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SAMMANFATTNING: 

Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en gammal tradition som fortfarande praktiseras, trots 

att det strider mot de mänskliga rättigheterna och är förbjudet enligt lag i många länder. 

Hälso- och sjukvårdspersonal inom alla verksamheter kan komma i kontakt med kvinnor som 

könsstympats och socialstyrelsen framhåller vikten av kompetens gällande könsstympning. 

Könsstympning kan leda till både kort- och långsiktiga hälsoproblem.  

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors kunskap och erfarenhet av kvinnlig könsstympning. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Ostrukturerade intervjuer 

genomfördes med nio distriktssköterskor från primärvården i en region i Mellansverige. Data 

bearbetades och analyserades med manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.  

Resultat: Efter dataanalys framkom två kategorier: Osynlig i vården och Behov av ökad 

kulturell kompetens, samt sex subkategorier. Att kvinnorna var osynliga i vården kan bero på 

kulturella olikheter, att könsstympning ansågs som ett känsligt ämne samt att det saknades 

rutiner för distriktssköterskor. Det fanns behov av en ökad kulturell kompetens eftersom 

kunskapen om könsstympning ansågs otillräcklig och fördjupade kunskaper saknades 

gällande tradition, förekomst och hälsoproblem. Det manifesta innehållet abstraherades upp 

till temat Vikten av transkulturell medvetenhet. 

Konklusion: Brist på rutiner, kunskap och transkulturell medvetenhet kan vara en orsak till 

att de könsstympade kvinnorna ansågs osynliga i vården. Att kunna tackla kulturellt känsliga 

ämnen som könsstympning är en viktig del av distriktssköterskans arbete. Med stöd av 

Sunrise modellen kan distriktssköterskor utforska kulturella likheter och skillnader gällande 

kulturellt betingade värderingar och utbildning. Det kan öka distriktssköterskors 

transkulturella medvetenhet och därmed synliggöra kvinnorna i vården. Det skulle också 

innebära att distriktssköterskorna blev tryggare i sin yrkesroll samt möjliggöra en bättre vård 

för kvinnorna. 

Nyckelord: distriktssköterskor, erfarenhet, kunskap, kvinnlig könsstympning, transkulturell 

omvårdnad 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

Background: Female genital mutilation/cutting (FGM/C) is an old tradition that even though 

it violates human rights and is prohibited by law in many countries, is still practiced. All types 

of health care professionals may come into contact with women who have undergone FGM/C 

and Socialstyrelsen emphasizes the importance of competence concerning genital mutilation. 

Genital mutilation can lead to both short- and long-term health problems. 

Purpose: To describe nurses' knowledge and experience of female genital mutilation. 

Method: A qualitative study with descriptive design. Unstructured interviews were conducted 

with nine district nurses from primary health care in a region of central Sweden. Data were 

processed and analyzed with the manifest content analysis according Graneheim and 

Lundman. 

Results: After data analysis revealed two categories Invisible in health care and The need for 

greater cultural competence, and six subcategories. That the women were invisible in health 

care may be due to cultural differences that FGM/C was seen as a sensitive topic and the lack 

of procedures for district nurses. There was a need for greater cultural competence as the 

knowledge of FGM/C was considered inadequate and lacking depth knowledge regarding 

tradition, abundance and health problems. The manifest content abstracted up to the theme 

The importance of transcultural awareness.  

Conclusion: Lack of practice, knowledge and transcultural awareness can be a reason that 

genitally mutilated women were considered invisible in health care. Being able to tackle 

culturally sensitive topics such as genital mutilation is an important part of the district nurse's 

work. With the support of the Sunrise model, district nurses explore cultural similarities and 

differences in the use of cultural values and education. It can increase nurses' transcultural 

awareness and thereby make visible women in health care. It would also mean that the district 

nurses became more secure in their professional capacity and enable better care for the 

women. 

Keywords: district nurses, experience, female genital mutilation, knowledge, transcultural 

nursing 
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INLEDNING 

Vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt och i Sverige, precis som i många andra länder, 

ökar invandringen.  Att invandringen ökar innebär i sin tur att vårdpersonalen behöver öka sin 

kompetens inom olika kulturers syn på hälsa och ohälsa samt deras olika traditioner och seder 

för att kunna erbjuda en bättre vård. Författarna till denna studie insåg, efter en allmän 

föreläsning om kvinnlig könsstympning, hur bristande deras kunskap i detta område var och 

blev nyfikna på att undersöka hur distriktssköterskors kunskap och erfarenhet hos 

distriktssköterskor gällande kvinnlig könsstympning ser ut.  

