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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Idag lever uppskattningsvis 200 miljoner kvinnor som har utsatts för
könsstympning. Till följd av migration från länder där ingreppet praktiseras kommer den
västerländska sjukvården att möta könsstympade kvinnor, vilket kan innebära nya utmaningar
för vårdpersonalen.
Syfte: Att beskriva könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med västerländsk sjukvård.
Metod: Allmän litteraturstudie med 12 originalartiklar av kvalitativ ansats. Studierna
analyserades och utifrån teman kunde syftet besvaras.
Resultat: Fyra teman framkom; “Könsstympade kvinnor i en främmande kontext”, “Oro och
rädsla i mötet med västerländsk sjukvård”, “Kommunikationsbarriärer” samt “Positiva
upplevelser i mötet med västerländsk sjukvård”. Resultaten visade att kvinnor upplever känslor
av att vara annorlunda, kränkande behandling i form av kommentarer och blickar samt oro och
rädsla vad gäller personalens kunskap och kompetens. Vidare beskrevs positiva upplevelser
när personal bemötte kvinnorna med respekt samt hade ett professionellt förhållningssätt
gentemot dem.
Slutsats: Könsstympade kvinnor upplevde många gånger ett negativt bemötande vid kontakt
med västerländsk sjukvård. Vårdpersonalens kunskap om ingreppet, samt förståelse och
respekt för kvinnornas bakgrund var viktig för deras upplevelse av mötet. Det finns behov av
mer forskning i ämnet då den västerländska vården i större utsträckning kommer att möta
kvinnor som utsatts för könsstympning, till följd av ökad migration.

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, västerländsk, hälso- och sjukvård, upplevelser
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ABSTRACT
Background: It is estimated that 200 million women today are living with female genital
mutilation. As a result of migration from countries where the procedure is practiced, Western
health care will meet women who have been genital mutilated, which can pose new challenges
for healthcare professionals.
Aim: To describe genital mutilated women's experience of meetings with Western health care.
Method: Literature review with 12 original articles of qualitative approach. The studies were
analyzed and, based on themes, the purpose could be answered.
Result: Four themes emerged; "Genital mutilated women in a foreign context", “Concern and
fear in the meeting with Western health care”, "Communication barriers" and "Positive
experiences in the meeting with Western health care". Results showed that women experienced
feelings of being different, offensive treatment in the form of comments and looks, and
concerns and fears regarding the staff's knowledge and competence. Furthermore, positive
experiences were described when staff responded to the women with respect and had a
professional attitude towards them.
Conclusion: Genital mutilated women often experienced poor treatment in the contact with
Western health care. Knowledge of the intervention, as well as understanding and respect for
the women's background, were important to their experience of the meeting. There is a need
for more research into this subject, as the immigration from countries where genital mutilation
is common, are increasing.

