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Sammanfattning    
Bakgrund och problemformulering: Vi lever i ett allt mer mångkulturellt samhälle och 
detta syns även inom hälso-och sjukvården. Det finns mycket forskning som visar på 
vikten av en bred kulturell kompetens hos vårdpersonal. Sedans början av 90 talet har 
allt fler invandrat från länder där kvinnlig könsstympning praktiserats. Kvinnlig 
könsstympning innefattar bortagande eller skada av det yttre kvinnliga könsorganet av 
icke medicinska skäl. Det finns inga hälsovinster med ingreppet och det kan leda till en 
rad både kort och långsiktiga komplikationer. Vårdpersonal jobbar under en rad lagar 
och förordningar och är skyldiga att vårda alla patienter likvärdigt oavsett var ifrån de 
härstammar. Öppenhet, lyhördhet och förståelse måste prägla vårdpersonalens arbete, så 
att vi i inte låter attityder och fördommar påverka oss, vilket istället kan leda till att 
mötet med västerländsk sjukvårdspersonal innebär diskriminering för dessa kvinnor. 
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur kvinnor, som kommer från kulturer där 
kvinnlig könsstympning är allmänt utbrett, upplever mötet mellan västerländsk hälso- 
och sjukvårdpersonal. Metod: Litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar, en 
kvantitativ och nio kvalitativa som är granskade, analyserades och indelade i teman.  
Resultat: Resultatet belyser smärtsamma minnen av kvinnlig könsstympning i samband 
med gynekologiska undersökningar och förlossningar, känslan av skam, kunskapsbrist 
hos vårdpersonalen, bemötande och kommunikation. Diskussion: Resultatet diskuteras 
utifrån de vårdvetenskapliga begreppen, lidande, livsvärld och vårdrelation. Lidande 
beskriver det som kvinnorna upplevt när minnen av den genomgångna 
könsstympningen kommit tillbaka, samt lidandet i den dubbla skam de upplevt. 
Livsvärlden belyser kvinnornas egen syn på könsstympningen, ställt intill den 
västerländska vårdpersonalen syn på ingreppet. Vårdrelationen tar upp vikten av 
kommunikation och att möta denna patientgrupp med ett öppet sinne samt att skapa 
förtroende och tillit. 
 
Nyckelord: Female genitle multilation, kvinnlig könsstympning, bemötande och 
kommunikation. 
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INLEDNING 

Vi lever i ett allt mer mångkulturellt samhälle. Detta kan vara något berikande och 
positivt, men kan även innebära svårigheter och komplicera integrationen med 
människor från olika kulturer och religioner. Faktorer som kan påverka är 
språksvårigheter, olika värderingar och uppfattningar om omvärlden och samhället, 
livssyner, trosuppfattningar, seder, uppfostran och mycket annat. En skillnad som finns 
mellan vårt västerländska samhälle och vissa till exempel afrikanska länder är den 
urgamla sedvänjan, kvinnlig könsstympning.  
 
Första gången jag blev berörd av ämnet kvinnlig könstympning var när jag för ett antal 
år sedan läste Waris Dires ”Desert flower”. Jag har ingen egen erfarenhet av att jobba 
med könsstympade kvinnor, men har en del bekanta som kommer ifrån länder där 
sedvänjan praktiseras. Det är genom dem som jag har och har hört talas en hel del om 
detta ingrepp, och jag tycker det känns både intressant och viktigt att lyft detta ämne i 
en västerländsk kontext. Genom att läsa och ta del av aktuell forskning i ämnet hoppas 
jag, att med min litteraturstudie kunna belysa eventuella brister och kunskapsluckor som 
kan finnas i mötet mellan den västerländska vården och kvinnor från länder där 
könsstympning är allmänt utbrett. 
 
 
BAKGRUND 

Kulturkrockar inom hälso-och sjukvåden  
Enligt HSL (1982:763) är sjuksköterskor skyldiga att vårda alla patienter på lika villkor. 
Eriksson (2005) skriver om vikten av att möta patienten i dennes livsvärld samt att 
lindra lidande genom att bygga upp en mellanmänsklig relation med respekt för 
individen, något som är ett måste även om patientens åsikter, önskningar och sedvänjor 
kanske drastiskt skiljer sig från vårdpersonalens egna.  
 
Det finns många studier som visar på att en bred kulturell kompetens inom hälso-och 
sjukvård blir allt viktigt. Crespo & Martínez (2006), tar upp att i och med en allt större 
geografisk rörelse på vår jord bör kunskaper om kulturella skillnader och likheter ses 
som en nödvändig kompetens hos vårdpersonal och detta behövs lyftas både inom 
vårdutbildningar och i yrkeslivet. Esegbona-Adeigbe (2011), som undersökt svarta 
afrikanska kvinnors hälsa i Storbritannien betonar fördelarna med att vårdpersonal har 
en förvärvad kunskap och medvetenhet om dessa kvinnors kultur och menar att kulturell 
kunskap är av största vikt för att kunna skapa sig en korrekt uppfattning om patientens 
värdsbild. I en studie av Jirwe, Gerrish & Emami (2010), läggs focus på vilka 
svårigheter sjuksköterskeelever upplevt i mötet med patienter från andra länder och/eller 
kulturer. Studien visar på att de upplevde svårigheter att kommunicera med dessa 
patienter vilket bidrog till att mötet blev mekaniskt och opersonligt. De var rädda för att 
göra misstag och ansåg att de saknade kulturell kompetens och kände inte att de fick 
förtroende av patienter. Författarna hävdar att vårdutbildningar måste ta itu med detta 
underskott för att säkerställa att sjuksköterskor är utrustade med de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att ge vård av god kvalitet till patienter från olika kulturella 
bakgrunder. 
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Campinha Bacote (2002), har tagit fram en modell för kulturell kompetens inom hälso-
och sjukvård. Han hävdar att förändrade demografi och ekonomi, samt en växande 
mångkulturell värld, med stora skillnader i hälsotillstånd, mellan människor från olika 
etniska och kulturella bakgrunder innebär en allt större har utmaning för vårdgivare. 
Därför menar han att kulturell kompetens inom hälso-och sjukvård bör ses som en högt 
prioriterad fråga.  I hans modell ses kulturell kompetens som en pågående process och 
att vårdgivaren kontinuerligt bör sträva efter att uppnå förmåga att effektivt arbeta med 
människor från olika kulturer. Modellen innefattar fem olika processer som ska leda 
fram till en god mångkulturell vård. Den första processen är kulturell medvetenhet, som 
innebär medvetenhet sin egen kultur och självrannsakan och erkännande av egna 
fördomar och antaganden om individer som är olika. Kulturell kunskap är nästa process, 
som innefattar att söka och erhålla en sund pedagogisk grund om olika kulturella och 
etniska grupper. Denna kunskapsbas bör fokusera på tre specifika frågor: 
hälsorelaterade föreställningar och kulturella värden, sjukdomsfrekvens och prevalens 
och behandling effekt. Tredje processen är kulturell kompetens och betyder förmågan 
att samla relevanta kulturella uppgifter om patienten samt att kunna ge en kulturellt 
baserad fysisk bedömning. Den näst sista processen är det kulturella mötet, vilken 
uppmuntrar vårdgivare att direkt engagera sig i möten med patienter från olika 
kulturella bakgrunder. Detta ökar till öppenhet och förståelse och minskar risken för att 
behandla patienter från vissa kulturer som stereotyper. Den femte och sista processen är 
kulturell önskan, som innebär att motivera vårdgivare att vilja delta i den kulturella 
processen för att uppnå en så genuin och bra månkulturell vård som möjligt. 

 
Vad är kvinnlig könsstympning? 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition av kvinnlig könsstympning, eller female 
genital mutilation (FGM), är allt som berör helt eller delvis bortagande av det yttre 
kvinnliga könsorganet - eller annan skada på könsorganet - av icke medicinska skäl. 
Den svenska benämningen på detta ingrepp är kvinnlig könsstympning och förkortas 
KKS. Andra ord som ofta förekommer när detta ämne behandlas är female circumcision 
och female cutting (FC). FGM är erkänt internationellt som en kränkning av flickor och 
kvinnors mänskliga rättigheter. Ingreppet utförs oftast när flickorna är allt mellan 
nyfödda till 15 år. Vanligast är att ingreppet utförs av traditionella omskärerskor, som 
ofta spelar andra centrala roller i samhället, t.ex genom att delta i förlossningar. Dock 
utförs mer än 18% av alla FGM nu mera av vårdgivare, och detta blir allt vanligare. 
Mellan 100 och 140 miljoner flickor/kvinnor, har genomgått FGM, och enligt 
beräkningar riskerar 3 miljoner flickor detta förfarande varje år. Kvinnlig könstympning 
har rapporterats från flera delar av världen men är till synes vanligast i västra, östra och 
nordöstra regioner i Afrika, vissa länder i Asien och Mellanöstern och bland vissa 
invandrargrupper i norra Amerika och Europa (WHO, 2012). 

Klassificering 
WHO /UNICEF /UNFPA har samanställt en gemensam klassificering av kvinnlig FGM 
som innefattar fyra olika typer (WHO, 2012). 
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• Typ I – Helt eller delvis borttagande av klitoris. Här finns en rad olika 
variationer, där ytterligare indelning görs i Typ Ia, avlägsnandet av klitoris 
förhud, och Typ Ib, avlägsnandet av hela klitoris.  

 
• Typ II – Helt eller delvis borttagande av klitoris, de inre blygdläpparna och de 

yttre blygläpparna. Även här kan ytterligare indelning göras i Typ II a, 
avlägsnandet av endast de inre blygdläpparna, Typ II b, avlägsnande helt eller 
delvis av klitoris och de inre blygdläpparna, samt Typ II c, som innefattar helt 
eller delvis avlägsnande av klitoris, de inre och yttre blygdläpparna. 

 
• Typ III – innebär att en förträngning av vaginalöppningen görs med hjälp de 

inre blygdläpparna och/eller de yttre blygdläpparna, med eller utan excision av 
klitoris (infibulation). Här görs vidare indelning i Typ III a, då 
rekonstruktionen innefattar de inre blygdläpparna och Typ III b, innefattar 
även de yttre blygdläpparna.  

 
• Typ IV - Alla andra skadliga ingrepp i det kvinnliga könsorganet för icke-

medicinska ändamål, t.ex prickning eller skärande på klitoris och/eller 
blygdläpparna. Ingreppet kan även göras genom att bränna klitoris och 
omgivande vävnad. Det förekommer även att vävnad skrapas bort, att man skär 
runt slidmynningen eller för in frätande ämnen eller örter i slidan för att 
förorsaka blödning eller för att göra öppningen trängre.  