Kvinnlig könsstympning definieras som:  

”Female genital mutilation comprises all procedures involving partial or total removal of the 

external female genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical 

reasons.” (World Health Organization [WHO], United Nations Children's Fund [UNICEF], 

United Nations Population Fund [UNFPA], 1997, s. 2)  

Hälso- och sjukvårdspersonal inom alla verksamheter kan komma i kontakt med kvinnor som 

könsstympats. Socialstyrelsen (2016) framhåller vikten av kompetens gällande 

könsstympning hos hälso- och sjukvårdspersonal. Distriktssköterskan träffar flickor och 

kvinnor i alla åldrar med varierande hälsoproblem. I studien har valts att använda begreppet 

kvinnor, oavsett om det handlar om flickor eller kvinnor. 

 

BAKGRUND 

Historik 

Det är oklart hur och när traditionen av kvinnlig könsstympning uppstod. Könsstympningen är 

djupt rotad i kulturella och moraliska värden samt i könsidentitet och etnisk identitet (Talle, 

2008; White, 2001). Den har sina rötter i Afrika sedan flera tusen år. Folklegender från 

Egypten berättar om hur faraoner i det gamla Egypten utförde liknade ingrepp på kvinnliga 

slavar (Talle, 2008). Traditionen kring könsstympning, samt hur ingreppet utförs, skiljer sig åt 

från olika länder och varierar även inom olika folkgrupper i länderna (Socialstyrelsen, 2016; 

White, 2001). Kvinnlig könsstympning är inte förankrad i någon religion, utan kan 

förekomma inom såväl islam, kristendom och judendom, samt inom lokala trossamfund. Inom 

vissa sociala grupper uppfattas det dock som ett religiöst påbud, trots att det inte finns stöd i 

någon religiös skrift (Nationellt centrum för kvinnofrid, [NCK], 2011; UNICEF, 2016a; Talle, 
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2008; Johnsdotter, Moussa, Carlbom, Aregai & Essen, 2009). Kvinnlig könsstympning som 

tradition, har i Europa och Nordamerika varit en okänd företeelse. Dock användes 

avlägsnandet av klitoris fram till och med förra århundradet som behandlingsmetod för 

fysiska, sociala och mentala besvär. Behandlingen användes främst i England men förekom i 

Frankrike och USA. Ingen dokumentation finns om att behandlingsmetoden användes i 

Skandinavien (Talle, 2008).  

 

Begrepp och klassifikationer 

Det finns olika begrepp för att beskriva ingrepp på kvinnors könsorgan utan medicinsk 

anledning. De svenska begreppen är kvinnlig omskärelse och kvinnlig könsstympning. Vilket 

begrepp som ska användas för ingreppet är omdiskuterat, både i Sverige och i övriga världen. 

Ur ett medicinskt perspektiv kan begreppet ”stympning” stödjas, eftersom den avser att 

beteckna att frisk vävnad har avlägsnats. Det kritiseras dock för att det inte tar hänsyn till de 

olika typerna av ingrepp, eftersom de skiljer sig mycket åt (NCK, 2011). I den här studien 

kommer könsstympning användas eftersom det är det officiella begreppet i Sverige, samt 

rekommenderas i vårddokumentation av Socialstyrelsen (2016). Det finns fyra olika typer av 

könsstympning och de klassificeras enligt följande: 

Typ I. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud, klitoridektomi 

(WHO, 2008). 

Typ II. Delvis eller totalt borttagande av klitoris och inre blygdläpparna, med eller utan 

bortskärande av yttre blygdläpparna, excision (WHO, 2008).  

Typ III. Förminskning av den vaginala öppningen genom skapande av en försegling i och med 

att man skär och sammanfogar inre och/eller yttre blygdläpparna, med eller utan bortskärande 

av klitoris, infibulation (WHO, 2008).  

Typ IV. Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl, 

exempelvis prickning, snittning, skrapning och bränning (WHO, 2008).  

Typ I, II och IV är de vanligaste typerna i världen och står för ungefär 90 procent av 

könsstympningen (Socialstyrelsen, 2016). Andersson, Rymer, Joyce, Momoh och Gayle 

(2012) samt Mitike och Deressa (2009) beskriver att majoriteten av de afrikanska kvinnorna i 

deras studier dock genomgått könsstympning av typ III. De typerna som kvinnorna själva 

uppger, överensstämmer inte med WHO’s klassifikation, enligt Elmusharaf, Elhadi och 
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Almroth (2006). Fler kvinnor har genomgått typ III men uppger typ I eller II, vilket tyder på 

en underrapportering av typ III förekomsten (ibid).  