Keywords: Female genital mutilation, western, health care, experiences
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BAKGRUND
Förekomst och historik
Idag lever uppskattningsvis 200 miljoner kvinnor och flickor som har utsatts för
könsstympning (World Health Organization, 2018). Kvinnlig könsstympning (Female Genital
Mutilation [FGM]) praktiseras oftast på flickor mellan 0-15 år och det uppskattas att 2 miljoner
flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas årligen. Ingreppet förekommer framförallt i Afrika, där
till exempel Somalia har en prevalens på 98%, Mellanöstern och Asien (Unicef, 2018).
Könsstympning av flickor och kvinnor är en tradition med rötter långt bak i tiden. Troligtvis
har traditionen funnits i cirka 3000 år (Unicef, 2018). Ingreppet praktiseras bland annat till
följd av sociala normer, kulturella eller traditionella aspekter, försäkran om att kvinnan ska
vara oskuld inför äktenskap eller lokala strukturer (WHO, 2018). Könsstympning misstas
emellertid ofta för att vara enbart religiöst, då det diskuteras som en tradition inom Islam
(Socialstyrelsen, 2002). Argument för ingreppet finns dock enligt Socialstyrelsen (2016) inte
beskrivna i någon religiös skrift.
Definition och klassifikationer
Könsstympning inkluderar procedurer vilka involverar delvis eller totalt avlägsnande av det
yttre könsorganet och innefattar enligt WHO (2018) fyra typer. Typ ett innebär att delar av
blygdläppar eller klitoris skärs bort, typ två innebär att klitoris prickas med vasst eller spetsigt
föremål, typ tre betyder att infibulation utförs, vilket innebär att klitoris samt de inre och yttre
blygdläpparna avlägsnas från kvinnans yttre könsorgan. Efter det att infibulation utförts, sys
huden ihop med endast millimeterstora öppningar kvar i syfte att låta urin och
menstruationsblod passera. Typ fyra innefattar andra ingrepp på genitalier.
Hur ingreppet utförs
Könsstympning innebär stora hälsoproblem för flickor och kvinnor och har inga kända
hälsofördelar (WHO, 2018). Ingreppet utförs i stor utsträckning av outbildade traditionella
hälsoarbetare, kvinnor i byn eller barberare. I de flesta fall ges inte någon bedövning och de
instrument som används är ofta i form av glasskärvor, knivar eller rakblad (Unicef, 2018).
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Komplikationer och konsekvenser av kvinnlig könsstympning
Enligt WHO (2018) har könsstympning ett flertal hälsorisker både på kort och lång sikt.
Ingreppet i sig är ofta en mycket traumatisk upplevelse för den drabbade. Kortsiktiga
hälsorisker, vilka handlar om risker i samband med ingreppet, innebär bland annat svår smärta,
chock, infektioner, humant immunbristvirus (HIV), vävnadssvullnad eller död (Unicef, 2018).
På lång sikt kan ingreppet medföra risker för kroniska infektioner, menstruationsrubbningar,
smärtsam miktion, återkommande urinvägsinfektioner, genital ärrbildning, för tidiga eller
svåra förlossningar, HIV, inverkan på samlag och samliv, infertilitet, depressioner, ångest samt
flertal psykologiska och sociala komplikationer (Reisel & M. Creighton, 2014; WHO, 2018).
Ingreppets negativa inverkan på sex och samliv diskuterades även i en annan studie där det
framgick att samlag ofta förknippades med smärta hos de drabbade kvinnorna (Andro,
Camboisb & Lesclingand, 2014).
Endast ett fåtal studier har undersökt den psykologiska påverkan könsstympning har på
kvinnans fortsatta liv och hälsa (Jackson, 2017). Dock visade resultatet i en studie av Behrendt
& Moritz (2005) att ingreppet ökade risken för förekomst av PTSD (post traumatiskt
stressyndrom) senare i livet. Majoriteten av respondenterna i studien beskrev även känslor som
rädsla, hopplöshet, skräck och svår smärta kopplat till ingreppet. Hill, Hunt & Hyrkäs (2012)
argumenterar vidare för stigmatisering kring mental ohälsa bland könsstympade kvinnor
kopplat till deras bakgrund, vilket kunde komma att leda till isolering av kvinnorna.
Ett globalt problem
Könsstympning är en fråga om mänskliga och kvinnliga rättigheter världen över och är således
ett problem på global nivå (Unicef, 2018). Ingreppet reflekterar djupt rotade ojämlikheter
mellan könen och utgör en extrem form av diskriminering av kvinnor (WHO, 2011). Då
könsstympning i de flesta fall utförs på minderåriga är det även en fråga om barns rättigheter.
Till följd av detta måste problematiken kring könsstympning mötas från många håll med en
förståelse av kulturell kontext och ingreppets betydelse i samhällen där det praktiseras (WHO,
2011).
Enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, är all form av förändring
eller stympning av kvinnans yttre könsorgan förbjudet i Sverige sedan 1982. Könsstympning
av alla former är olagligt oavsett samtycke eller inte från kvinnans håll. I lag (1982:316) med
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förbud mot könsstympning av kvinnor stadgas i 2 § att utföraren av ingreppet riskerar två till
sex års fängelse om lagen bryts. Är brottet av grövre art, vilket kan betyda att kvinnan varit i
livsfara, drabbats av allvarlig sjukdom eller annan allvarlig komplikation till följd av ingreppet,
kan fängelsestraffet variera mellan fem till tio år. Vid misstanke om brott mot ovan nämnd lag
är det offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som bestämmer i vilken grad patientens
sekretess bör betraktas. År 2006 ändrades lagen och kan därför komma att bryta sekretess
mellan olika myndigheter, om misstanke av könsstympning på minderåriga föreligger. Detta
är oberoende av brottets svårighetsgrad. Om myndigheter bryter sekretessen bör argument för
detta finnas. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får ingen diskriminering ske med etnicitet
som grund, och därför får inte sekretessen brytas med kvinnans ursprungsland som enda
argument.
Mötet med den västerländska vården
Allt fler kvinnor från länder där ingreppet praktiseras migrerar till västvärlden
(Migrationsverket, 2016). Den ökade migrationen innebär att antalet kvinnor och flickor som
utsatts för könsstympning kommer att öka i länder där ingreppet traditionellt inte praktiseras
(WHO, 2008). Detta resulterar i att könsstympning på många plan kan komma att beröra
västerländsk hälso- och sjukvård. Kvinnor som könsstympats kan komma uppleva lidande i
flera avseenden, inte minst i mötet med vården i länder där de skiljer sig från normen. Utöver
fysisk och psykisk smärta kan också känslor som att känna sig annorlunda uppstå, vilket ställer
den västerländska vården inför nya utmaningar (Socialstyrelsen, 2000).
Enligt Jackson (2017) ställs vården inför ett flertal utmaningar i mötet med könsstympade
kvinnor. Det framgick i studien att vårdpersonalens otillräckliga erfarenhet av könsstympning
samt bristfälliga kunskap om huruvida de på bästa sätt bör bemöta kvinnorna spelade en viktig
roll och påverkar upplevelsen av mötet. Förståelse för kvinnornas kultur beskrevs därigenom
som en central komponent i mötet mellan västerländsk vård och könsstympade kvinnor. Vidare
fann Gonzales-Timooneda, Ruiz Ros, Gonzales-Timooneda & Cano Sanchez (2018) i sin
studie att det förekom kunskapsluckor hos vårdpersonal vad gäller könsstympning. Nästan 50%
av respondenterna i studien saknade kunskap om olika typer av könsstympning. Majoriteten av
deltagarna kunde inte geografiskt identifiera i vilka länder eller regioner könsstympning utförs.
En knapp tredjedel hade inte kunskap om aktuell lagstiftning gällande könsstympning.
Kunskapsluckor vad gäller ämnet bekräftades ytterligare i studien av Dawson, Turkmani,
Nanayakkara, Sullivan, & Homer (2015). Vidare framgick i en studie av Fried, Mahmoud6