 

Vilka komplikationer kan kvinnlig könsstympning leda till? 
Det finns inga hälsofördelar med FGM. Ingreppet innebär att man tar bort och skadar en 
normal del av kvinnans kropp och stör dess naturliga funktioner. FGM kan leda till en 
rad både fysiska och psykiska besvär. Akuta komplikationer kan vara sådana som svår 
smärta, chock, blödningar, stelkramp, sepsis, urinretention, öppna sår i 
underlivsregionen och skada av närliggande genital vävnad. Långsiktiga komplikationer 
kan innefatta återkommande blås och urinvägsinfektioner, cystor, infertilitet, ökad risk 
för förlossningskomplikationer och dödsfall vid barnafödsel samt behov av senare 
operationer. Risken med att ha smittas av HIV eller hepatit B ökar också, då ingreppet 
ofta utförs med orena instrument. Även posttraumatiskt stressyndrom tas upp som en 
långsiktig komplikation (WHO, 2012). 
 
I en studie som gjorts av Momoh, Ladhani, Lochrie & Rymer. (2000) visar att alla typer 
av komplikationer är vanligast hos de kvinnor som genomgått infibulation. I samma 
studie nämns det att 11 av 27 kvinnor (40 %) med typ I eller II endast associerade det 
akuta ingreppet med kraftig smärta men förövrigt inga andra besvär, endast två av dessa 
kvinnor uppgav att de led av smärtsamma menstruationer på grund av FGM. 57 av 66 
(86 %) av kvinnorna med infibulation uppgav att de drabbats av minst en akut 
komplikation till följd av FGM. De vanligaste komplikationer som uppgavs i studien 
var smärtor, dåligt urinavflöde och psykiska besvär, men även komplikationer såsom 
cystor och fistelgångar p.g.a ärrbildning nämndes. 
 
När det gäller sexualitet skriver socialstyrelsen (2002) att FGM inte behöver ta bort 
kvinnans fysiska lust, men att det försvårar eller förhindrar att hon blir sexuellt 



 

 4

tillfredställd. Det är oklart hur det påverkar förmågan att få orgasm, men att FGM inte 
har någon positiv effekt på kvinnors sexualliv framstår klart. För männens del kan det 
upplevas smärtsamt att ha samlag med en kvinna som genomgått FGM och det kan även 
vara svårt att behöva orsaka henne fysiskt lidande i samband med samlag.  
 

Varför utförs ingreppet? 
Det är okänt var och när FGM har sitt ursprung, men det finns vissa bevis för att detta 
ingrepp utfördes så tidigt som för 5000 år sedan i Egypten (Johnsdotter, 2002). 
 
Det finns en rad förklaringar till varför FGM utförs. Socialstyrelsen (2002) tar upp att 
sedvänjan fanns innan både kristendomen och islam började praktiserades och är inte 
knuten till någon specifik religion. FGM är inte omnämnt eller påbjudet i någon religiös 
skrift. Inom vissa islamistiska grupper är det en utbredd uppfattning att Islam 
föreskriver FGM. Det som har påvisats är dock att profeten Mohamed inte förbjöd detta 
ingrepp såvida det inte var för stort, och p.g.a detta finns det diskussioner om 
traditionen ska följas eller inte. Däremot tros inte profeten Mohamed ha låtit sina egna 
döttrar könsstympas och han förespråkade aldrig ingreppet. FGM förekommer både 
bland kristna, muslimer och animister.  
 
Enligt WHO (2012) är orsaken till att FGM praktiseras en blandning av religiösa, 
kulturella och sociala faktorer inom familjer och samhällen. Det kan handla om att man 
ser det som en nödvändig del av vad som anses som rätt uppfostran av ett barn, att 
minska risken för utomäktenskapliga förbindelser, eller att det kan förknippas med 
kulturella ideal om vad som är vackert och rent. Många utövare tror sig finna stöd för 
denna ritual i religionen. Dock har detta inte kunna påvisats.  
 

Johnsdotter (2002) tar i sin avhandling kring FGM i Somalia upp anledningar som 
tradition/religion, ett krav för att bli gift, skönhetsideal, att behålla oskulden och rädsla 
för, härstammande från gamla myter, att klitoris skulle kunna växa och börja likna en 
penis.  

 

Lagar och regler 
Enligt svensklag är alla typer av kvinnlig könstympning förbjuden sedans 1982 (Lag 
1982:316). Detta är förbjudet även om flickan/ kvinnan själv lämnat sitt samtycke. Det 
är också förbjudet att re-infibulera, d.v.s. att åter sy ihop vaginan efter exempelvis 
förlossning. Däremot ska vaginan återställas så att den blir så normal som möjligt.  
 
Lagen lyder enligt följande (Lag 1998:407):  
 
1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma 
andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om 
samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.  
 
2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år. Om brottet medfört 
livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst 
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beteende skall det bedömas som grovt. För grovt brott döms till fängelse, lägst två år 
och högst tio år. För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att avslöja 
brott döms till ansvar enligt 23 kapitlet brottsbalken. 
 
3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol 
även om 2 kapitlet 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. 
 
I artikel 24 § 3 barnkonventionen står följande: ”Konventionsstaterna skall vidta alla 
effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är 
skadliga för barns hälsa.”  
Med ”traditionella sedvänjor” avses i första hand könsstympning av flickor. Med 
”effektiva åtgärder” avser konventionen lagstiftning som förbjuder sådana sedvänjor 
och informationskampanjer för att skapa medvetenhet om sedernas negativa effekter på 
barns utveckling (SOU 1997:116).  
 
I artikel 19 § 1 står vidare: ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 
administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, 
medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan 
persons vård.” 
 

Det står skrivet i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) att alla som jobbar med barn 
och ungdomar är skyldiga att anmälla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för 
minderårig.  

 

Mänskliga rättigheter, hälso-och sjukvårdsalgen, ICN etiska kod 
Mänskliga rättigheter är konventionsstadgar där det står vilka rättigheter människor har. 
Rättigheterna är individuella och gäller för varje människa. Staten ska skydda 
människor och se till att de mänskliga rättigheterna följs. Regeringen har det största 
ansvaret men även myndigheter och kommuner har ansvar. Några av de mänskliga 
rättigheter som är relevanta att ta i beaktande när det gäller hälso-och sjukvårdsarbetet 
är rätten till hälsa och barnkonventionen (Svenska FN-förbundet, 2008). 
 
Den lag sjuksköterskor jobbar under i Sverige är Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763) och 2 § lyder enligt följande: 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. 
 
Sjuksköterskor i Sverige är även skyldiga att följa ICN:s etiska kod (2007). Enligt 
denna är sjuksköterskan skyldig att i vårdarbetet verka för en miljö där mänskliga 
rättigheter, värderingar, trosuppfattning och sedvänjor hos familj och samhälle 
respekteras. Vidare är sjuksköterskan ansvarig för att den enskilde individen får den 
information som den är i behov av och behandlar även information som individen ger 
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konfidentiellt, samt använder sitt omdöme om vad som ska delges andra. Delat ansvar 
med samhället ligger hos sjuksköterskan att stödja åtgärder som tillgodoser i synnerhet 
svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. 
 

Möter vi dessa kvinnor inom västerländsk sjukvård?  
Av kvinnor i Sverige som är födda i länder där kvinnlig könsstympning förekommer 
eller har minst en förälder därifrån är de största grupperna från Somalia, Egypten, 
Etiopien, Eritrea och Gambia. Av 28 000 kvinnor, från dessa länder som bor i Sverige, 
är ungefär 12 000 flickor under 18 år och 5000 barn under sju år. Man vet inte säkert 
om ingreppet utförs olagligt även inom svenska gränser, men det mest sannolika är att 
om en flicka ska genomgå FGM tas hon till hemlandet eller till ett annat land och 
stympas där olagligt (Socialstyrelsen, 2004). 
 
En studie av Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén. (2006), som är gjord bland 
olika personalkategorier inom vården, visar att 60 % av de svarande i studien (458 av 
769) hade kommit i kontakt med kvinnor som genomgått FGM på ett eller annat sätt i 
sin yrkesroll. 80 % av dessa uppgav att de sett patienter som genomgått FGM typ III, 68 
% hade sett typ II, 41 % hade sett typ I och FGM typ IV hade setts av 18 %.  Mest 
erfarenhet av FGM fanns det bland gynekologer (127 personer av 134) och barnmorskor 
(246 av 313) men även skolsköterskor (34 av 126), skolpsykologer (11 av 24), 
pediatriker (11 av 103), skolläkare (11 av 46) och övrig vårdpersonal (29 av 42) uppgav 
att de mött kvinnor som genomgått FGM.  Sju av vårdpersonalen som sett FGM 
misstänkte att de sett en patient som nyligen hade genomgått ingreppet. De tillfrågade i 
studien uppgav att problem som dessa kvinnor sökt för var i huvudsak dysparenuia, 
dysmenorré, obstetriska problem, urinvägas-relaterade problem och psykosexuella 
problem. Några av deltagande i studien uppgav att de önskade kliniska riktlinjer och 
mer utbildning gällande frågor rörande FGM. Andra förslag som kom upp var lokala 
föreläsningar, seminarier, eller särskilda dagslånga möten rörande FGM som leddes av 
professionella med erfarenhet av att hantera dessa frågor.  
 
I en spansk studie uppgav 82 % av den tillfrågade vårdpersonalen (totalt 225) att de 
träffat patienter som genomgått FGM Studien visar vidare på att 18 % (totalt 225) 
uppgav att de inte hade något intresse av att lära sig om FGM. 98 % av männen och 96 
% av kvinnorna påstod sig veta vad FGM var, men bara 40 % av dem kunde 
identifierade korrekt typindelning av FGM (Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, 
Moreno, Navarro, Castany - Fàbregas & Muñoz-Ortiz. 2009). 
 
Socialstyrelsen (2005) skriver att det i Sverige finns goda möjligheter för rehabilitering 
av kvinnor som är könsstympade, och att de kan söka hjälp på ungdoms- och 
gynekologmottagningar i öppenvården samt på sjukhusens kvinnokliniker. De 
vanligaste orsakerna till att dessa patienter söker vård är menstruationsproblem, 
svullnader, infektioner, samlagsproblem eller problem under graviditeten. 
 