 

En tradition 

Könsstympning är en tradition som för många är socialt viktigt och som påverkar kvinnans 

status och roll. Det anses också vara en del av en ritual för att inträda i vuxenvärlden, samt ett 

sätt att kontrollera kvinnans sexualitet (UNICEF, 2016a; White, 2001). Kvinnor vet inte alltid 

själva varför de har könsstympats. Många beskriver att det är en kulturell och religiös 

tradition som är viktig för den sociala gemenskapen (Ahlberg, Krantz, Lindmark & Warsame, 

2004; Johnsdotter et al., 2009). 

Hur könsstympningen utförs beror på den etniska bakgrunden, vilket geografiskt område 

kvinnan tillhör och även socioekonomiska förhållanden. Kvinnan kan ha blivit informerad i 

förväg, men kan också tvingas genomgå ingreppet utan någon förvarning (Baron & Denmark, 

2006; Berggren, Bergström & Edberg, 2006). Ofta är det mödrar och/eller kvinnliga 

släktingar som för kvinnan till en avskild plats. Instrumenten som används vid 

könsstympningen kan vara allt från osteriliserade rakblad, saxar, glasskärvor och vassa stenar 

till knivar och skalpeller och ofta används ingen typ av smärtlindring. Den som utför 

ingreppet kan vara medicinskt utbildad vårdpersonal, men det kan också utföras av en äldre 

kvinna utan medicinsk utbildning (ibid). Ålder då könsstympningen genomförs varierar, allt 

ifrån spädbarn till vuxna kvinnor könsstympas. Vanligast är det att ingreppet görs i åldern 4 

till 14 år, men vuxna kvinnor kan även könsstympas i anslutning till giftermål, eller i samband 

med förlossning (Klouman, 2005; UNICEF, 2016a). Av de somaliska kvinnorna hade 98 

procent genomgått könsstympning vid tolv års ålder (Mitike & Deressa, 2009). 

 

Prevalens och demografi  

I världen finns idag drygt 200 miljoner könsstympade kvinnor. Kvinnlig könsstympning 

förekommer i cirka 30 länder. Afrika har den högsta förekomsten, där praktiseras det i ett 

bälte söder om Sahara, från Atlantens kust till Afrikas horn. Könsstympning förekommer 

även i Mellanöstern, i länder som Irak, Yemen, Saudi Arabien och Förenade Arab Emiraten. 

Könsstympning praktiseras också inom vissa grupper i Indonesien, Indien och Malaysia samt 

de sydamerikanska länderna Colombia och Peru. Då migrationen ökat i världen förekommer 

ingreppet numera även i Europa, Nordamerika och Australien (UNICEF, 2016b). 
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Socialstyrelsen (2016) uppskattar att det i Sverige finns cirka 40 000 kvinnor som genomgått 

någon typ av könsstympning, de flesta med ursprung från Somalia, Etiopien, Egypten, 

Gambia och Eritrea.  

Flera demografiska kännetecken som ung population, höga födelsetal samt hög barn- och 

mödradödlighet är vanligt i länder där kvinnlig könsstympning utövas (UNFPA, 2015). 

Könsstympning förekommer inom alla socioekonomiska grupper (Talle, 2008). Somalia har 

den högsta prevalensen vilken uppmätts till 98 procent, följt av Egypten med 91 procent 

(UNICEF, 2013), se tabell 1.  

 

Tabell 1. Antal kvinnor i Sverige utifrån födelseland tillsammans med uppskattad förekomst av kvinnlig 

könsstympning i ursprungslandet. Alla åldersgrupper. 

Födelseland Antal kvinnor i 

Sverige 

Uppskattad förekomst i ursprungsland 

Somalia 30 329 98 % 

Egypten 2 246 91 % 

Eritrea 12 724 89 % 

Gambia 2 040 76 % 

Etiopien 8 326 74 % 

Källa: Statistiska Central Byrån [SCB], (2016); UNICEF (2013).  

 

Lagstiftningen, det förebyggande arbetet samt förändrade attityder börjar ge resultat. I en del 

länder ses en snabb minskning av kvinnlig könsstympning, till exempel i Burkina Faso, 

Egypten, Kenya, Liberia och Togo UNICEF, 2016b). I Somalia ses däremot ingen direkt 

minskning (UNICEF, 2013). 

