
 
Djupgående intervjuer genomfördes under två tidsperioder: den senare halvan av 1997 och den 
första halvan av 2000. Intervjuerna var öppna, explorativa, men tematiskt strukturerade. 
Intervjuerna med vårdpersonalen spelades in, förutom i två fall där två läkare vägrade låtas spelas 
in. Istället togs anteckningar. Intervjuerna med de somaliska kvinnorna antecknades endast, 
eftersom bandinspelning hämmade dem från att berätta. 
 
En systematisk analys av materialet från intervjuerna genomfördes av de tre författarna. Ur tolkning 
och analys framkom tre huvudteman. Författarna använde sig av empowerment som teoretisk 
referensram. 
 
 
6 kvinnor föll bort. Tre av dem hade inte fött barn, två var inte könsstympade och en kvinna dök 
inte upp till intervjun.  

Slutsats Kommunikationen mellan öppenvårdsmottagningarna och sjukhusen visade sig vara dålig och det 
fanns oklarheter kring respektive ansvarsområden. Vårdpersonalen kände ofta att de inte hade den 
kunskap eller erfarenhet som krävdes för att bemöta dessa kvinnor. Kvinnorna kände sig rädda och 
osäkra i händerna på vårdpersonal som inte tycktes ha någon kunskap om deras tillstånd. Kvinnorna 
kände sig dålig bemötta och upplevde att de blev sedda med avsmak och chock. Reinfibulation efter 
förlossning hade förekommit fastän det är förbjudet i Norge. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 14 

Referens Widmark, C., Tishelman, C., & Ahlberg, B. (2002). A study of Swedish midwives' encounters with 
infibulated African women in Sweden. Midwifery, 18(2), 113-125. 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att undersöka svenska barnmorskors uppfattningar och attityder gentemot infibulation och 
infibulerade kvinnor, barnmorskors erfarenhet av att ge vård till dem och den skolning som 
barnmorskor beskriver att de har fått för att kunna vårda och förlösa infibulerade kvinnor. 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
Multifacetterad urvalsdesign 
 
Enkäter med öppna frågor delades ut till barnmorskor på förlossningsavdelningar, i syfte att göra ett 
urval av barnmorskor att kontakta för intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. 26 barnmorskor från 
tre förlossningsavdelningar och två mödravårdscentraler deltog i åtta fokusgruppsdiskussioner och 
tre individuella intervjuer.  
 
Elva diskussioner i åtta fokusgrupper och tre individuella intervjuer genomfördes. Diskussionerna 
och intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant.  
 
Två av författarna läste texterna ett flertal gånger och diskuterade fram teman. En tredje författare 
läste de transkriberade texterna och diskuterade för att validera analysen och resultaten. Fortsatt 
analys av enkäterna gjordes för att jämföra med analysen från diskussionerna och intervjuerna.  
 
Inga bortfall redovisades. 
 
 Slutsats Barnmorskorna uppgav att de generellt träffade få könsstympade kvinnor och att det därför var svårt 
att bli erfarna i att vårda dem.  De upplevde starka känslor gentemot könsstympningen i sig, 
kulturen och männen. De kände medlidande med kvinnorna och upplevde att de ville behandla dem 
med mer omsorg. Barnmorskorna hade för lite kunskap om könsstympning och omvårdnaden kring 
de könsstympade kvinnorna, särskilt vad gällde defibulation. De kände starkt att mer utbildning 
inom området skulle behövas i barnmorskeutbildningen. Vid osäkerhet sökte de hjälp hos en mer 
erfaren barnmorska. Den svenska lagen om förbud av reinfibulering sågs som ett stöd för att kunna 
säga nej till att sy samman vulvan hos en nyförlöst kvinna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA C  

Artikel 15 

Referens Wiklund, H., Aden, A. S., Högberg, U., Wikman, M., & Dahlgren, L. (2000). Somalis giving birth 
in Sweden: A challenge to culture and gender specific values and behaviours. Midwifery, 16(2), 
105-115. doi:10.1054/midw.1999.0197 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att studera somaliska kvinnor och mäns förlossningserfarenheter i Sverige 

Metod:  
Design 
 
 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
 
 
9 kvinnor och 7 män från Somalia. 
 
Semistrukturerade intervjuer med fem huvudteman och kompletterande följdfrågor. I 11 av 
intervjuerna användes bandspelare. I de fall som inte spelades in fördes ordagranna anteckningar. 
 
Den insamlade datan analyserades enligt grounded theory, med kodningar som gradvis blev mer 
selektiva och slutligen blev till kategorier som presenterades i resultatet. 
 
Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Många upplevde missförstånd i samtal med läkare och barnmorskor, även om de kunde prata 
svenska. Många av deltagarna använde tolkar, men tyckte inte om att ha en tredje person med i 
samtalet. De flesta tyckte inte om när deras män tolkade åt dem eftersom de inte kunde ställa frågor 
som de tyckte var genanta då. De tyckte att vården i västvärlden litade mycket på sin teknologi 
medan de själva förlitade sig på Gud. Den främmande tekniken kunde vara skrämmande. Många av 
kvinnorna kände sig övergivna när de blev lämnade ensamma på rummet. Det var en svårighet att 
kommunicera och de kunde inte berätta vad de ville eller behövde. Risken för att bli stigmatiserad 
på grund av omskärelsen var en risk för både kvinnorna och männen. Läkare hade reagerat med 
överraskning och inte vetat vad det var de såg när de undersökte kvinnan. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 

 

 



BILAGA D  

Gradering av kvinnlig könsstympning 
Typ I 

Excision (borttagande) av förhuden runt klitoris och/eller dess topp. Typ Ia omfattar borttagande av 
endast klitoriskappan eller förhuden. Typ Ib innebär borttagande av hela klitoris med förhud, 
clitoridectomi. 

Typ II 

Hel eller delvis excision av klitoris och de inre blygdläpparna, labia minora, med eller utan 
borttagande av de yttre blygdläpparna, labia majora. Typ IIa omfattar endast excision av de inre 
blygdläpparna, typ IIb innebär hel eller delvis excision av klitoris och inre blygdläppar, typ IIc hel eller 
delvis excision av klitoris, de inre och de yttre blygdläpparna. 

Typ III 

Förminskning av vaginalöppning genom att de skurna kanterna av labia minora och/eller labia majora 
sys samman, med eller utan excision av klitoris. Ingreppet innebär att endast en liten öppning lämnas 
under det hopsydda området. Typ IIIa är när labia minora utgör den sammanväxta förträngningen. Typ 
IIIb är när labia majora utgör den. 

Typ IV 

Oklassificerade former av könsstympning, till exempel prickning, rispning med vasst föremål, 
piercing, bränning och andra skadliga ingrepp som tillfogar flickan smärta. 

(WHO, 2008). 

Sunna 

En form av könsstympning som ofta felaktigt benämns som typ I, men kan tillhöra alla de olika 
typerna (Almroth, 2008b). Ordet sunna betyder ”på profetens sätt” och syftar till profeten Mohammed, 
men har inget stöd i religionen. 
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