Forskning visar på att ett stort antal av personalen på ungdomsmottagningar och skolor i 
Sverige önskar att få veta mer om sociala, kulturella, etiska och medicinska aspekter 
och om komplikationer som är förknippade med FGM (Sörman-Nath, 2000).  
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Vårdvetenskapliga begrepp  
Lidande  
Lidande beskrivs enligt Eriksson (2005) som något en människa utsätts för och som 
upplevs negativt och ont. Lidandet beskrivs som en kamp som handlar om att pinas, 
kämpa och slutligen försonas med sitt lidande då detta är något individen måste leva 
med och aldrig kommer undan. Lidandet är unikt för varje människa. Eriksson delar in 
begreppet lidande i tre delar, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
Sjukdomslidande beskrivs i en studie i en studie av Berggren, Bergström & Edberg. 
(2006), bland kvinnor, från Eritrea, Somalia och Sudan som alla genomgått någon form 
av FGM, som lidande i form av sårinflammationer, smärtor vid menstruation och 
svårigheter att ha sex. Vårdlidandet kan relateras den till skräck och smärta som 
kvinnorna i studien beskriver i samband med att de genomgick FGM i barndomen, samt 
det hemska minnet av att ha blivit fasthållna med tvång under själva ingreppet. 
Livslidande är ett stort övergripande begrepp som innefattar livets lidande i sig självt 
(Eriksson, 2005). 
 

Livsvärld 
Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors dagliga tillvaro, deras vardagsvärld, 
uppmärksammas. Det innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen och att 
betona människors upplevelser och erfarenheter. Varje individ har sin egen livsvärld 
och för att kunna ge patienterna en god vård är det viktigt att vara öppen, följsam samt 
att ha en etisk medvetenhet för att kunna skaffa sig en bild av varje patients unika 
livsvärld, med vilken bakgrund patienten än kan ha och på sådant sätt bättre förstå 
patienten (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 

Vårdrelationen 
En god vårdrelation kan innebära lindrat lidande och ökat välbefinnande. En 
förutsättning för att skapa en god vårdrelation är att det finns någon form av 
mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient, att en integration kan ske på ett 
öppet och respektfull sätt. Ansvar för denna vårdrelation ligger alltid hos vårdaren. En 
god vårdrelation mellan vårdare och patient kännetecknas av professionalitet, 
målsättningen för en vårdrelation är att lindra lidande samt främja för hälsa och 
välbefinnande (Dahlberg, et al. 2003). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Att möta och behandla kvinnor som genomgått FGM är numera relativt välkänt inom 
den västerländska förlossningsvården, då vi från i början av 90 talet har haft en stor 
invandringsström från länder där sedvänjan praktiseras, speciellt från Etiopien, Eritrea 
och Somalia där ca 80 av alla kvinnor har genom gått det svåraste ingreppet, 
infibulation. Dock är detta ett mindre känt ämne för allmänsjuksköterskan som inte 
träffar på dessa kvinnor lika ofta. Men då komplikationer till FGM kan vara, utöver 
graviditet och förlossningsrelaterade, både av urologiska, gynekologiska och 
psykologiska slag är det ett ämne som bör lyftas även för den allmänutbildade 
sjuksköterskan. Dessa kvinnor kan söka vård exempelvis på vårdcentraler eller 
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akutmottagningar, för besvär och vårdpersonal kan även tänkas stöta på barn som 
nyligen genomgått ingreppet olagligt. En trolig utveckling är att kvinnor som genomgått 
FGM inom ett antal år kommer bli en större grupp än i nuläget på äldreboende och 
vårdavdelningar för äldre, där problemet med exempelvis urinvägsinfektioner och 
inkontinens kvarstår.  
 
Sjuksköterskor jobbar under de mänskliga rättigheterna, hälso-och sjukvårdslagen och 
ICNs etiska kod. Upplever kvinnor, från länder där FGM är allmänt utbrett, att 
vårdspersonalen i västvärlden möter dem i deras livsvärld och respekterar dem, samt ger 
dem den bästa möjliga vård, trots olika kulturer, religioner och sedvänjor? Möten med 
kvinnor, från länder där FGM är allmänt utbrett, ställer stora krav på vårdpersonalen när 
det handlar om lyhördhet, öppenhet, kunskap och förståelse. Om inte detta präglar 
vårdpersonalens arbete, utan att vårdpersonalen i stället låter attityder och fördomar 
påverka arbetet, finns det risk att mötet med västerländsk sjukvårdspersonal leder till 
diskriminering för dessa kvinnor.  
 
SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa hur kvinnor, som kommer från kulturer där 
kvinnlig könsstympning är allmänt utbrett, upplever mötet mellan västerländsk hälso- 
och sjukvårdpersonal. 
 
METOD 

Datainsamling 
Materialsökning till denna litteraturstudie har gjorts i databaserna Pubmed och Chinal 
under september-november 2012. Sökord som användes var female circumcision, 
female genital mutilation, female cutting, immigrants, caring. Vid alla sökningar 
användes ämnesfältet abstract. Några av artiklarna hittades genom att titta i andra 
artiklars referenslistor. Artiklarna som används är alla utifrån kvalitativa studier, 
förutom en som är kvantitativ. Kriterier för inklusionskriterier för deltagarna i studierna 
var att det skulle handla om kvinnor som kommer från ett land där FGM är vanligt, har 
invandrat till något västerländskt land och har varit i kontakt med någon form av vård. De 
granskade artiklarna är från Sverige, Finland, Canada och USA. Information till 
bakgrunden har, förutom i databaserna, även sökts på WHO:s och Socialstyrelsens 
hemsidor.  
 
Efter litteratursökningar i databaserna lästes abstrakt igenom för ett flertal artiklar och 
därefter granskades 20 av dessa närmare. Tre av artiklarna som till slut användes i 
denna litteraturstudie hittades via referenslistan till andra artiklar. Kvar att använda till 
resultatet blev de tio artiklar som denna litteraturstudie bygger på. Dessa granskades 
utifrån Fribergs (2009) mall, eftersom författaren var bekant med denna mall sedans 
tidigare. Sökhistorik finns dokumenterat nedan.  
 
Dataanalys 
Artiklarna som ingår i studien analyserades utifrån Evans modell (2003). Enligt denna 
analyseras artiklarna i fyra steg. Det första innebär att söka artiklar med hjälp av 
inklusionskriterier. Därefter läses artiklarna igenom ett flertal gånger, först för att få en 
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övergripande helhetsperspektiv över innehållet och därefter för att hitta huvudfynden.  I 
det tredje steget identifieras likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. I det 
fjärde och sista steget görs innebörden av temana och subtemana tydligt och texten i den 
nya studien stöds med hjälp av referenser från de utvalda artiklarna. 
 
Alla artiklarna lästes igenom ett flertal gånger. Färgmarkeringar och anteckningar 
gjordes både i metoddelen och resultatdelen, för att få ett begripligt samanhang och ta ut 
sådant som var viktigt. Därefter sammanlänkades delar med samma färgkod. När teman 
och subteman i resultaten var uttagna strukturerades även nya teman till diskussionen. 
Dessa togs utifrån de vårdvetenskapliga begrepp som beskrivits i bakgrunden. Vissa av 
artiklarna berör både läkare, barnmorskor och sjuksköterskor. Därför används begreppet 
vårdpersonal genomgående i hela texten. 
 
 
Databas 
 

 
Sökord 
 

 
Antal träffar 
 

 
Antal 
granskade 
 

 
Antal 
använda 
 

 
Pubmed  
 

Female genital 
mutilation and 
immigrants and 
caring 

25 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
Chinal/  
 
 

Female circumsisions
 
Female cutting 

57 
 
32 

10 
 
4 

4 
 
2 

 
Hittade via referenslistor 
 

 
 
 
 

 
6 
 

 
3 
 
 

 
Totalt 

 
181 

 
24 

 
10 

 

RESULTAT 

Återkommande minnen av FGM i samband med gynekologiska 
undersökningar och förlossningar 
I en studie av Lundberg & Gerezgiher. (2009), berättar kvinnor från Eritrea, som alla 
genomgått infibulation och invandrat till Sverige, om att deras minnen av extrem 
smärta, rädsla och skräck, från när de genomgick FGM, kom tillbaka till dem i samband 
med gynekologiska undersökningar och förlossningar. Några av kvinnorna upplevde att 
de inte haft tillräcklig kunskap om hur förlossningen gick till och hur de skulle 
förbereda sig. De var alla rädda för att behöva genomgå kejsarsnitt, men även för att 
spricka under förlossningen, då de oroades för att detta kunde leda till komplikationer 
som gjorde att de blev bortstötta från sin make och familj. Flera av kvinnorna berättade 
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också att de haft en mycket svår tid efter förlossningen, med komplikationer såsom 
sårinfektioner, blödningar och urininkontinens. Författarna tar vidare upp i diskussionen 
hur viktigt det är att de som vårdar dessa kvinnor har kunskap omkring FGM både rent 
tekniskt sätt, och även vad det gäller kvinnornas kultur och traditioner, för att kunna 
vårda med god kvalitet. Likande upplevelser tas upp i studien av Berggren, Bergström 
& Edberg. (2006), där kvinnorna berättar om att minnena av proceduren kom tillbaka 
till dem bland annat under gynekologiska undersökningar.  
 
Att känna skam 
I en studie av Berggren, et al. (2006) berättade kvinnor som blivit intervjuade att de 
upplevde sig vara annorlunda och sårbara, samt uttryckte att de kände dubbelskam i och 
med FGM. Kvinnorna beskrev denna dubbla skam genom i att det i deras hemländer 
innebar skam att inte ha genomgått FGM, eller inte ha låtit sina döttrar genomgå FGM, 
medan det i mötet med den svenska vården istället upplevdes som en skam att ha 
genomgått FGM, och att det dessutom var förbjudet att låta sina döttrar genomgå detta. 
De uppgav dock att de såg lagen mot FGM som något positivt. Den gav dem stöd i att 
inte låta sina döttrar genomgå ingreppet. 
 
Samma typ av upplevelser beskrevs i en studie av Ahlberg, Krantz, Lindmark & 
Warsame. (2004), där somalier intervjuats kring syn på FGM. Kvinnorna i denna studie 
beskrev hur de levde som ett slags dubbelliv, där de pendlade mellan trycket i sin egen 
kultur på att vara omskurna och det nya svenska samhället där lagar och moral förbjuder 
ingreppet. Kvinnorna uppskattade att lagen mot FGM fanns, men skämdes samtidigt för 
att berätta för sjukvårdspersonal att de genomgått ingreppet. De tyckte att det innebar en 
ytterligare press på flickorna/kvinnorna att leva i ett samhälle som ser så enkelspårigt 
och fördömande på FGM och att det skapar risk för diskrimination. Detta uttrycktes 
bland annat genom att de upplevde att deras döttrar riskerade att bli inspekterade av 
skolsköterskor, om det fanns misstanke om att FGM utförts. 
 