 

Lagar och riktlinjer 

Enligt WHO (2008) och UNICEF (2016a) strider kvinnlig könsstympning mot de mänskliga 

rättigheterna (United Nations, [UN]1948) och barnkonventionen (UN, 1989). Könsstympning 

hindrar jämställdhet mellan könen och är diskriminerande mot kvinnor (WHO, 2008). Sverige 

var år 1982, det första landet i världen att införa förbud mot könsstympning och är enligt lag 

även förbjudet i alla Europeiska länder, USA samt Australien och Nya Zeeland 

(Socialstyrelsen, 2016). I hälften av de länder i Afrika som praktiserar kvinnlig 

könsstympning är det också förbjudet, exempel på dessa länder är Senegal. Burkina Faso, 

Egypten, Etiopien och Sudan (UNICEF, 2016a; White 2001). Enligt lagen, Förbud mot 



5 

 

kvinnlig könsstympning är det även förbjudet att ta med barn till ett annat land för att 

genomföra ingreppet och sedan återkomma till Sverige (SFS 1982:316). Kvinnlig 

könsstympning skiljer sig från manlig omskärelse som är tillåten enligt Lag om omskärelse av 

pojkar (SFS 2001:499). Om en anställd inom hälso- och sjukvården får kännedom om eller 

misstänker könsstympning hos barn under 18 år, ska anmälan genast göras till Socialnämnden 

enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

 

Hälsoproblem relaterat till könsstympning 

Kvinnor som genomgått könsstympning kan ha en ökad risk för både kort- och långsiktiga 

hälsoproblem. Graden av besvär kan bero på vilken typ av könsstympning som utförts.  

Hälften av kvinnorna i en svensk studie sökte vård för hälsoproblem, som till viss del kunde 

relateras till könsstympning (Litorp, Frack & Almroth, 2008). I Yasin, Al-Tawil, Shabila och 

Al-Hadithis studie (2013) var endast en tredjedel av kvinnorna medvetna om hälsoproblem 

som kan orsakas av könsstympning.  

Kortsiktiga hälsoproblem hos kvinnor som genomgått könsstympning kan vara rikliga 

blödningar vilket kan leda till blödningschock, medvetandeförlust eller plötslig död. 

Användande av orena instrument eller de traditionella omslagen av örter, aska eller lera kan 

orsaka infektioner som stelkramp, blodförgiftning eller gangrän. Sedvänjan med att binda 

ihop benen för att få såret att läka bättre, gör att såret inte dräneras tillräckligt, vilket medför 

ökad risk för infektioner i livmoder, äggledare och äggstockar. Dessutom kan frakturer eller 

skador på leder uppkomma, efter att kvinnan försökt slita sig loss under ingreppet. (White, 

2001). Kraftiga smärtor och svårigheter att kissa är också vanligt (Litorp et al., 2008).  

Långsiktiga hälsoproblem som kan uppkomma är svåra menstruationssmärtor, smärtor i vulva 

eller vagina, besvärande ärrbildning, återkommande urinvägsinfektioner och sexuell 

dysfunktion. Även trötthet och huvudvärk kan förekomma. (Andro, Cambois & Lesclingand, 

2014; Baron & Denmark, 2006; Kaplan et al. 2013; White, 2001). Efter alla typer av 

könsstympning kan cystor i underlivet bildas (Berg, Odgaard-Jensen, Fretheim, Underland & 

Vist, 2014; Teufel & Deurfler, 2013). Nedre urinvägssymtom som stress- eller 

trängningsinkontinens samt nokturi, kan vara ett vanligt hälsoproblem. Många kvinnor kan 

behöva lång tid på sig vid urinering på grund av svårigheter att tömma urinblåsan (Amin, 

Rasheed & Salem, 2013; Teufel & Deurfler, 2013). Det finns även risk för 

förlossningskomplikationer, som till exempel utdragen förlossning, kejsarsnitt, att spricka 
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eller behöva klippas upp och dödfödsel (Andro et al. 2014; Kaplan et al., 2013). Kvinnor som 

genomgått typ III kan behöva öppnas innan eller i samband med förlossningen (Baron & 

Denmark, 2006; Costello, 2015).  

Förutom fysiska problem kan även psykiska problem som ångest, depression, sömnstörningar 

och posttraumatiskt stress syndrom förekomma (Knipscheer, Vloeberghs, van der Kwaak, van 

der Muijsenbergh, 2015; Vloeberghs, Van der Kwaak, Knipscheer & Van den Muijsenbergh, 

2012). Obehagliga minnen och rädsla för gynekologiska undersökningar, beskrivs också i 

studier av Berggren, Bergström och Edberg (2006) och Litorp et al., (2008). 