Warsame, Berggren, Isman, & Johansson (2013) att bristande kunskap hos vårdpersonalen,
eller könsstympade kvinnors känsla av att i bli dömda i en vårdsituation, kunde leda till att de
sökte vård först i ett sent skede, eller inte alls.
Tidigare litteratur visar på dilemman i mötet mellan vårdpersonal och könsstympade kvinnor
(Ogunsiji, 2016; Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, Moreno-Navarro, Fàbregas, MuñozOrtiz, 2009). Att komma i kontakt med en kulturell kontext som skiljer sig från vårdpersonalens
kan skapa en konflikt vilken påverkade utfallet av mötet och vårdpersonal kan vid kontakt med
kvinnorna komma att möta kulturella, emotionella och psykosociala utmaningar till följd av
könsstympningen (Ogunsiji, 2016). På liknande sätt fann Lazar, Johanson-Agbakwu, Davis &
Shipp (2013) åtskilliga barriärer i mötet mellan könsstympade kvinnor och den västerländska
vården. Bland annat diskuterades kommunikationsbarriärer, kulturella barriärer samt oförmåga
att skapa tillit mellan patient och vårdpersonal.
Vårdpersonalens roll
Mötet mellan vårdpersonal och kvinnor som utsatts för könsstympning innebär många nya
utmaningar, både ur ett etiskt samt vårdtekniskt perspektiv. Vårdpersonalens bemötande av
kvinnorna kommer ha stor betydelse för hennes upplevelse av mötet samt för kvinnornas
framtida livskvalitet (Eriksson, 2009). Vårdpersonalen har i mötet med patienter ansvar att
undvika stigmatisering och fördömande samt att visa förståelse för kvinnorna som immigrerat
till ett land där de förlorat sin identitet som normala kvinnor (Socialstyrelsen, 2000). I en artikel
av Leininger (2000) diskuteras vikten av vårdpersonalens transkulturella förhållningssätt i
omvårdnaden. Det framgick att vårdpersonal borde arbeta med respekt för alla patienters
traditionella värderingar för att på ett professionellt sätt möta patientens individuella behov
(Leininger, 2000). För att kunna ge en god omvårdnad utifrån transkulturella aspekter, krävs
vidare enligt Cang-Wong, Murphy, & Adelman (2009) mer utbildning i ämnet och dess
komplexitet.
Teoretisk referensram
Lidande är ett tillstånd som kan ha sitt ursprung i en persons livssituation. Lidandet är en
subjektiv upplevelse men kan beskrivas som en känsla av att förlora kontroll eller känsla av
kränkning (Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa, 2016).
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson beskriver lidandet som en individuell företeelse och
följaktligen en unik upplevelse vilken berör många aspekter hos människan. Eriksson
7

framställer vidare lidandet som en del av livet samt en individs unika sätt att förstå sig själv
och en möjlighet till utveckling. Människan vill förstå lidandet, har ofta vilja att finna orsaken
till dess ursprung, och kan därav komma att skuldbelägga sig själv i sökandet (Eriksson, 2015).
Ett lidande som orsakas av vården beskriver Eriksson (2015) som vårdlidande. Kränkande
bemötande, utebliven vård eller fysisk skada kan orsaka vårdlidande hos patienter. Genom att
bekräfta en patients lidande samt vara tillgänglig för dennes behov kan vården istället lindra
lidandet (Swenurse, 2016). Begreppet lidande har således en stor betydelse i omvårdnadsyrket
där vårdpersonal har ett ansvar att lindra lidande och hindra ytterligare ohälsa eller sjukdom
kopplat till lidande (Socialstyrelsen, 2000).
Problemformulering
Till följd av ökad migration från länder där ingreppet praktiseras, kommer kvinnor som utsatts
för könsstympning i högre utsträckning att söka vård i västerländsk kontext. Könsstympade
kvinnor kan drabbas av flertalet komplikationer på kort och lång sikt som vidare kan leda till
behov av vård. Enligt studier nämnda i bakgrunden finns ett flertal barriärer i mötet mellan
västerländsk vårdpersonal och könsstympade kvinnor. Många faktorer kan komma att påverka
könsstympade kvinnors upplevelser av mötet samt vidare beröra kvinnornas mående, varför
det är av stor betydelse att vårdpersonal får större förståelse för kvinnans upplevelse av mötet
för att på bästa sätt möta könsstympade kvinnornas komplexa behov.
Syfte
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva könsstympade kvinnors upplevelse av
mötet med västerländsk sjukvård.
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METOD
Design
En allmän litteraturstudie av orginalartiklar med kvalitativa studier.
Sökstrategi
De databaser som använts för litteratursökningen var PubMed och Cinahl. Utvalda sökord samt
Svenska Mesh-termer var female genital mutilation, health care, care, experiences, migration,
female circumcision, somali women, health personnel (se tabell 1 för presentation av
litteratursökningen). Sökordet somali women motiverades av att prevalensen av
könsstympning är hög i Somalia. Aktuella sökord påvisades genom granskning av redan
utförda litteraturstudier, dess sökord samt bärande ord från problemformuleringen och titeln
till detta arbete. Vid vissa av sökningarna användes termen AND för att möjligtvis bredda eller
begränsa sökningen i aktuella databaser.
Inklusionskriterier till följande litteraturstudie var att utvalda artiklar skulle vara
originalartiklar. I aktuell litteraturstudie har vetenskapliga studier bearbetats och analyserats
för att besvara syftet. Då litteraturstudien syftade till att belysa upplevelser av ett fenomen, var
kvalitativ data lämplig som underlag, vilket är en forskningsmetod som önskar beskriva
individers egna upplevelser och erfarenheter (Bogdan & Taylor, 1999). En artikel av
kvantitativ samt kvalitativ ansats inkluderades, där endast det kvalitativa resultatet har använts
som underlag i föreliggande litteraturstudie (se bilaga 1 för sammanställning av artiklar).
Deltagarna i studierna skulle vara över 18 år. Inga begränsningar vad gäller publikationsår
gjordes för att generera större mängd data. Endast studier vilka utförts i Europa, Nordamerika
samt Australien inkluderades då föreliggande litteraturstudie hade västerländsk sjukvård som
fokus. Samtliga artiklar skulle ha tydliga sammanfattningar, samt svara mot föreliggande
litteraturstudies syfte. Endast artiklar vilka bedömdes vara av hög kvalitet vid granskning
inkluderades. Slutligen var ett inklusionskriterie att artiklarna var etiskt godkända eller hade en
tydlig etisk diskussion.
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Tabell 1. Litteratursökning
Databas samt