Kunskapsbrist hos vårdpersonal  
I en svensk studie berättade flera kvinnor, som genomgått FGM, att de jämförde vården 
i sina hemländer med den i Sverige, där de tycker standarden är mycket bättre och 
sjukvårdspersonalen mycket vänlig och snäll, vilket de uttryckte tacksamhet för. 
Samtidigt hade de en känsla av att vara exponerade och utelämnade till andra 
människor, som inte hade tillräcklig kunskap om FGM. En del av dem hade inte ens 
blivit tillfrågade om de genomgått FGM innan sin förlossning och upplevde istället 
sedan att de varit tvungna att instruera vårdpersonalen hur de skulle göra för att öppna 
upp dem just i det kritiska ögonblicket som en förlossning kan vara. Dessa kvinnor 
uttryckte en önskan om att de skulle ha blivit öppnade före förlossningen, för att slippa 
detta ytterligare lidande (Berggren, et al. 2006). 
 
I en studie av Straus, McEwen & Hussein. (2009) uppgav många av de somaliska 
kvinnorna som deltagit, att vårdpersonal som de träffat inte varit tränade i att ta hand om 
kvinnor som genomgått FGM. Att dessa inte heller uppfattats som villiga att ta hjälp av 
kvinnornas egna kunskaper i hur själva uppklippningen ska gå till har orsakat ytterligare 
lidande och kvinnorna menar att många förlossningar slutade med kejsarsnitt utan att 
detta egentligen var nödvändigt.   
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Andra likande åsikter har funnits i en studie av Herrel, Olevitch, DuBois, Terry, Thorp, 
Kind & Said. (2004) där de Somaliska kvinnornas främsta negativa upplevelser i mötet 
med västerländsk vårdpersonal var relaterat till personalens bristande kompetens. De 
positiva erfarenheterna hade att göra med när de känt stöd från vårdpersonalen.  
 
Även en studie av Lundberg & Gerezgiher. (2009), som är gjord med invandrarkvinnor 
från Eritrea, visar på vikten av kunskap om FGM i vården av dessa kvinnor. Kvinnorna 
uppgav att när de mött vårdpersonal med god kunskap om FGM kände de sig trygga. De 
nämnde även att sådant som en välkomnande receptionist på sjukhuset och försiktighet 
under gynekologiska undersökningar ingav en trygghetskänsla, även om de i många fall 
var långt borta från sina familjer. Men när de tvärtom träffade vårdpersonal med 
bristande kunskap upplevde de rädsla, ångest och oro och kände sig otrygga. Överlag 
hade dock kvinnorna övervägande bra erfarenheter kring sin graviditet, förlossning och 
eftervård i Sverige. Kvinnorna nämnde att Sverige numera är ett mångkulturellt land 
med många invandrare från länder där FGM praktiseras. De sa vidare att de hoppades 
att vårdspersonal skulle lära sig mer om FGM och vad de kan göra för att stötta dessa 
kvinnor. Författarna tar i diskussionen upp vikten av ökad kunskap kring FGM och 
kulturell kunskapsteori för att kunna ge god vård till dessa kvinnor. De tar också upp 
vikten av att råda kvinnor som genomgått FGM till de-infibulation före graviditeten.  
 

Upplevelser av bemötande 
I en studie bland kvinnor från Eritrea, Somalien och Sudan i Sverige berättade 
deltagarna att det var första gången de pratade om FGM med någon utanför sin etniska 
grupp. Kvinnorna uppgav vidare att den enda kontakten de hade med svenskar utanför 
jobbet var med vårdpersonal och barnomsorgspersonal, och att de före sin ankomst till 
Sverige trodde att FGM förekom överallt. När det gällde mötet med sjukvården i deras 
nya hemland beskrev kvinnorna att de kände det som att de ofta blev stirrade på av 
vårdpersonal utan att ens blivit tillfrågade och att vårdpersonalen ibland hade 
ansiktsuttryck som om de sett något konstigt och äckligt. Kvinnorna upplevde det som 
om vårdpersonalen såg ner på dem och som om de blev sedda som ett objekt och inte 
respekterade. De upplevde också att vårdpersonal pratade om dem utan deras 
medgivande. Kvinnorna berättade att de hade upplevt en förändring hos 
vårdpersonalens bemötande då de återkom vid graviditeter. I den första och andra 
graviditeten hade upplevelsen av vårdpersonalen varit positiv, men därefter var 
upplevelser av underlägsenhet och skam i fokus vid mötet med vårdpersonalen då de 
fick en känsla av att inte följa normen när det gällde att inte ha så många barn. 
Kvinnorna upplevde det som att de inte ansågs kapabla att sköta om sina familjer och 
detta gav dem i sin tur en ovilja att uppsöka hälso- och sjukvård (Berggren, et al. 2006). 
 
Många somaliska kvinnor upplever bemötande och attityder hos en del västerländsk 
vårdpersonal på ett sätt som att de inte blev tagna på allvar för att de var från Somalia, 
och att de själva var skyldiga till sitt lidande t.ex. på grund av att de föder så många 
barn (Ahlberg, et al. 2004). 
 
Liknande uppfattningar hittas i en artikel av Straus, et al. (2009) där kvinnorna i studien 
upplevde, att möten med hälso-och sjukvårdspersonal, ofta präglades av att de blev 
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behandlade stereotypt. De fick känslan av att anses vara ointelligenta, ha bristande 
kunskap om sin egen hälsa, samt att inte bry sig vidare mycket om familjeplanering på 
grund av att de hade så många barn.  
 
Även i en forskningsrapport som gjorts av Herrel, et al. (2004) upplevde deltagarna, att 
de inte kände sig behandlade som individer i mötet med vårdpersonal att de blev sedda 
som en grupp, som somalier. De uttryckte en allmän uppfattning om att 
sjukvårdspersonalen var diskriminerande på grund av deras etnicitet, mindre känsliga 
för deras behov och att de blev ignorerade för att de inte pratade landets språk.  
 
I en studie Pavlish, Noor & Brandt. (2010) berättade de somaliska kvinnorna som 
deltagit att de inte blev tagna på allvar och blev betraktade som ointelligenta för att de 
var somalier. Vidare uttryckte de att om de inte hade en tolk med sig vid vårdmöten, 
även om de pratade flytande engelska, utgick vårdpersonalen från att de inte förstod, 
och de fick de inte den informationen de skulle ha fått ifall de haft tolk med sig. 
Kvinnorna sa att de tyckte det var problematiskt att behöva prata om hälsoproblem med 
en tredje part i rummet, t.ex. en tolk, och slapp helst detta om det var möjligt.  
 
I en kvantitativ studie som är gjord på 432 somaliska invandrarkvinnor i Canada, tog 
kvinnorna upp bristen på respekt för deras kultur och negativa attityder hos 
vårdpersonal som de mött.  87,5 % av kvinnorna uppgav att de hade upplevt sårande 
kommentarer kring sin FGM och sin kultur. Upplevelser som lyftes var brist på 
lyhördhet hos vårdpersonalen, känslan att vårdpersonalen tyckte att de var lata och 
ovilliga att samarbeta, samt att de inte fick den smärtlindring och vård de behövde. 
Trots detta uppgav 87 % av kvinnorna att de hellre födde på sjukhus, än hemma och 
66,4 % att de föredrog att föda i Canada framför Somalia. Även i denna diskussion 
läggs vikt på att det krävs mer känslighet och respekt för kulturella skillnader inom 
sjukvården för att kunna tillgodose en god vård för dessa kvinnor (Chalmers, Hashi & 
Kowser. 2000). 
 
Khaja, Lay & Boys. (2010) har forskat om somalier som invandrat till USA/Canada. 
Kvinnorna som hade intervjuats upplevde det som att vårdpersonalen var mer 
intresserad av själva ingreppen de hade genomgått än av varför de sökte vård. De hade 
också haft känslan av att bli använda som visningsexemplar, när de sökte vård på grund 
av FGM, då personalen visat upp deras kön för läkar- och sjuksköterske- studenter. 
Vidare kritiserade kvinnorna västerländska kvinnoorganisationer för att bara fokusera 
debatten om FGM på infibulation, när det finns många nyanser där emellan. De 
uttryckte även missnöje över att FGM beskrevs som barnmisshandel. Kvinnorna 
menade att detta kunde få det att framstå som om de inte brydde sig om sina barn. De 
ansåg att organisationerna istället skulle fokusera på hälsoriskerna med FGM. Vidare 
berättade kvinnorna att de ville och tyckte det var viktigt att kämpa emot FGM, men att 
det måste göras på ett varsamt sätt, innehålla utbildning och respekt för deras kultur, 
istället för att fördöma och förolämpa.  
 
I en annan studie av gjord av en grupp forskare (Khaja, Barkdull, Augustine & 
Cunningham. 2009) talade kvinnorna om hur de kände sig överkörda av det 
västerländska samhället när det gällde debatten om FGM. De menade att det fanns 
viktigare saker för dem att kämpa för, som mat, rent vatten och kläder. De uttryckte 
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också upprördhet över att bli kallade könsstympade, då de ansåg att detta fick dem att 
låta ociviliserade och känna sig förolämpade. 
 

Kommunikation 
I studien av Straus, et al. (2009) lyfte deltagarna fram avsaknaden av icke-verbal 
kommunikation som ett problem i vårdrelationen. De somaliska kvinnorna som 
intervjuades upplevde att den brittiska vårdpersonalen ställde frågor om deras fysiska 
tillstånd men inte riktigt lyssnade på dem. De kände inte någon empati från 
vårdpersonalen och det inte heller förekom någon som helst fysisk kontakt mellan 
patient och vårdare, som en klapp på axeln eller en kram vid ankomsten, vilket de var 
vana vid från sin egen kultur. Den orala traditionen var också mycket viktigt för dessa 
kvinnor, och de ansåg att t.ex. den skriftliga information de fick på sjukhusen inte var 
till någon nytta för dem alls. Brist på kontinuitet i vårdrelationerna sågs också som ett 
problem, då ständigt ny vårdpersonal gjorde det mycket svårare för dem att uppleva 
familjaritet och tillit. Något annat som lyftes fram i samband med vårdrelationen och 
kommunikationen var bristen på tolkar och då speciellt lämpliga tolkar som verkligen 
kunde översätta korrekt.  
 