 

Transkulturell omvårdnad  

Den transkulturella omvårdnadsteorin grundades av Madeleine M. Leininger och har använts 

av sjuksköterskor i mer än 50 år, för att komma till insikt om kulturella olikheter. Den 

transkulturella omvårdnadsteorin innebär att individens förutsättningar för hälsa studeras, 

även upplevelser av sjukdom eller ohälsa, samt resultat av vård och behandling vid olik 

kulturell bakgrund (Leininger & Mc Farland, 2006).  

Genom att utveckla en djupare förståelse om olika kulturer, kan sjuksköterskan lättare 

identifiera både likheter och olikheter för att tillgodose patienters individuella behov. Kultur 

och omvårdnad är beroende av varandra, därför behövs kunskap om båda för att kunna hjälpa 

och vårda patienter (Leininger, 2002a). Huvudmålet för transkulturell omvårdnad är att 

skräddarsy omvårdnaden för att passa patientens kulturspecifika förväntningar, vilket kan 

bidra till gynnsamma vårdresultat. För att kunna identifiera kulturellt sårbara populationer och 

utveckla professionell kompetens behöver sjuksköterskor utbildas i transkulturell omvårdnad. 

En sjuksköterska bör även ha kunskap om sin egen kultur och en medvetenhet om egna 

fördomar och föreställningar för att kunna ge en bra vård (ibid). 

Leiningers Sunrise modell (Leininger, 2002b), kan fungera som en kognitiv guide med 

holistiskt perspektiv, för att reda ut kulturella fenomen inom omvårdnad och hälsa. Modellen 

visar olika faktorer som behöver studeras utifrån transkulturell teori. När en sjuksköterska 

inhämtar information och gör bedömningar, kan faktorerna i Sunrise modellen beaktas, för att 

identifiera vilken omvårdnadsstrategi som bäst passar och tillgodoser patientens behov. Det 

finns flertalet olika faktorer som alla påverkar hälsan. Exempel på faktorerna är, kulturellt 

betingade värderingar, utbildning samt släktband och sociala faktorer. Alla faktorer behöver 

inte användas. Beroende på vad eller vem som ska studeras eller bedömas, kan sjuksköterskan 
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välja ut relevanta faktorer och börja vart som helst i modellen. Sunrise modellen kan 

appliceras på både individer, grupper, samhällen, institutioner och kulturer (ibid). 

 

Distriktssköterskans roll 

Distriktssköterskans arbete omfattar, enligt ICN:s etiska kods fyra grundläggande 

ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen anger att hälso- och 

sjukvårdsarbetet ska vara individualiserat och genomföras med respekt för individens 

självbestämmande och integritet, oavsett ras, religion och politisk åsikt (SFS 1982:763).  

Distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper om hur människors hälsa kan påverkas 

utifrån ålder, kön, kultur och närmiljö. Ett etiskt och holistiskt förhållningssätt ska ligga till 

grund för distriktssköterskans arbete och ska utföras med respekt för patientens unikhet, 

integritet och autonomi i olika situationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Efter att ha genomfört en databassökning för att ta del av tidigare forskning gällande kvinnlig 

könsstympning, framkom att det fanns flera studier som genomförts med barnmorskor och 

skolsköterskor. Det saknades dock studier om distriktssköterskors kunskap och erfarenhet 

gällande ämnet. Det är sannolikt att distriktssköterskan i dagens mångkulturella samhälle, 

kommer i kontakt med kvinnor som genomgått könsstympning eftersom hälsoproblem 

relaterat till könsstympning kan vara en av orsakerna till att könsstympade kvinnor söker sig 

till primärvården. För att kvinnor som genomgått könsstympning ska känna sig trygga med 

distriktssköterskan, är det viktigt att hen har en kunskap om kvinnans kulturella bakgrund, 

könsstympning som tradition samt de hälsoproblem som kan uppkomma efter könsstympning. 

Att få ta del av andra distriktssköterskors kunskap och erfarenhet om kvinnlig könsstympning 

kan leda till tryggare distriktssköterskor, minskad risk för felaktig bedömning och behandling 

samt förbättring av kvinnornas hälsa. Distriktssköterskorna kan dessutom dela med sig av sin 

kunskap till kvinnorna, eftersom deras kunskap kan vara begränsad relaterat till kulturella 

skillnader och bristande utbildning. Implementering av transkulturell omvårdnad genom att 

använda Sunrise modellen som ett verktyg, kan även underlätta arbetet för 

distriktssköterskorna. 
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SYFTE 

Att beskriva distriktssköterskors kunskap och erfarenhet av kvinnlig könsstympning.  

 

METOD 

Vald metod för studien var en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design och induktiv 

ansats (Polit & Beck, 2016). Studien genomförs med stöd av Kvale och Brinkmans (2014) 

metod för intervjuundersökning och innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

har använts som analysmetod. 