Sökord,

Antal

Antal lästa Antal lästa

Antal lästa

Antal utvalda artiklar

datum vid

kombination av

träffar

titlar

abstract

artiklar

till granskningen

sökning

sökord

PubMed

Female genital

186

186

87

28

4

19-05-03

mutilation AND

182

182

35

18

3

143

143

86

12

2

33

33

20

10

3

86

86

42

10

5

135

135

45

8

4

experiences
PubMed

Female genital

19-05-03

mutilation AND
health care AND
health personnel

PubMed

Somali women

19-05-03

AND care

Cinahl

Female genital

19-05-04

mutilation AND
migration

Cinahl

Female genital

19-05-04

mutilation AND
experience

Cinahl

Circumcision

19-05-04

AND female AND
experience

Bearbetning och analys
Kvalitetsanalys
En granskningsmall av kvalitativa studier framtagen av SBU (Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering) har använts för att bedöma studiernas kvalitet. Granskningsmallen
bedömde artiklarna via frågor som besvarades med ja eller nej. Frågorna berörde syfte, urval,
datainsamling, analys samt resultat. Författarna av föreliggande litteraturstudie valde att lägga
fokus på syfte, urval samt resultatsammanställning. Utifrån resultatet av granskningen delades
artiklarna in i olika kategorier utifrån kvalitet. Dessa kategorier var låg, medel eller hög
kvalitet. För att artikeln skulle innefatta hög kvalitet accepteras inga nej som svar. Syftet skulle
vara väl definierat utifrån en problemformulering. Urvalet skulle vara relevant och dess
kontext skulle vara tydligt beskriven. Datainsamlingen skulle vara punktlig och relevant samt
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att dataanalys skulle vara tydligt beskriven. Slutligen skulle artiklarnas resultat vara tydligt
redovisat.
Föreliggande litteraturstudie inkluderade endast artiklar med hög kvalitet, för att få ett så
trovärdigt resultat som möjligt. Genom att granska studiernas kvalitet minskar risken för
systematiska fel (bias [SBU, 2019]) vilken kan komma att påverka studiens resultat (SBU,
2019). Rörande studien vilken var av kvantitativ samt kvalitativ ansats använde författarna
samma granskningsmall vid bedömning av kvalitet. Det kvalitativa avsnittet i senast nämnd
artikel granskades således på likalydande sätt som resterande artiklar. Totalt valdes 21 artiklar
ut till granskning efter sökning i nämnda databaser. Nio artiklar exkluderades på grund av
medel eller låg kvalitet och resterande 12 artiklar, med hög kvalitet, inkluderades som underlag
för att besvara litteraturstudiens syfte.
Resultatanalys
Samtliga artiklar lästes igenom grundligt av författarna. Totalt tolv artiklar valdes ut som
underlag för analys. Likheter och skillnader identifierades, diskuterades samt sammanställdes.
Resultatet av de utvalda studierna sammanfattades för att lättare hantera mängden data. Vid
analys av artiklarna applicerades kontrastprincipen och likhetsprincipen. På basis av
jämförelser mellan olikheter och likheter mellan valda artiklar formades teman för att besvara
denna litteraturstudies syfte (Polit & Beck, 2012).
Forskningsetiska överväganden
Samtliga artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie skulle vara formellt godkända
av etisk kommitté eller ha tydligt redovisade etiska överväganden. CODEX (2018) beskriver
att grundläggande faktorer vid forskning som görs på människan är att ta hänsyn till
människovärde, mänskliga rättigheter samt att människans välfärd prioriteras högre än
samhälle eller vetenskap. Samtycke om att delta i forskningen kan när som helst under studiens
gång dras tillbaka om deltagaren så önskar (Codex, 2018). Resultaten vilka redovisades i
artiklarna presenteras i föreliggande litteraturstudie utan att förvrängas eller reduceras av
författarna.
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RESULTAT
I samtliga granskade studier skedde datainsamling via individuella intervjuer samt genom
fokusgrupper. Tre av studierna var gjorda i Sverige, två i England, två i Kanada, en i
Nederländerna, en i Norge, en i Schweiz, en i Australien samt en i USA (se bilaga 1 för
sammanställning av artiklar). Efter tolkning av resultaten sammanställdes fyra teman, varav ett
med tre underrubriker. De fyra teman som sammanställdes var; “Könsstympade kvinnor i en
främmande

kontext”;

“Oro

och

rädsla

i

mötet

med

västerländsk

sjukvård”;