Carroll, Epstein, Fiscella, Gipson, Volpe & Jean-Pierre. (2007) tar i sin artikel upp vad 
som upplevdes positivt respektive negativt i möten mellan somaliska kvinnor och 
vårdpersonal i USA/Canada. Saker som kvinnorna uppgav var viktiga för en god vård 
vara att vården var lättillgänglig och begriplig, präglades av god kommunikation samt 
kontinuitet God kommunikation kunde upplevas, även om det rådde brister i 
språkkunskaperna, genom en visad respekt för individen. Ett leende, vänlighet, att 
kunna prata, tålamod, visa intresse och eller kunskap för deras kultur och traditioner 
uppgavs som exempel på detta. Negativa upplevelser av vården hade att göra med om 
vårdgivarna var stressade eller öppet visade sin frustration inför språkbarriärer. 
Kvinnorna berättade vidare att det var viktigt att ha tillgång till tolk om detta behövdes 
och värdefullt, men inte nödvändigt, var att möta och behandlas av en kvinnlig doktor.  
 
En grupp forskare (Herrel, et al. 2004) lyfter fram språkproblematiken i och med 
upplevelsen hos patienterna av att bli ignorerade för att de inte pratade landets språk. 
 
Liknande upplevelser uttrycktes i en intervjustudie som gjorts i Sverige av Ahlberg, et 
al. (2004). De deltagande kvinnorna från Somalia berättade att språkproblematiken 
ledde till, att de kände rädsla för att inte kunna instruera vårdpersonal om det behövs vid 
förlossningen (om det var nödvändigt) om hur en uppklippning ska gå till. De berättade 
även att för många av dem var det ett tecken på svaghet att gråta av smärta, och att de 
hellre bet ihop än visade hur ont de egentligen hade, vilket de trodde kunde leda till att 
de inte fick hjälp i tid eller den smärtlindring de kunde behöva.  
 
Något som lyfts fram i studien av Pavlish, et al. (2010) är svårigheter i 
kommunikationen som uppstår på grund av kulturkrockar.  De somaliska kvinnor som 
intervjuades sa att de hade ett mer holistiskt synsätt på sjukdom och hälsa, än vad de 
upplevde att vårdpersonalen i USA hade. De såg hälsa relaterat till familjen, Allah och 
samhället. De upplevde att de kände sig mer ensamma i USA och löpte riks för ohälsa 
på grund av detta. Många undvek att söka vård på grund av att de ansåg att de kände sig 
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sjukare efter besöket än innan, då de fått diagnoser de inte hade en aning om att de hade.  
De upplevde att de inte hade fått någon konkret hjälp för problemen som de egentligen 
sökt för, utan bara genomgått undersökningar och tagit prover utan att egentligen förstå 
varför. Kvinnorna uttryckte också frustration över dålig kontinuitet i vården och brist på 
tid vid besöken. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet i denna studie var att studera upplevelser av västerländsk vård hos kvinnor som 
kommer från länder där FGM är allmänt utbrett. Att söka i chinal och pubmed var ett 
bra alternativ, då dessa databaser var välbekanta och lätta att hantera. Sökorden som 
användes gav ett relativt avgränsat antal artiklar redan från början. Att hitta artiklar som 
passade till ämnet var dock inte helt lätt. Den forskning som hittades handlade i många 
fall om upplevelser av bemötande och kunskapsluckor som identifierades inom mödra- 
och förlossningsvården. En anledning till detta kan ju vara att FGM framför allt orsakar 
komplikationer i samband med graviditet och förlossningar, men mötet med dessa 
patienter sker även inom vården i stort. Därför kan den kunskap som kommit fram med 
denna litteraturstudie mycket väl appliceras även på allmänsjukvården. Mycket bra 
information som kom fram i litteratursökningen var inte förstahandskällor utan andra 
litteraturstudier och kunde därför inte användas i resultatet. Det hade dock varit mycket 
spännande och intressant att göra en empirisk intervjustudie med samma syfte, men då 
tiden under sjuksköterskeutbildningen är knapp för detta blev det naturligt att göra en 
litteraturstudie. En litteratur studie har fördelen med att flera artiklar granskas och 
information om ett större antal patienter kan samlas in än om en intervjustudie skulle 
göras.  
 
Artiklarna till studien är i första hand kvalitativa, men att en kvantitativ studie ingår i 
analysen kan ses som en fördel, då antalet deltagare var stort och frågorna i studien var 
utformade utifrån patienternas upplevelser. Att flera av artiklarna är ifrån USA kan ses 
som en svaghet i studien eftersom USA skiljer sig lite från flera andra västerländska 
länder, med tanke på den mer utbredda privatiserade sjukvården och dels för att de inte 
har ratificerat t.ex. FN:s barnkonvention. Dessa studier har ändå valts att tas med då den 
information som fanns i studierna ansågs relevant och intressant. Några av artiklarna 
handlar inte bara om upplevelsen av vården utan om samhället i stort. Dessa har ändå 
valts att ta med, men endast det som handlar om mötet med vården har behandlats i 
resultatet.  
 
Artiklarna granskades och analyserades utifrån valda modeller. Till en början var det 
ganska svårt att ta fram teman och hålla en röd tråd, men allt eftersom arbetet med 
artiklarna fördjupades sågs samanhang och liknelser klarare. De teman som togs fram 
kunde sedan under diskussionen delas in under lidande, livsvärld och vårdrelation.   
 
Resultatet i denna studie kan ses som något kort, men anses ändå innefatta det relevanta 
ur studierna på ett koncist och innehållsrikt sätt.  Författaren har skrivit själv, vilket kan 
ses som en svaghet då resultatet inte ses från olika perspektiv.  
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Resultatdiskussion 
Lidande 
I resultatet framkommer att för många av kvinnorna har skräckfyllda minnen ifrån 
tidigare genomgången FGM kommit tillbaka i samband med senare gynekologbesök 
och graviditeter och/eller förlossningar. Flera av kvinnorna som genomgått FGM 
uppgav även en stor oro och rädsla för att behöva genomgå kejsarsnitt (Berggren, et al. 
2006) och (Lundberg & Gerezgiher. 2009). För dessa kvinnor anser författaren att FGM 
innebär ett livslidande, då de flera gånger under sitt senare liv åter igen måste 
genomlida de smärtsamma och hemska minnen som de har från när de genomgått FGM. 
Detta är något som de måste kämpa sig igenom, uthärda, men tids nog också försöka 
försonas med. Här anser författaren att vårdpersonalen spelar en viktig roll. 
Vårdpersonalen kan, genom att försöka lyssna till, förstå patienten och vara ödmjuka, 
hjälpa till att lindra deras lidande.  
 
Känslan av dubbel skam som Berggren, et al. (2006) lyfter fram och känslan av att leva 
ett dubbel liv (Ahlberg, et al. 2004) är något som ytterligare kan öka på lidandet. I 
Johnsdotters avhandling (2002) framkommer liknande dubbla tankar hos de tillfrågade 
kvinnorna som lättnad över att i Sverige slippa låta sina döttrar genomgå en sådan 
plågsam procedur som FGM, men samtidigt oro över hur det ska gå att uppfostra en 
dotter till en bra flicka trots att hon inte har genomgått FGM. 
 
En annan del av lidandet, och då kanske framför allt sett utifrån vårdlidande, anser 
författaren ligga i den kunskapsbrist hos västerländsk vårdpersonal som kvinnor som 
genomgått FGM upplever. Delvis tas denna kunskapsbrist upp i relation till det nya 
hemlandets goda standard. Flera kvinnor uttrycker att de känner tacksamhet över 
standarden men upplever sig samtidigt exponerade och utlämnade i och med 
vårdpersonalens brist på kunskap om FGM. Överlag är de negativa upplevelserna av 
västerländskvård i första hand kopplade till när vårdpersonalen inte har haft tillräckligt 
med kunskap, vilket fått kvinnorna att känna rädsla och osäkerhet. Detta skulle kunna 
undvikas om barnmorskor på mödravårdcentraler, i god tid före förlossningen, alltid tog 
reda på om kvinnorna från länder där FGM praktiseras har genomgått detta ingrepp eller 
inte. Socialstyrelsen (2005) skriver angående de-infibulering, att det i Sverige för det 
mesta inte praktiseras de-infibulering under graviditet, men att det är kvinnans önskemål 
som ska vara vägledande. Denna kunskapsbrist kan belysas med en svensk studie som är 
gjord av Widmark, Tishelman & Ahlberg. (2002) bland vårdpersonal inom förlossning 
och mödravård. Deltagarna i studien beskrev en mycket bristande kunskap när det 
gällde att behandla kvinnor som genomgått FGM. Svårigheter som de upplevde kring 
vårdandet av dem låg i första hand kring kvinnornas förändrade anatomi. Den 
huvudsakliga kunskap de hade kring FGM var den de skaffat sig på egen hand, inte 
genom deras utbildning. De intervjuade upplevde inte heller att de kunde få någon 
vägledning eller hjälp från läkarna, då dessa inte hade någon mer kunskap än de själva.  
 

Livsvärld 
Livsvärlden är unik för varje individ, och det är sjuksköterskans uppgift att vårda utifrån 
ett livsvärldsperspektiv och att möta patienten i dennes individuella livsvärld. För att 
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kunna vårda patienter utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär detta att sjuksköterskan 
fokuserar på hur patienten upplever sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård 
(Dahlberg, et al 2003). Hur väl detta egentligen sker är något som kan i fråga sättas 
utifrån resultatet av hur vårdpersonalens attityder och bemötande uppfattas av kvinnor 
som genomgått FGM. 
 
Flera av studierna i resultatet belyser att kvinnorna upplever att de inte blir tagna på 
allvar för att de är av en annan härkomst och/eller inte pratar språket som talas i landet. 
Kvinnorna beskriver bland annat att de känner sig behandlade som stereotyper och inte 
som individer, att de upplever att de anses som ointelligenta och ha sämre kunskap samt 
mindre förmåga att ta hand om sin familj. Många kvinnor lyfter fram att de känner sig 
diskriminerade på grund av sin härkomst av sjukvårdspersonalen.  
Det är intressant att titta på dessa upplevelser och jämföra dem med en studie av 
Widmark, et al. (2002), där vårdpersonalen som deltagit i studien beskriver möten med 
kvinnor som genomgått FGM som mycket stressade och känslofulla och möten med 
kvinnornas familjer som komplexa. Vårdpersonalen säger sig identifiera sig med 
kvinnorna och beskriver känslor av djup empati, medlidande och sorg. Samtidigt som 
de berättar om känslor av aggression och hat som kom upp mot traditionen, religionen 
och mot männen. En del av vårdpersonalen sa att de kunde dölja de negativa känslorna 
medan vissa sa att dessa känslor troligtvis lyste igenom 
Detta väcker frågor hos författaren som vilken rätt har vi som vårdare att döma dessa 
patienters traditioner och religioner? Innebär detta verkligen att vi möter patienterna i 
deras livsvärld? Vilken rätt har vi att känna hat mot männen?  
Det finns forskning som visar på (Johnsdotter, 2002) att papporna i familjer där FGM 
sker många gånger motsätter sig FGM, och att FGM av deras döttrar sker utan 
pappornas vetskap. Vidare gällande FGM lyfts olika åsikter bland männen fram. Vissa 
menade på att de mycket väl kunde gifta sig med en kvinna som inte genomgått FGM 
och andra förespråkade FGM, men endast av typen I eller typ II.  
 