Urval och deltagare 

Konsekutivt urval har gjorts för att välja ut intervjudeltagare. Inklusionskriterier var 

distriktssköterskor verksamma i primärvården. Exklusionskriterier var icke vidareutbildade 

sjuksköterskor verksamma i primärvården och distriktssköterskor verksamma inom 

barnhälsovården. Antalet intervjudeltagare som önskades till studien var åtta till tio 

distriktssköterskor. 

Informationsbrev med studiens syfte och tillvägagångssätt, se bilaga 1, skickades via e-post 

till samtliga 29 verksamhetschefer/ enhetschefer inom primärvården i en region i 

Mellansverige. Svar erhölls från 19 verksamhetschefer/ enhetschefer, där nio avböjde 

medverkan. Ett flödesschema för urval och bortfall visas i figur 2. Efter skriftligt 

godkännande från tio verksamhetschefer skickades informationsbrev med samtyckesformulär 

ut med e-post via medicinska vårdadministratörer, vilka ombads att vidarebefordra 

informationsbrevet till samtliga distriktssköterskor inom enheten, se bilaga 2. Av två 

verksamhetschefer erhölls namn på eventuella deltagare som i sin tur kontaktades via telefon 

för att boka intervju. Två distriktssköterskor som accepterade deltagande i studien, 

kontaktades via telefon eller e-post för att boka tid och plats för intervjuerna. 

Distriktssköterskor på de vårdcentraler där svar inte inkommit inom angiven tid, kontaktades 

via telefon i den ordning som verksamhetscheferna svarat. Elva distriktssköterskor 

kontaktades per telefon, varav åtta tackade ja till att delta i studien. De tre som tackade nej 

angav tidsbrist eller bristande erfarenhet/kunskap som anledning. Tre sent inkomna e-post 

svar exkluderades eftersom antalet intervjudeltagare redan var uppnått. En intervju föll bort på 

grund av sjukdom. 
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Figur 2: Flödesschema urval och bortfall 

 

Alla nio intervjudeltagarna var kvinnor, i åldern 33-64 år, medianåldern var 51 år. Antal 

verksamma år som distriktssköterska var mellan 3-27 år och medianvärdet var 6 år. Tre av 

intervjudeltagarna arbetade på vårdcentraler på landsbygden, två arbetade i en mindre stad 

och resterande fyra i en mellanstor stad. Sex av intervjudeltagarna angav att vårdcentralen 

hade ett upptagningsområde med många patienter från utomeuropeiska länder.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom ostrukturerade intervjuer i form av ett samtal (Polit & Beck, 2016). 

Intervjuerna utfördes under veckorna 37 och 38 hösten 2016. Ostrukturerade intervjuer i form 

av ett samtal är interaktiva och valdes eftersom författarna önskade att intervjudeltagarna 

skulle berätta fritt om sina erfarenheter och kunskaper (Polit & Beck, 2016). En bred 

öppningsfråga skapades utifrån syftet. För att säkerställa att öppningsfrågan gav svar på 

syftet, samt att öva intervjutekniken och kontrollera tidsåtgången, utfördes en provintervju 
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29
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1
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avböjde medverkan

9

* Ingen orsak 3

* Tidsbrist 3

* Ingen erfarenhet 3

Brev skickades till 
samtliga distriktssköterkor

Antal vårdcentraler som 
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Antal som accepterade 

10

Antal distriktssköterskor 
som tackade ja till 

medverkan 

10

Antal intervjuade 
distriktsköterskor
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med en distriktssköterska på en vårdcentral. Efter provintervjun noterades vikten av att ställa 

följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt. Provintervjun ingår inte i resultatet. 

Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor för att samla in demografiska data om 

intervjudeltagarna. Öppningsfrågan ställdes sedan: Beskriv din kunskap och erfarenhet av 

kvinnlig könsstympning. Svaret på öppningsfrågan utgjorde sedan grunden för de mer 

fokuserade följdfrågor som ställdes. Vid några tillfällen använde författarna sig av 

klargörande frågor då svaren på frågorna blev långa och svåra att följa. Exempel på frågor 

som ställdes var: Kan du berätta mer om det? Hur menar du? När tycker du att det är 

relevant att fråga om könsstympning? Alla intervjuer avslutades med frågan: Är det något mer 

du vill tillägga? 