“Kommunikationsbarriärer” samt “Positiva upplevelser i mötet med västerländsk sjukvård”.
Underrubriker till det första temat löd; “Upplevelse av att vara annorlunda”; “Upplevelse av
att förlora kontroll” samt “Upplevelse av att mötas av fördomar”.
Könsstympade kvinnor i en främmande kontext
Upplevelse av att vara annorlunda
Ett återkommande tema i studierna var att kvinnor som varit i kontakt med västerländsk
sjukvård upplevde att de blivit uttittade av vårdpersonal. De beskrev att personalen samlats för
att se något ovanligt och således upplevde att de blivit en form av studieobjekt (Berggren,
Bergström & Edberg, 2006; Straus et al, 2003; Vloeberghs, van der Kwaak, Knipscheer & van
den Muijsenbergh, 2013). Kvinnorna berättade om tillfällen när vårdpersonal tillkallade
kollegor för att uppmärksamma deras underliv, vilket skedde utan att någon frågade kvinnorna
om deras godkännande. Situationerna upplevdes som kränkande och genererade känslor av att
vara annorlunda (Chalmers & Omer-Hashi, 2002). En kvinna beskrev att sättet vårdpersonalen
tittade på henne fick henne att må illa (Vloeberghs et al, 2013) och andra beskrev vårdpersonal
med ansiktsuttryck som visade avsmak och avsky (Berggren et al, 2006). Uttryck av förvåning
och chock samt negativa kroppsspråk av vårdpersonal framkallade känslor av skam och vidare
känslor av att ha gjort något vilket ansågs fel (Jacobson et al, 2018).
Upplevelsen av att bli utestängda i mötet med vårdpersonalen, rädsla för att ställa frågor eller
delge att de var obekväma i situationen framgick i en studie (Berggren et al, 2006) och negativa
kommentarer av vårdpersonal gällande könsstympning var något flera kvinnor hade upplevt i
mötet med vården (Vangen, Johansenc, Sundby, Træend & Stray-Pedersena, 2003). Kvinnorna
upplevde även att vårdpersonal inte var medvetna om deras tradition, vilket vidare ledde till
oro hos kvinnan. En kvinna uttryckte att hon i samband med en undersökning blivit ifrågasatt
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med avseende på könsstympningen, vilket upplevdes som obehagligt och olustigt (Wiklund,
Aden, Högberg, Wikman & Dahlgren, 2000). En annan kvinna beskrev en liknande upplevelse
där hon fått frågan om hon blivit biten av ett djur i underlivet, vilket upplevdes kränkande
(Chalmers & Omer-Hashi, 2002).
Bristande respekt från västerländsk sjukvård beskrevs fortsättningsvis i några studier (Berggren
et al, 2006; Chalmers & Omer-Hashi, 2002). Det framgick även att kvinnorna upplevde mindre
respekt och värme i mötet med vårdpersonalen när deras män inte var närvarande (Chalmers
& Omer-Hashi, 2002). Kvinnorna beskriver upplevelser av att bli behandlade annorlunda i
förhållande till andra patienter (Chalmers & Omer-Hashi, 2002; Jacobson et al, 2018) samt
vidare en förändrad attityd från vårdpersonalen i relation till antal barn och graviditeter
(Berggren et al, 2006).
Upplevelse av att förlora kontroll
Känslor av att inte ha kontroll över sin vårdsituation i mötet västerländsk sjukvård beskrevs av
kvinnor (Jacobson et al, 2018; Berggren et al, 2006). Den icke-familjära relationen till det
västerländska sjukvårdssystemet bidrog till upplevelsen av förlorad kontroll (Straus et al,
2006). Kvinnor beskrev att de i mötet med vårdpersonal behandlats som barn, att vårdpersonal
gett intryck av att de inte var kapabla att ta egna beslut samt att de inte lyssnat när kvinnorna
uttryckt personliga önskemål (Straus et al, 2006; Berggren et al, 2006). Detta genererade i
upplevelser av att vara underlägsen i relation till vårdpersonalen (Berggren et al, 2006).
När vårdpersonal och kvinnorna inte talade öppet om könsstympningen gav det upphov till
skamkänslor hos kvinnorna, vilket vidare ledde till att kvinnorna påstod att allt var bra och
undvek därmed att uttrycka rädsla eller eventuella funderingar. Det framgick att relationen
mellan vårdpersonalen och kvinnan spelade en viktig roll för upplevelsen av mötet (Moxey &
Jones, 2016). I mötet med ny vårdpersonal upplevde kvinnorna bristande tillit då
vårdpersonalen inte kände till deras bakgrund sedan tidigare. Följaktligen beskrevs det som
frustrerande och utmattande när de återigen behövde förklara sin situation (Straus et al, 2006;
Murray et al, 2010).

13

Upplevelse av att mötas av fördomar
Känslor av att bli bemött med stereotypa föreställningar, förvåning och motvilja var
återkommande (Vangen et al, 2003; Straus, McEwen & Mohamed Hussein, 2007). Kvinnorna
upplevde att vårdpersonalen ansåg dem vara ointelligenta, inte hade kunskap om graviditet
eller förlossning samt att de var okunniga rörande familjeplanering (Straus et al, 2003). En
kvinna fick av vårdpersonal höra att hennes mamma utnyttjat och förgripit sig på henne som
barn då hon könsstympats. Kommentarerna kom att påverka hela graviditeten negativt. Oro
beskrevs vidare till följd av att bli ifrågasatt gällande religion i mötet med vårdpersonalen.