En annan forskning som gjorts av Degni, Suominen, Essén, El Ansari & Vehviläinen-
Julkunen. (2012) bland vårdpersonal i Finland, visar på att så gott som alla deltagare i 
studien poängterar kulturskillnader som finns bland dem och somaliska kvinnor. De 
beskriver att de upplever problem med att ge förebyggande hälsovård till dessa kvinnor 
på grund av deras kulturella attityder.  Flera av den manliga vårdpersonalen beskriver 
frustration, och till och med förödmjukelse, för att en del av de somaliska kvinnorna 
inte vill bli behandlade av dem för att de är män. En del av den kvinnliga 
vårdpersonalen uttrycker irritation över att de somaliska kvinnorna för med sig sin 
kultur in på sjukhuset, bland annat genom att ha med sig många anhöriga eller att 
kvinnorna uttryckte en önskan om att få be under besöket.  
Åsikter och tankar som dessa är i författarens mening brist på professionalitet. 
Vårdspersonal måste kunna hålla balansen mellan att vara professionell och privat, och 
därmed inte ta sådant som patienter uttrycker för personligt. Sjukvården kan inte 
tillgodose alla patienters önskningar, men personalen måste kunna hantera dessa, och 
om det inte går att tillfredsställa förklara varför. Vårdpersonalen måste se till att 
patienterna får den information de ska ha och att även att de tillgodoser informationen. 
Allt måste ses ur ett bredare perspektiv, och egna åsikter och fördomar får inte påverka 
vårdspersonalen i deras arbete med att ge en god vård till patienter. 
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I en studie av Upvall, Mohammed & Dodge. (2009) belyses vikten av att utbilda 
vårdpersonal till mer kulturell känslighet genom broschyrer, informationsmöten, 
föreläsningar och annat. Författaren anser, att man redan under grundutbildningen för 
sjuksköterskor, borde ta upp hur man handskas med kulturella skillnader inom vården. 
 

Vårdrelationen 
Ett återkommande problem för en god vårdrelation mellan västerländsk vårdpersonal 
och kvinnor som genomgått FGM visade sig inte helt överraskande vara språkbarriärer. 
Att ha tillgång till tolk vid behov upplevdes, samtidigt som det i vissa fall framkom som 
ett problem, att tolkarna inte alltid kunde det medicinska språket tillräckligt väl. 
Språkproblematiken tas även upp i studien av Degni, et al. (2012). Vårdpersonalen 
upplevde att även om det fanns tolk att tillgå blev kommunikationen ofta bristfällig för 
att tolken inte kunde tillräckligt med medicinska termer. I andra fall uppgavs att yngre 
familjemedlemmar ofta användes som tolkar. Detta ansåg vårdpersonalen vara ett 
problem då kvinnorna som sökte vård kanske inte alltid kunde berätta allt när en tredje 
part var närvarande.  Det är mycket viktigt att vårdpersonal utvecklar färdigheter när det 
gäller att arbeta med en tolk närvarande. Det kan handla om färdigheten av att behålla 
fokus på patienten, genom att hela tiden titta på patienten och inte på tolken under 
samtalet, så att patienten känner delaktighet och intimitet i samtalet (Upvall, et. Al. 
2009). 
 
Intressant att lyfta fram i detta sammanhang är vikten av kommunikation även om 
språkkunskaperna brister. I studien av Straus, et al. (2009) upplever kvinnorna att 
vårdpersonalen inte lyssnade på dem, då de inte kände någon empati från 
vårdpersonalens håll, samt att det var svårt för dem att känna familjäritet och tillit då de 
ofta träffade ny vårdpersonal. Här var inte själva orden i focus utan mer hur kvinnorna 
blev bemötta under konversationen. 
Författarna Carroll, et. Al. (2007) belyser hur god vård kan ges genom kontinuitet i 
vården. Vidare skriver författarna att det är viktigt att vården och informationen som ges 
är begriplig, samt att vårdpersonalen kan upprätthålla god kommunikation med hjälp av 
visad respekt, tålamod, vänlighet och visat intresse.  
Detta kan bekräftas av den intervjuade vårdpersonalen som deltagit i studien av Degni, 
et al. (2012). De berättar hur sociala interaktioner upplevs som oerhört viktiga för 
somaliska kvinnor och anser att relationen till dessa patienter är beroende av 
vårdpersonalens förståelse av deras kultur, historia, religion och förändringar i deras liv 
när de kommit till Finland. Vidare hävdar flera av de intervjuade, att det är mycket 
viktigt för dessa kvinnors mentala hälsa att de litar på och känner förtroende för 
vårdpersonal och socialarbetare. Något som lyfts fram var, att om man som 
vårdpersonal var rädd för att bli personlig med dessa kvinnor och höll för mycket 
distans minskade även chansen för interaktion.  
Detta är något som även Socialstyrelsen (2005) tar upp. Där beskrivs hur skrivna PM 
med kända rutiner kan underlätta i mötet mellan personal och patienter över 
kulturgränser, men även att detta dock inte är tillräckligt utan det förutsätter ömsesidig 
respekt där man lyssnar och lär av varandra. Vidare skriver socialstyrelsen att det krävs 
en attitydbearbetning – inte bara i patient-gruppen utan också hos personalen, så att 
mötet och samtalet kan leda till förändring. Förtroende och lyhördhet i 
kommunikationen är avgörande för en god vårdrelation, eftersom personal kan uppfattas 
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som representanter för myndigheter. Vårdpersonalen bör därför akta sig för att agera 
som moraliska väktare, men kan däremot med fördel visa genuin nyfikenhet och 
intresse genom att fråga hur patienterna tänker och känner inför olika situationer.  
Författaren håller med om detta och anser att vårdpersonal inte bör vara för rädd för att 
bli privata i mötet med dessa kvinnor. Som många av deltagarna i studierna tar upp är 
deras kultur mer oral och även fysisk. De är vana vid en berättande tradition och mer 
kroppskontakt och om vårdpersonalen håller allt för mycket distans rikserar detta att 
ingen verklig interaktion uppstår och vårdpersonalens möjlighet att lindra lidandet, som 
är vår mening med vårdandet minskar. Vidare anser författaren av att det bör finnas en 
strävan inom hälso- och sjukvården för att uppnå en bred kulturell kompetens.  
Detta beskrivs av Campinha Bacote (2002) med att vårdpersonal reflekterar över och är 
medveten om sin egen kultur, förförståelse och värderingar, samt tar del av patientens 
kultur och värderingar, och genom sin egen medvetenhet inte fördömer patienten.  
Även Leininger (1996) tar upp det faktum att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i 
princip tvingas att utveckla en mångkulturell syn i sitt arbete relaterat till följd av att 
både patienter och vårdare idag rör sig runt jorden. Hon utvecklade en modell för 
kulturkongruent omvårdnad, då hon i mitten av 1900-talet såg ett behov av att inkludera 
de kulturrelaterade aspekterna i omvårdnaden. ”The culture care theory” har som syfte 
att upptäcka och förklara individuella och universella omvårdnadsfaktorer utifrån kultur 
som påverkar hälsa, välbefinnande, sjukdom eller död, hos grupper och hos enskilda 
individer. Om vårdaren uppmärksammar att kulturellt betingade faktorer har inflytande 
på patientens hälsa, välbefinnande, sjukdom och död, ska kulturkongruent omvårdnad 
kunna tillämpas. För att lyckas med detta krävs en holistisk syn på människan. 
Kulturella faktorer såsom religiösa, filosofiska och sociala värderingar kan på ett eller 
annat sätt påverka patienten och bör vägas in i omvårdnaden (Leininger, 2002). 
 
SLUTSATSER 

Inom alla områden i vården möter personalen patienter med annan bakgrund än deras 
egen. Detta innebär en utamning för vårdpersonalen och kräver att arbetssättet präglas 
av helhetsyn, öppenhet, förståelse och att vårdpersonalen behandlar varje patient som en 
individ. Vårdpersonalen måste alltid gå in i ett möte med en patient med ett öppet sinne 
och möta honom/henne i dennes livsvärld, utan att själv lägga in värderingar eller 
åsikter om patientens kultur, tradition, sedvänjor och annat. Mötet och integrationen 
mellan patient och vårdpersonal är minst lika viktigt, för en kvinna från t.ex Somalia 
som det är för en svensk kvinna, och på grund av språkbarriärer och kulturskillnader 
kanske vi som vårdpersonal bör lägga lite extra tid och energi på dessa patienter, så att 
de kan känna tillit och uppleva känslan av en god vård.   
 
Forskningen visar att svårigheter, gällande kommunikation, kulturskillnader, olika syn 
på livet, traditioner och normer, uppstår när könsstympade kvinnor möter västerländsk 
sjukvård, och det kan leda till bekymmer och skapa obehag för såväl kvinnorna som 
vårdpersonalen. Vidare har forskningen visat på att många av kvinnorna som genomgått 
FGM och sedan invandrat till ett västerländskt land känner skamkänslor och lidande i 
och med att de slits mellan två kulturer. Vårdpersonalens uppgift är att lindra lidande 
och därför krävs en ökad kunskap om ingreppet i sig och dess komplikationer. 
Dessutom krävs förbättrade samt förbättrade kommunikationsstrategier och att vårt 
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vårdande präglas av ett mångkulturellt tänk. Detta skulle förbättra vården för dessa 
kvinnor och skapa möjligheter för dialog och förståelse mellan grupperna. 
 
Föreliggande studie kan med fördel användas av vårdpersonal som vill få en överblick i 
ämnet och skapa sig en uppfattning om hur vården av kvinnorna kan förbättras. De kan 
se vilka aspekter av vårdmötet som vanligen skapar obehag och få idéer om hur de kan 
förbättra situationen för kvinnorna som söker vård hos dem. 
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Bilaga I. Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare, årtal, 
titel och tidsskrift 

Perspektiv 
 

Problem och 
syfte 

Metod, 
urval och 
analys 

Resultat 

Titel:  
Being Different 
and Vulnerable: 
Experiences of 
Immigrant 
African Women 
Who Have Been 
Circumcised  
 
Författare: 
Berggren, V. 
Bergström, S. 
Edberg, Anna-
Karin 
 
Tidskrift: 
Journal of 
transcultural 
nursing. 
 