Intervjudeltagarna valde själva plats och tid. Vald plats för intervju skulle om möjligt vara 

avskild för att kunna genomföras ostört. Alla nio intervjuer genomfördes på 

intervjudeltagarens arbetsplats, i enskilt rum. Endast vid en intervju förekom störande 

moment som dörrknackning och telefonsamtal. Intervjuerna varade mellan 19 och 35 minuter, 

mediantiden var 22 minuter. Vid intervjuerna deltog båda författarna. Den ena författaren 

intervjuade vid samtliga intervjuer och den andra observerade, skötte tekniken, förde 

anteckningar samt ställde vid behov följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mp3spelare. Det inspelade materialet förvarades på en säker och låst plats och kommer att 

förstöras efter att studien avslutats (Polit & Beck, 2016).  

 

Databearbetning och dataanalys 

Bearbetning och analys av insamlad data genomfördes med en manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Författarna transkriberade ordagrant hälften av intervjuerna 

var, omedelbart efter att intervjuerna genomförts. Författarna läste och jämförde varandras 

transkriptioner mot inspelningen. Korrigeringar som missade ord eller missuppfattningar 

rättades till. Transkriberingarna lästes därefter av författarna enskilt flera gånger för att få en 

känsla av helheten. I analysmaterialet togs tankeord som hummande och suckande bort för att 

underlätta bearbetningen. Meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte markerades 

separat av varje författare. Diskussion fördes sedan mellan författarna till konsensus rådde. 

Därefter utfördes resterande analys gemensamt av författarna. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, det vill säga de förkortades samtidigt som det centrala innehållet bevarades. 

Den kondenserade texten försågs med koder, vilka kortfattat motsvarade en meningsbärande 
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enhets innehåll. Likheter och skillnader mellan koderna jämfördes. Av koderna med likande 

innehåll skapades kategorier och subkategorier. Exempel på analysen ses i tabell 2. Under 

hela analysen hölls syfte väl synligt och medvetenhet fanns om förförståelsen. Dessutom 

innehöll analysen en latent del där abstraktion av kategorierna utmynnade i ett tema, se tabell 

3.  

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Subkategori Kategori 

Om jag tänker 

muslimska kvinnor, 

då gör man det för 

att de inte ska njuta 

av sex liksom… 

Att minska sexuell 

njutning är en orsak 

till könsstympning. 

Kunskap om orsak Otillräcklig 

kunskap om 

kvinnlig 

könsstympning. 
Behov av ökad 

kulturell 

kompetens 
… jag vet inte, att 

de skulle bli arga 

för att man tror 

det… eller något 

sådant… 

Oro för att 

kvinnorna ska bli 

arga. 

Känslig fråga  Känsligt ämne 

 

 

Etiska överväganden  

Inget etiskt godkännande behövdes då studien genomfördes inom ramen för 

högskoleutbildningen (SFS 2003:460). Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska hänsyn tas 

till etiska principer. Deltagarna fick information om studien, både skriftligt och muntligt, samt 

att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas om eller när så önskades. Kontaktuppgifter 

lämnades till deltagarna om frågor uppstod. Godkännande från verksamhetschef och skriftligt 

samtycke från deltagare inhämtades. Informerat samtycke, grundar sig också på både 

autonomiprincipen och principen om att göra gott. Principerna innebär att författarna tagit 

hänsyn till människans egen förmåga att fatta beslut och att intervjudeltagaren inte skadas.  

Allt material avidentifierades vilket innebar att ingen person eller arbetsplats kommer att 

kunna identifieras i resultatet. Allt material hanterades konfidentiellt och förvarades på en låst 

och säker plats. Materialet kommer inte användas till något annat än författarnas 

magisteruppsats.  Godhetsprincipen beaktades för att minimera all typ av obehag för 

intervjudeltagarna genom att vara medveten om risken att befinna sig i en maktposition i och 

med två intervjuare (Helsingforsdeklarationen, 2013). För att få intervjudeltagaren att känna 

sig bekväm och trygg, inleddes intervjun med en lättsammare konversation samt att den 

författaren som observerade intervjun, placerade sig vid sidan av, så som beskrivs av Kvale 

och Brinkman (2014). 
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RESULTAT 

Resultatet delades in i två kategorier med sex subkategorier. En abstraktion av det latenta 

innehållet i kategorier och subkategorier gjordes och utmynnade i temat ”Vikten av 

transkulturell medvetenhet”, se tabell 3. Citat från samtliga intervjuer har numrerats utan 

inbördes ordning och redovisas i resultatet. 