Slutligen beskrevs att vårdpersonalen ifrågasatt valet att bära slöja samt uttryckt att en kvinna
var mindre värd som människa då hon könsstympats (Chalmers & Omer-Hashi, 2002).
Oro och rädsla i mötet med västerländsk sjukvård
Rädsla och oro i mötet med västerländsk sjukvård presenterades i flertalet studier (Lundberg
& Gerezgiher, 2006; Berggren et al, 2006; Vloeberghs et al, 2013; Wiklund et al, 2000).
Rädslan var påtaglig i samband med graviditet och ett flertal kvinnor upplevde sig otrygga i
mötet med vårdpersonal samt att vårdpersonal hade bristande kunskap om könsstympning eller
inte behärskade situationen (Lundberg & Gerezgiher, 2006). Således upplevdes mötet med
vårdpersonal tryggare, framförallt i samband med vaginal undersökning, när kunskap och
kännedom om könsstympning fanns (Upvall, Mohammed & Dodge, 2009).
Att inte diskutera könsstympningen i mötet med vården uppfattades av en del kvinnor som att
vårdpersonalen inte hade kunskap om ämnet. Detta ledde senare till rädsla när kvinnorna insåg
att personalen inte hade kompetens nog för den specifika situationen (Berggren et al, 2006).
En majoritet av kvinnorna berättade att könsstympning inte diskuterats i mötet med
vårdpersonal, vilket genererade delade känslor hos kvinnorna. Dels framgick att kvinnorna
kände sig besvikna på vårdpersonalen, medan andra beskrev att det var en lättnad att ämnet
inte togs upp (Thierfelder et al, 2005). Det framgick även upplevelser av att de själva tvingades
initiera ämnet i mötet med sjukvården (Vangen et al, 2004) och en kvinna berättade att hon
velat ställa frågor under sin graviditet men inte känt att det fanns någon att vända sig till och
därför avstod (Thierfelder et al, 2005).
Oro för att bli övergiven eller lämnad ensam under vården efter förlossning beskrevs (Lundberg
& Gerezgiher, 2006; Wiklund et al, 2000; Vangena et al, 2004). Detta var för kvinnorna väldigt
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främmande och upplevdes som skrämmande och isolerande (Wiklund et al, 2000). En kvinna
beskrev vidare vårdperioden efter förlossning som miserabel, smärtsam och hjälplös (Vangen
et al, 2004). Ett flertal kvinnor beskrev att de fått otillräcklig information om varför
vårdpersonalen rekommenderade kejsarsnitt istället för vaginal förlossning. Kvinnorna
upplevde att vårdpersonalen inte hade kunskap om att kejsarsnitt var stigmatiserat i deras
hemland och således något de ville undvika (Chalmers & Omer-Hashi, 2002).
Kommunikationsbarriärer
Svårigheter vad gäller kommunikation beskrevs av många kvinnor som centralt i en
vårdsituation. Det upplevdes problematiskt att inte ha möjlighet att tala obehindrat med
vårdpersonal och en kvinna beskrev det som genant att samtala med personalen via tolk, samt
fann det onaturligt att samtala över telefon (Upvall et al, 2009). Till följd av språkbarriärer och
ämnets känslighet undvek flera kvinnor samtalsämnet i mötet med vården (Berggren et al,
2006). De framgick vidare att kvinnor upplevde att vårdpersonal undvek ämnet till följd av att
de inte talade samma språk (Chalmers & Omer-Hashi, 2002). Att inte bli förstådd av
vårdpersonal skapade känslor av stress och frustration och till följd av det beskrev kvinnor
oroväckande känslor då de upplevde att det inte fanns någon som kunde förklara situationen.
Detta genererade misstänksamhet gentemot vårdpersonalen (Murray, Windsor, Parker &
Tewfik 2010). Oförmåga att kommunicera när språket inte räckte till skapade även känslor av
ensamhet och utanförskap och en kvinna beskrev vårdtiden efter hennes förlossning som ett
fängelse där vårdpersonalen inte talade med henne. Då hon inte förstod språket förmådde hon
inte själv att fråga vårdpersonalen om hjälp utan lämnades ensam på rummet (Wiklund et al,
2000).
Positiva upplevelser i mötet med västerländsk sjukvård
Positiva upplevelser av mötet med västerländsk sjukvård beskrevs av vissa kvinnor, där
kunskap om könsstympning var en viktig komponent (Lundgren & Gergezgiher, 2006). De
uppskattade att möta vårdpersonal vilka hade möjlighet att ge betydelsefull information och
hjälpa dem i den kritiska situationen vilket således gjorde dem mer bekväma i relationen till
vårdpersonalen (Lundgren & Gergezgiher, 2006; Murray et al, 2010). Ett flertal kvinnor
beskrev vidare möten där vårdpersonalen agerade omhändertagande och visade ett genuint
intresse för deras mående, som lugnande och betryggande (Murray et al, 2010). Positiva
upplevelser av sjukvårdens bemötande berörde fortsättningsvis möten där vårdpersonalen
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välkomnat dem och där kvinnorna undersökts med omsorg (Lundgren & Gerezgiher, 2006).
Flera kvinnor uttryckte att de var bekväma att diskutera könsstympning med vårdpersonal,
framförallt i situationer då vårdpersonalen tog upp ämnet (Moxey & Jones, 2016). Slutligen
återgavs att kvinnor som talade öppet om kulturen kring könsstympning, upplevde att
personalen lyssnade och visade respekt (Chalmers & Omer-Hashi, 2002).