Årtal: 
2006 
 
Land: 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ studie 
med 
livsvärldsperspekt
iv. 

Undersöka 
möten mellan 
kvinnor från 
Eritrea, Somalia 
och Sudan och 
den svenska 
hälso-och 
sjukvården. 
 

Invandrarkv
innor från 
Somalia, 
Eritrea eller 
Sudan, som 
genomgått 
någon form 
av FGC 
samt 
erfarenhet 
av 
förlossning 
i Sverige. 
21 kvinnor, 
4 från 
Eritrea, 11 
från 
Somalien 
och 6 från 
Sudan. 
Ålder 
mellan 24-
73. 18 med 
infibulation, 
3 med andra 
typer av 
FGC. 
Intervjuer 
som 
föregicks av 
en 
pilotstudie 
på tre 
kvinnor, 
vilket 
utvecklade 
teman och 
frågor. 
Intervjuerna 
transkribera
des och 
texterna 

1. Dubbel skam - 
Kvinnorna uttryckte en 
dubbel skam i och med 
sin FGC. Att inte vara 
omskuren innebar en 
skam i deras hemland, 
men att vara omskuren 
innebar en skam i 
Sverige, när det gällde 
mötet med den svenska 
vården. religionen och 
mannen. 

2. Lidandet av att vara 
övergivna och förstörda 
Alla beskriver FGM 
som skrämmande, 
relaterad till skräck och 
smärta. Flera hade 
också känslan av att bli 
övergiven av dem som 
stod dem närmast. 

3. Exponerade i mötet med 
svenska 
sjukvårdspersonal – 
Kvinnorna uttryckte 
känslan av att vara 
exponerade och i 
händerna på någon 
annan som inte har 
tillräckligt med kunskap 
om FGC. De upplevde 
det som om 
vårdpersonalen såg ner 
på dem. Sedda som ett 
objekt och inte 
respekterade. Känslor 
som underlägsenhet och 
skam i fokus med mötet 
med vårdpersonal, då de 
inte följer normen 

4. Försöka att anpassa sig 
till en ny kultur - Deras 
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lästes sedan 
flera gånger 
och 
organiserad
es sedan i 
olika teman. 
 

kultur kräver ortfarande 
FGC, skämmas hemma 
om de inte gjorde det. 
Men här skäms de om 
de gör det. 

 
 

Titel: 
Caring for Somali 
women: 
Implications for 
clinician–patient 
Communication 
 
Författare: 
Carroll J. Epstein 
R; Fiscella K. 
Gipson T. Volpe 
E. Jean-Pierre P. 
 
Tidskrift: 
Patient Education 
and Counseling 
 
Årtal: 
2007 
 
Land:  
USA 

Intervjustudie 
med 
patientperspektiv.
.  
 
 
 
 

Att identifiera 
egenskaper som 
förknippas med 
gynnsamma 
behandlingar 
hos afrikanska 
invandrarkvinno
r i USA. 

36 
somaliskföd
da kvinnor, 
över 18 år, 
som nu var 
bosatta i 
USA. 
Individuella 
djupintervju
er gjordes 
med frågor 
kring 
positiva och 
negativa 
saker inom 
hälso- och 
sjukvården.  
Professionel
la tolkar 
användes 
till 
översättning 
av det 
inspelade 
materialet. 
Ett 
mulitdicipli
närt team 
analyserade 
materialet 
och tog 
fram koder 
och teman. 

1. Kommunikation – Att 
vården var lättillgänglig och 
begriplig, kontinuitet. God 
kommunikation – icke 
verbal kommunikation och 
en känsla av respekt för sin 
individ. Ett leende, 
vänlighet, att kunna prata, 
tålamod, visar intresse och 
eller kunskap för deras 
kultur/språk. Negativa 
upplevelser av vården var 
om vårdgivarna var 
stressade eller visade sin 
frustration för 
språkbarriärer. Viktigt var 
att ha tillgång till tolk och 
värdefullt, men inte absolut 
nödvändigt var att kunna ha 
en kvinnlig doktor.  

 
2. Respekt – Att de 
behandlades med respekt 
och försiktighet med tanke 
på sin omskärelse. Att vissa 
saker endast hölls mellan dr 
och patient 
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Titel: 
Somali 
immigrant 
women and the 
American health 
care system: 
discordant 
beliefs, divergent 
expectations, and 
silent worries.  
 
Författare: 
Pavlish CL. Noor 
S. Brandt J 
 
Tidskrift: 
Social Science & 
Medicine  
 
Årtal: 
2010 
 
Land: 
USA 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med socio-
ekologiskt 
perspektiv. 

Syftet med 
studien var att 
specifikt 
granska faktorer 
som påverkar 
somaliska 
kvinnors hälsa 
erfarenheter 
med hälso-och 
sjukvård.  

Sex 
samhällsbas
erade 
fokusgruppe
r med 57 
somaliska 
kvinnor och 
intervjuade 
11 
nyckelperso
ner 
inklusive 
somaliska 
vårdpersona
l. Induktiv 
kodning, 
sortering 
och 
kategoriseri
ng skedde. 
Analysering 
av varje 
kategori för 
att hitta 
specifika 
mönster.  

1. Problem vid vårdkontakt 
i USA - De somaliska 
kvinnorna hade ett holistiskt 
synsätt på sjukdom och 
hälsa, och såg detta relaterat 
till familjen, Allah och 
samhället. Upplevde att de 
var mer ensamma i USA 
och löpte riks för ohälsa på 
grund av detta. Många 
undvek läkare pga att de 
ansåg sej bli mer sjuka 
efteråt, ha diagnoser de inte 
visste om.  Dålig kontinuitet 
i vården och brist på tid vid 
läkarbesök. 
 
2. Attityder och 
kommunikationsproblem -  
Upplevde att de inte blev 
tagna på allvar och 
betraktade som Att de var 
ointelligenta för att de var 
somalier, att de inte förstod 
vad som sas, inte få 
tillräcklig information om 
de inte har en tolk, även om 
de pratade flytande 
engelska. Att behöva tolk 
och prata med en tredje part 
i rummet upplevdes som 
problematiskt.  
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Titel: 
Experiences from 
pregnancy and 
childbirth related 
to female genital 
mutilation among 
Eritrean 
immigrant 
women in 
Sweden 
 
Författare: 
Lundberg 
PC. Gerezgiher A 
 
Tidskrift: 
An International 
Journal of 
Obstetrics & 
Gynaecology 
 
Årtal: 
2009 
 
Land: 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ studie 
med etnografisk 
design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
kvinnor från 
Eritrea, som 
genomgått 
FGM, 
upplevelser 
under 
graviditeten, 
förlossningen 
och tiden efter 
förlossningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 kvinnor 
från Eritrea, 
som alla 
invandrat 
till Sverige. 
Fött minst 
ett barn här. 
Alla FGM 
typ III. 
Semi-
strukturerad
e intervju 
med öppna 
frågor. 
Intervjuerna 
transkribera
des och 
texterna 
lästes sedan 
flera gånger 
och 
organiserad
es sedan i 
olika teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rädsla och ångest - Alla 
hade känt rädsla och 
orolighet under 
graviditeten, känt sej 
oförbrädda, rädda för 
kejsarsnitt och att spricka. 
 
2. Extrem smärta och 
långsiktiga komplikationer - 
De flesta beskrev att de 
upplevt en extrem smärta 
och lidit av komplikationer 
efter FGM. De hade lidit av 
gyn undersökningar som 
gjordes under graviditeten i 
hemlandet. Ingen hade 
pratat öppet om smärtan 
pga. att detta var skamfullt. 
 
3. Hälso och 
sjukvårdspersonals kunskap 
om omskärelse och hälso 
och sjukvårdssystemet. - 
Både bra och dåliga 
erfarenheter av den svenska 
sjukvården. Det positiva-när 
de mött barnmorskor och 
doktorer med bra kunskap 
om FGM. Hjälpte dem 
känna trygghet. Negativa 
upplevelser- mött 
motsatsen, personal med 
bristande kunskap inom 
detta ämne, gjorde dem 
otrygga och rädda. 
 
4.Stöd från familj, 
släktingar och vänner - De 
beskrev att de kände sej mer 
ensamma i Sverige. 
 
5.Beslut om FGM av 
döttrar - De var emot att 
låta sina döttrar genomgå 
FGM för att de hade lärt sej 
av sina egna smärtor och 
sitt lidande.  
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Titel: 
'It's only a 
tradition': making 
sense of 
eradication 
interventions and 
the persistence of 
female 
'circumcision' 
within a Swedish 
context. 
 
Författare: 
Ahlberg BM. 
Krantz I. 
Lindmark G. 
Warsame M. 
 
Tidskrift: 
Critical social 
policy 
 
Årtal: 
2004 
 
Land: 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjustudie 
med 
livsvärdsperspekti
v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att ta reda på 
varför FGM 
fortfarande 
utövas, trots 
försök till att 
utrota, 
immigration och 
lagar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 kvinnor, 
30 män, 5 
pojkar, 10 
flickor och 
15 
professionel
la när det 
gäller att 
deling med 
FC. Alla 
deltagare 
från 
Somalien. . 
Intervjuer 
och 
disskussion
er hölls i 
fokusgruppe
r. Kvalitativ 
inehållsanal
ys - 
Intervjuer 
och 
diskussioner 
bandades 
och 
transkribera
des, och 
översattes 
till 
engelska. 
Sedans 
gjordes 
kategorier 
och koder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Erfarenheter hos det 
somaliska folket ang 
spänningar och 
mottsättningar i det Svenska 
samhället – Kvinnor 
beskriver hur de lever ett 
dubbel liv,  mellan deras 
egna tradition med tryck att 
vara omskuren och mellan 
den nya med tryck att inte 
vara det 
 
2. Erfarenheter med den 
svenska sjukvården och 
lagar - De intervjuade 
uppgav oro att inte ssk 
skulle ha tillräcklig kunskap 
om att behandla FC när de 
föder barn. Brister i 
kommunikationen. 
Attityder bland personalen, 
känslan av att de inte blir 
tagna på allvar för att de är 
Somalier. Uppger att lagen 
inte behöver vara fel i sej, 
men problemet är hur den 
tillämpas. Att granska och 
inspektera misstänkta 
flickors kön, innebär risk 
för ej respekt för 
integriteten. 
 
3. Anledningen till att FC 
fortfarande praktiseras - 
Socialt tryck – från andra, 
från döttrarna själva 
(grupptryck). Gammal 
tradition, svår att bryta.  
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Titel: 
Somali women's 
experience of 
childbirth in the 
UK: perspectives 
from Somali 
health 
workers.refugee 
women speak out 
about their needs 
for care during 
pregnancy and 
delivery. 

Författare: 
Straus L. 
McEwen A. 
Hussein FM 
 
Tidskrift: 
Midwifery 
 
Årtal: 
2009 
 
Land: 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ, 
etnografisk 
intervjustudie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
Somalisk 
vårdpersonals 
uppfattningar 
och erfarenhet 
av förlossning i 
Storbritanien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 somaliska 
kvinnor i 
åldrarna 
mellan 23 
och 57 år, 
som arbetat 
inom 
hälsosektor
n i 
Storbritanni
en och / 
eller som 
sjukskötersk
or eller 
gynekologer 
i Somalia. 
Självständig
a intervjuer 
hölls med 
hjälp av en 
tolk i något 
fall. 
Semistruktu
rerade och 
inga 
självklara 
svar på 
frågorna. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkribera
des och 
analyserade
s sedan och 
man sökte 
efter teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kunskap - Många 
barnmorskor och doktorer 
är inte tränade för att ta 
hand om omskurna kvinnor. 
Detta förvärras av deras 
ovilja att ta vara på 
kvinnornas kunskap om hur 
uppklippningen ska gå till. 
 
2. Kommunikation - brist på 
tolkar och framför allt brist 
på lämpliga tolkar med bra 
kunskap i fackspråket 
beskrevs som ett stort 
problem. De som pratade 
dålig engelska kände sej 
inte delaktiga i 
förlossningen. Avsaknaden 
av icke-verbal 
kommunikation som 
empati, att lyssna och fysisk 
kontakt mellan patient och 
vårdare upplevdes som en 
brist. 
 
3. Kulturella aspekter på 
omvårdnad- Dålig 
kontinuitet i vårdandet. 
Detta gjorde det mycket 
svårare att uppleva 
familjaritet och tillit. 
Kvinnorna uppgav att 
möten med hälso-
sjukvårdspersonal ofta 
präglades av att de blev 
behandlade stereotypt, att 
de alla ansågs vara 
ointelligenta, ha bristande 
kunskap. 
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Titel: 
Female 
circumcision: 
toward an 
inclusive practice 
of care. 
 
Författare: 
Khaja K. Lay K. 
 Boys S 
 
Tidskrift: 
Health Care for 
Women 
International. 
 
Årtal: 
USA/ Canada 
 
Land: 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorativ, 
kvalitativ 
intervjustudie 
med 
livsvärldsperspekt
iv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
omskurna 
Somaliska 
kvinnors liv i 
Canada/ USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
somaliska 
kvinnor i 
åldern 
mellan 20-
79 år, som 
genomgått 
någon form 
av 
omskärelse 
i Somalia 
mellan 6-10 
års ålder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Integritetskränkande – 
Några kvinnor hade upplevt 
det som att vårdpersonal var 
mer intresserade av själva 
ingreppet än varför de sökte 
vård. De upplevde att de 
hade visat upp deras 
underliv för kollegor som 
om de vore 
visningsexemplar.  
 
2. Respekt - De kritiserade 
västerländska 
kvinnoorganisationer för att 
bara fokusera på 
infibulation och att FC är 
barnmisshandel, som om att 
Somaliska kvinnor inte 
brydde sej om sina barn. De 
ansåg att organisationerna 
skulle fokusera på 
hälsorisker med FC istället. 
De menade att somaliska 
kvinnor faktisk varit de 
första att prata öppet och 
ärligt kring FC. De menade 
att de ville kämpa mot FC 
men att det skulle göras på 
ett varsamt sätt, med 
respekt. 
Kvinnorna uttryckte att 
kampen mot FC måste 
innefatta utbildning och 
respekt för deras kultur. Inte 
fördömma och förolämpa. 
Att fokus måste ligga på 
hälsoriskerna och informera 
om detta. 
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Titel: 
Female genital 
cutting: African 
women speak 
out. 
 
Författare: 
Khaja 
K. Barkdull C. 
Augustine M. 
Cunningham D. 
 
Tidskrift: 
International 
Social work 

Årtal: 
2009 
 
Land: 
USA/Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorativ 
kvalitativ studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att bättre förstå 
Somaliska 
invandrarkvinno
r i Nordamerika 
erfarenheter och 
synpunkter 
kring FGM, för 
att utveckla mer 
effektfulla 
strategier för att 
förebygga så att 
inte ingreppet 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 kvinnor 
födda i 
Somalien, 
invandrat 
till 
Nordamerik
a, ålder 
mellan 20-
79 år. Alla 
genomgått 
FGM 
mellan 6-10 
år. 12 
genomgått 
det i 
hemmen 
och fem på 
sjukhus.  
Semi-
strukturerad
e face to 
face 
intervjuer. 
Tolk om så 
behövdes. 
En 
repeterande 
analys där 
intervjuerna 
lästes 
igenom, 
söktes efter 
meningssam
manhang 
och teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motiv till omskärelse - 
De flesta ansåg att de hade 
genomgått det för att det var 
en del av deras kultur, 
religion och för att behålla 
dotterns oskuld och 
värdighet. Hälften svarade 
även att ingreppet 
genomfördes för att ingen 
ville vara annorlunda. 
 
2. Brist på respekt - många 
av kvinnorna utryckte att de 
var upprörda över att bli 
kallade könsstympade. 
Detta fick dem att låta 
ociviliserade och känna sej 
förolämpade. Många kände 
sej överkörda av 
västerländska samhället. 
Menade att debatten om 
FGM inte var deras debatt i 
första hand. Det fanns andra 
behov som mat och kläder 
som var viktigare. Önskade 
att man frågade frågor i 
stället för att döma. 
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Titel: 
Somali refugee 
women speak out 
about their needs 
for care during 
pregnancy and 
delivery. 

Författare: 
Herrel N. 
Olevitch L. 
DuBois DK. 
Terry P.  Thorp 
D. Kind E.  Said 
A. 
 
Tidskrift: 
J Midwifery 
Womens Health 
 
Årtal: 
2004 
 
Land: 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
patientperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att samla 
information och 
utveckla 
kulturellt 
anpassat hälso-
utbildningsmate
rial kring 
omskurna 
kvinnor 
förlossnings 
erfarenheter och 
utbildningsbeho
v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagare 
var 14 
kvinnor, 
ålder mellan 
20-35 år, 
från 
Somalia 
som fött 
minst ett 
barn i USA. 
Enskilda 
intervjuer 
hölls utifrån 
en 
intervjuguid
e som 
bestod av 
20 punkter, 
översatt till 
Somaliska. 
Diskussione
r hölls även 
i 
fokusgruppe
r kring 
dessa 
frågor. 
Intervjuerna
/diskussione
rna 
transkribera
des och 
översattes 
sedan till 
engelska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Förlossnings 
erfarenheter - De positiva 
erfarenheterna var 
relaterade till det stöd de 
fått av vårdpersonalen. De 
negativa var främst att de 
kritiserade 
förlossningspersonalens 
kompetens under och efter 
förlossningen. Det fanns 
även en allmän uppfattning 
om att sjukvårdspersonalen 
var diskriminerande på 
grund av deras etnicitet och 
minder känsliga för deras 
behov. De upplevde att de 
blev ignorerade pga av att 
de inte pratade engelska. 
Och att de blev sedda som 
somalier, inte som en 
individ. 
 
2. Utbildnings behov - De 
flesta ville ha mer 
information om 
smärtlindring, hur 
förlossningen går till på 
sjukhus och rutinerna kring 
besök hos barnmorska 
under graviditeten, om det 
fanns möjlighet till tolk och 
vilka tjänster de kunde 
förvänta sej från 
personalen. De flesta 
kvinnorna uppgav att de 
deltog i 
mödravårdshälsovården. 
Uppgav att det var viktigt 
även med 
information/utbildning till 
männen för att förändra och 
få dem mer delaktiga. 
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Titel: 
432 Somali 
Women's Birth 
Experiences in 
Canada after 
Earlier Female 
Genital 
Mutilation 
 
 
Författare: 
Chalmers, B. 
Hashi, Kowser O. 
 
Tidskrift: 
Birth: Issues in 
Perinatal Care 
 
Årtal: 
2000 
Land: 
Canada 

Kvantitativ 
enkätstudie. 
 
 
 

Att undersöka 
Somaliska 
kvinnors, 
bosatta i Canada 
som nyligen fått 
barn, 
uppfattning om 
vården och om 
deras tidigare 
omskärelse.  
 

Deltagare 
var 432 
somaliska 
kvinnor 
som alla 
genomgått 
FGM och 
som fött ett 
barn i 
Kanada 
under de 
senaste fem 
åren. 
Intervjuerna 
utfördes i 
kvinnornas 
hem av en 
somalisk 
kvinnliga 
intervjuare. 
Intervjuerna 
var 
utformade 
enligt ett 
standard 
format som 
var utformat 
och testat.  
 
 

1. Kvinnornas erfarenhet av 
FGC - Omskärelsen hade 
skett på kvinnor i flickans 
familj eller sociala närhet, 
men även flickan själv 
visste om att det skulle ske.  
Ingreppet utfördes oftast av  
en traditionell  
födselhjälpare eller äldre 
kvinna med hjälp av ett 
rakblad. Medelåldern var 
5,7 år. Upplevelserna inför 
omskärelsen var mestadels 
förväntansfulla och nöjda 
med att det planerades, 
samtidigt en viss rädsla och 
ovilja. Efteråt är 
upplevelserna extrem 
smärta, olyckliga och 
ohälsa samt skräck. Några 
kände sej dock glada och 
stolta, uttryck som att känna 
sej rena och mer vackra. 
Bara några, 3% uppgav att 
de var ledsna att ingreppet 
gjorts. 
 
2. Erfarenheter av 
barnfödsel i Canada - 74 % 
uppgav rädsla för att söka 
vår under graviditeten.  63,4 
% trodde inte FGC hade 
någon inverkan på födseln. 
17,8 % sa att FGM påverkat 
deras upplevelse av födseln 
rejält. Många uppgav att de 
upplevt brist på lyhördhet 
av deras vårdgivare, 87,5 
hade upplevt sårande 
kommentarer i och med 
deras FGC av vårdgivare, 
Annat som togs upp var 
brist på respekt för deras 
kultur,  uttryck av äckel och 
att annan personal tillkallats 
utan patientens 
medgivande. 
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