16

DISKUSSION
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka könsstympade kvinnors upplevelse av mötet
med västerländsk sjukvård. Upplevelser som framkom i studierna resulterade i fyra teman. I
temat “Könsstympade kvinnor i en främmande kontext” beskrevs upplevelser av att vara
annorlunda, att mötas av fördomar samt känslor av förlust av kontroll. I temat “Oro och rädsla
i mötet med den västerländska vården” beskrevs upplevelser av att känna sig otrygga i mötet
med vårdpersonalen. En viktig komponent i temat var bristande kunskap hos vårdpersonal
vilket genererade i att kvinnorna kände oro över att personalen inte bemästrade den specifika
situationen. I temat “Kommunikationsbarriärer” presenterades upplevelser av svårigheter att
bland annat bemästra språket, vilket ledde till att många undvek ämnet. Kvinnorna upplevde
även känslor av att bli isolerade till följd av att parterna inte kunde tala obehindrat med
varandra. I temat “Positiva upplevelser i mötet med västerländsk vårdpersonal” presenterades
upplevelser av god kommunikation och ett gott bemötande, med fokus på situationer då
personal hade kunskap om könsstympning, gav dem adekvat information samt bemötte dem
med respekt avseende deras bakgrund och kultur.
Resultatdiskussion
Mötet med västerländsk sjukvård
Kvinnorna i denna litteraturstudie beskrev ett flertal negativa upplevelser av mötet med den
västerländska vården. Bland annat beskrevs negativa kommentarer och kroppsspråk,
särbehandling, fördomar, samt känslor av att betraktas vara oförmögen att ta egna beslut
gällande sin kropp och behandling. Vidare beskrevs att kvinnor blev uttittade och nyttjade som
studieobjekt för oerfaren personal, vilket bland annat gav upphov till känslor av att vara
annorlunda.
Återkommande i studierna var upplevelser av att hamna i en ny kontext, utanförskap, att inte
tillhöra normen och således känslor av att vara annorlunda. I relation till ovan nämnda studier
är detta en utmaning för vårdpersonal, där majoriteten tillhör en kultur där ingreppet inte
praktiseras. Att möta dessa kvinnor och skapa en relation där ämnet kan diskuteras öppet och
kvinnorna litar på att vårdpersonalen förstår deras omfattande behov är av stor vikt. KaplanMarcusán et al (2010) menade att ett transkulturellt arbetssätt kunde vara en positiv
interventionsmodell i vård av könsstympade kvinnor. Respekt för kvinnornas värderingar och
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kultur kunde vidare verka effektivt i elimination av fysiska samt psykiska komplikationer vilka
kunde uppstå till följd av könsstympning. Behov av ökad kunskap framkom även i andra studier
(Farag, Miller, Tzeghai, Azuka, Sobel & Ledger, 2015; Castello, 2015). Vidare diskuterades
att yrkesverksamma som inte kände till kvinnornas kultur borde utveckla sätt att kommunicera
med de drabbade (Costello, 2015).
Kvinnorna i studierna beskrev upplevelser av stereotypa bilder och många beskrev känslor av
att vårdpersonalen såg ner på dem. Resultatet visade på att negativa kommentarer och
kroppsspråk var vanliga, där en orsak var vårdpersonalens otillräckliga förståelse för
kvinnornas kultur och tradition, som således leder till föreställningar som inte stämmer överens
med verkligheten. Tidigare studier (Lazar et al, 2013; Jackson, 2017) fann i likhet med detta
utmaningar i mötet mellan vårdpersonal och patienter vilka kommer från en främmande kultur.
Leye, Powell, Nienhuis, Claeys & Temmerman (2006) samt Cang-Wong et al (2009) ansåg
vidare att vården borde utvecklas vad gäller kommunikation och attityder gentemot
könsstympade kvinnor, för att på så sätt kunna upprätthålla ett respektfullt och
förtroendeingivande möte.
Negativa upplevelser av vården var relaterat till otillräcklig information och bristande respekt
i mötet med vårdpersonal. Många gånger upplevde kvinnorna att de möttes av vårdpersonal
som inte bemästrade situationen vilket vidare gav upphov till rädsla och oro. Betydande
kunskapsluckor hos vårdpersonal vad gäller könsstympning stöds i tidigare litteratur. Bland
andra påvisade Gonzales-Timoneda et al (2018) otillräcklig kunskap hos vårdpersonal vilka
mötte kvinnorna, samt ett behov av att arbeta multidisciplinärt för att bemöta patienternas
omfattande behov. På liknande sätt beskrev Dawson et al (2014) vårdpersonalens bristfälliga
självförtroende i att möta kvinnor vilka könsstympats. Vårdpersonalen saknade erfarenheter av
att vårda dessa kvinnor och brist på förståelse för varför ingreppet praktiserades tycktes också
vara faktorer vilka påverkade bemötandet. Utifrån resultatet av denna litteraturstudie samt
tidigare vetenskapliga studier, finns ett samband mellan vårdpersonalens kunskapsbrist och
kvinnornas upplevelser av bristande respekt och fördömande.
Fortsättningsvis beskrevs flera tillfällen då kvinnor kände sig isolerade och underordnade, till
följd av språkbarriärer. Detta ledde vidare till en misstänksamhet gentemot personalen, och
många kvinnor undvek att ställa frågor om deras behandling. Kvinnorna upplevde
kommunikationsbarriärer som ett centralt problem i mötet med västerländsk sjukvård. Tidigare
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litteratur (Degni, Suominen, Ansari, Vehviläinen-Julkunen & Essen, 2013; Ahrne et al, 2019)
menade i likhet att kommunikation spelade en viktig roll för mötet, och då språket inte räckte
till kunde missförstånd mellan parterna uppstå.
De upplevelser som framgick i föreliggande resultat visade på många faktorer som påverkar
mötet mellan könsstympade kvinnor och västerländsk sjukvård. Kvinnorna upplevde dels oro
över sjukvårdens kapacitet men möttes likaledes av emotionella utmaningar när de hamnat i en
ny kontext. Ogunsiji (2016) beskrev betydelsen av ett holistiskt bemötande, samt förståelse för
patienternas unika behov, i detta fall kvinnor vilka lever med komplikationer efter
könsstympning, som i sin tur kunde påverka vårdmötet. Vidare kunde negativa upplevelser av
mötet, enligt Fried et al (2013) samt Hill et al (2012) påverka deras vilja att söka hjälp av
västerländsk sjukvård, vilket än mer motiverar ett gott bemötande av kvinnorna.
Positiva upplevelser som beskrevs i denna litteraturstudie berörde möten då vårdpersonal haft
kunskap, kontroll över situationen och tillhandahållit för situationen relevant information.
Flertalet kvinnor beskrev även upplevelser av ett gott omhändertagande där de blivit bemötta
med respekt. I dessa situationer var kvinnorna bekväma med att diskutera könsstympningen
med vårdpersonal. Kopplat till tidigare upplevelser av negativt bemötande, bekräftas återigen
att vårdpersonalens kunskap är vitalt i mötet med könsstympade kvinnor och resultatet som
presenterades i föreliggande studie stödjs av tidigare litteratur där Degni et al (2013) beskrev
kvinnor vilka var nöjda med sjukvården då de fick kvalificerad information gällande deras
behandling. I en studie av Ahrne et al (2019) beskrevs fortsättningsvis positiva upplevelser när
personal var engagerade och var genuint intresserade av kvinnornas mående.
Förhållande till vald teori samt etiska perspektiv
Vårdens grundläggande uppgift är att lindra patientens lidande oberoende av dess skäl. Lidande
beskrevs av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som ett tillstånd vilket berör många
aspekter hos människan (Eriksson, 2015). Blir människans behov väl besvarade kan lidandet
ge möjlighet till utveckling samt en ny förståelse för sig själv som person. Till följd av
utanförskap och ensamhet kan upplevelser av lidande förstärkas, varför det är av stor betydelse
att vårdpersonal arbetar med syfte att lindra lidande.
Vidare menade Eriksson att en form av lidande är vårdlidandet. Vårdlidandet kan sammanfattas
som kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning eller utebliven
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vård. Abstrakt kränkning av kvinnans värdighet kan ske genom att vårdpersonal inte ser henne
som den hon är och därigenom fråntar hennes möjlighet att vara en hel människa (Eriksson,
2015). Att inte bli sedd kan generera känslor av skam, förtvivlan och skuld, vilket även
framgick i resultatet av föreliggande studie. Mot bakgrund av resultatet i föreliggande
litteraturstudie kommer könsstympade kvinnor att uppleva lidande i flera avseenden. Det
framgick upplevelser av att stå utanför gemenskap och att inte bli tagen på allvar. Kvinnorna
upplevde vidare svårighet att uttrycka sig och förstå situationen till följd av
kommunikationsbarriärer - något som enligt Eriksson kan förorsaka vårdlidande.
I vården kan många professioner komma att möta könsstympade kvinnor inom olika områden.
För att på bästa sätt tillmötesgå kvinnornas behov av vård, bör vårdpersonal och studenter ges
utbildning om ingreppet i sig samt om vilka komponenter som visat sig spela en avgörande roll
för könsstympade kvinnors möte med sjukvården. Samtidigt som denna kompetensutveckling
kommer att påverka kvinnornas upplevelse av mötet, är det vidare ett arbete i förebyggande
syfte, då problematiken kommer att uppmärksammas än mer.
Vårdpersonal ska arbeta för social rättvisa och jämlikhet, visa respekt och trovärdighet, vara
lyhörd samt visa medkänsla (Svensk Sjuksköterskeförening, i.d.). Med anledning av detta bör
vårdpersonal, oavsett vem de möter, behandla alla jämbördigt. Sjukvården är menad att vara
en plats dit människor vänder sig för att få alla sina behov bemötta, där patienten känner sig
trygg och således en plats utan rädsla för diskriminering eller fördömande. I resultaten av denna
litteraturstudie framgick dock upplevelser av såväl rädsla som fördomar och diskriminerande
behandling av könsstympade kvinnor, vilket ger skäl för förbättring.
Metoddiskussion
Då syftet var att belysa könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande vid kontakt med
den västerländska vården, valdes en litteraturstudie som metod. De databaser som använts
berör data inom disciplinen omvårdnad. Genom att använda sig av två stora databaser minskade
risken att missa relevant litteratur. Metoden bidrog till en potentiell stor mängd data i kontrast
till alternativet att utföra en egen studie. Detta gav författarna möjlighet till att sammanställa
ett resultat av noga utvald och relevant data av hög kvalitet.

Författarna av denna

litteraturstudie valde att använda sig av studier vilka utförts i Europa, Nordamerika och
Australien vilka är länder som är en del av västvärlden. Inklusionskriteriet bearbetades fram då
migrationen till dessa länder successivt kommer att öka samt att aktuell översikt ville belysa
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upplevelsen av den västerländska vården. Då författarna valt att studera vuxna kvinnor och inte
barn var ett inklusionskriterie ålder över 18 år.
I början av litteratursökningen läste författarna systematiskt titlar för att finna relevant data.
Titlar som inte berörde litteraturstudiens syfte valdes systematiskt bort med argumentet att de
tydligt berörde andra områden än könsstympade kvinnors upplevelse av västerländsk vård och
därav inte ansågs vara relevanta för aktuell litteraturstudie. Därefter fokuserade författarna på
att läsa sammanfattningar och hela artiklar under datasökningens gång. En svaghet med att inte
läsa samtliga sammanfattningar var svårigheten med att få en objektiv bild av all befintlig
litteratur, då en studie kan omfatta mer än det som framgår i titeln eller sammanfattningen.
Denna litteraturstudie var inte en systematisk översikt och således har författarna inte
analyserat all befintlig data inom ämnet utan endast valt ut tolv artiklar vilka var relevanta för
att besvara aktuellt syfte. Vidare kan författarnas förförståelse för fenomenet influera
resultatanalysen vilket kan vara till litteraturstudiens svaghet. Studien går att överföra till
svensk hälso- och sjukvård då endast två av elva artiklar var gjorda i Sverige. En styrka med
studien var att alla artiklar i resultatsammanställningen var utgivna efter år 2000, vilket bidrog
till ett mer trovärdigt resultat då forskningen var relativt aktuell. Författarna av denna
litteraturstudie har använt sig av kvalitativa studier vilka inte går att generalisera till resten av
populationen. Då studierna i originalartiklarna var av kvalitativ ansats var syftet dock inte att
generalisera utan att belysa individuella upplevelser av vården, vilket anses vara en styrka med
föreliggande litteraturstudie. Slutligen är en styrka med föreliggande litteraturstudie att
samtliga artiklar var av hög kvalitet, vilket kan ge ett tillförlitligt resultat.
Implikationer för kliniskt arbete och vidare forskning
Rådande kunskapsluckor vad gäller könsstympning bör reduceras för att vidare undvika
stigmatisering och fördömande av kvinnorna. Vårdpersonal behöver ytterligare träning i att
förstå dess kulturella kontext samt kunskap om komplikationer vilka kan uppstå efter ingreppet.
Det finns ett tydligt behov av utökad kunskap av vården som helhet. Utifrån tidigare
vetenskaplig litteratur samt resultatet som framgick i föreliggande litteraturstudie, kan det antas
att vårdpersonalens otillräckliga kunskap påverkar könsstympade kvinnors upplevelser av
mötet. Således är det sannolikt att kunskap har en betydande roll vad gäller upplevelser av den
västerländska

vården,

vilket

motiverar

utveckling

av

vårdens

kompetens.

Kompetensutvecklingen skulle förslagsvis kunna ske via formell utbildning av vårdpersonal.
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Författarna av denna litteraturstudie argumenterar för ett holistiskt förhållningssätt som skapar
utrymme för tillit mellan vårdpersonal och kvinnorna, då förståelse för deras bakgrund med
stor sannolikhet kommer ge större respekt för patienten. Kopplat till den psykiskt samt fysiskt
påfrestande upplevelsen av ingreppet kan förståelse för kvinnornas bakgrund komma att ha ett
positivt inflytande på relationen mellan kvinnorna och vårdpersonal.
Ett behov av mer forskning föreligger, med tanke på en ökad migration till västvärlden
(Migrationsverket, 2016). En stor andel litteratur uppmärksammade vårdpersonalens
upplevelser av mötet med könsstympade kvinnor. Vidare finns behov av studier som
undersöker de könsstympade kvinnornas egna upplevelser samt erfarenheter av mötet med
västerländsk sjukvård.
Slutsats
Könsstympade kvinnor upplever många gånger ett negativt bemötande i mötet med
västerländsk sjukvård. Framförallt omnämns kränkande kommentarer, utanförskap och
bristande respekt från vårdpersonal. Kunskap vad gäller ingreppets komplexitet samt vilka
faktorer som påverkar kvinnans relation till vården är viktigt för hennes upplevelse av mötet.
Mer forskning i ämnet rekommenderas då västerländsk vård framöver, till följd av ökad
migration, kommer att möta kvinnor som utsatts för könsstympning i större utsträckning.
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