Tabell 3. Redovisning av tema, kategorier och subkategorier 
Tema Vikten av transkulturell medvetenhet 

Kategori Osynlig i vården  Behov av ökad kulturell kompetens 

Sub 

kategori 

Kulturella 

olikheter 

Känsligt ämne  Avsaknad 

av rutin  

Otillräcklig 

kunskap om 

kvinnlig 

könsstympning  

Synliggjorda 

hälsoproblem   

Behov av 

kunskap om 

kvinnlig 

könsstympning  

 

 

Osynlig i vården 

Kulturella olikheter 

Distriktssköterskorna uppgav att de saknade erfarenhet av att träffa en könsstympad kvinna 

eftersom de inte kommer i kontakt med kvinnorna. De menade att kulturella olikheter 

gällande uppfattningen av hälsa och sjukdom kunde vara en orsak till att könsstympade 

kvinnor inte söker vård. Distriktssköterskornas erfarenhet var att det skulle kunna bero på 

kvinnornas brist på kunskap om vilken vård som gick att få. Även kvinnans föreställning om 

distriktssköterskans okunskap gällande könsstympning nämndes som orsak. Kvinnans syn på 

hälsa och sjukdom kunde även utgöra ett hinder för hur hon beskrev sina symtom, vilket 

kunde försvåra för distriktssköterskan vid bedömning. Uppfattningen var att kvinnorna hellre 

sökte sig till bekant eller släkting för hjälp med hälsoproblem relaterat till könsstympning. Då 

maken ofta var den som förde kvinnans talan eller var den som behärskade språket innebar det 

att han ibland närvarade vid besök i vården, vilket kunde utgöra ett hinder. Det ansågs också 

vara en risk att mannens närvaro kunde påverka kvinnans svar på frågor.  

”Många gånger är det ju mannen som talar, så han svarar ju för kvinnan. För mig är han 

egentligen inget hinder, men han kan vara ett hinder för kvinnan att hon inte vågar säga 

allt.” (5) 
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Språkliga hinder och användande av tolk kunde också försvåra kommunikationen. En 

ytterligare kulturell olikhet var att kvinnor avbokade läkartider eller helt avstod från att söka 

vård på grund av manliga läkare. 

”Många kan tycka att det är svårare att prata i telefonen om de inte behärskar svenska 

språket riktigt bra, eller tycker att det är lättare att man träffas och pratar.” (9) 

 

Känsligt ämne 

Den generella uppfattningen var att könsstympning är ett känsligt ämne. Det kändes svårt att 

prata om intima frågor med kvinnor från en annan kultur. En osäkerhet om hur kvinnan skulle 

reagera samt en oro för att kvinnan skulle ta illa vid sig, kunde vara en bidragande orsak till 

att ämnet undveks. Även en tveksamhet till hur öppna kvinnorna själva var gällande 

könsstympning fanns. Att ödmjukhet och ett professionellt förhållningssätt kunde underlätta 

samtal kring könsstympning var tankar som framkom, trots att erfarenheten av samtal var 

bristande. För att få en bättre dialog framhölls vikten av att träffa kvinnan ensam.  

”Det är ett sådant privat område att man inte frågar om det.” (8) 

Ämnet jämfördes med att ta upp frågan om könssjukdomar och våld i nära relationer vilket 

också är känsliga frågor som ibland undviks. Ett längre möte kunde ge möjlighet att skapa 

tillit och förtroende, vilket ansågs vara en förutsättning för att kunna ställa frågan om 

könsstympning. Det uppfattades som svårt att fråga via telefon, vid kortare besök eller vid 

första kontakten. Brist på kunskap om könsstympning och hur frågan ska formuleras var 

ytterligare orsaker till att inte ställa frågan.  

”Vissa frågor är ju mer eller mindre bekvämt liksom för mig, men det ingår ju i mitt jobb och 

det är inget jag kan eller får låta bli.” (1) 

 

Avsaknad av rutin 

Det berättades att det saknades rutiner för distriktssköterskor gällande könsstympning. Behov 

av rutiner för att ställa frågan i samband med urinvägs- och inkontinensbesvär framkom, 

eftersom det är distriktssköterskan som då har den första och ibland enda kontakten. Behovet 

av rutiner varierade beroende på vilket upptagningsområde distriktssköterskan arbetade i. Att 

könsstympade kvinnor inte är en högprioriterad patientgrupp nämndes. De distriktssköterskor 
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som hade mött könsstympade kvinnor påtalade att de saknade erfarenhet av att anmäla 

misstanke om könsstympning av barn till socialtjänsten. 

”Jag tänker att hur många har jag träffat som är könsstympade och jag har missat att fånga 

upp dem. Trots flera års arbete som distriktssköterska, har jag bara vid ett enda tillfälle tänkt 

tanken.”  (3) 

Distriktssköterskorna berättade att de regelbundet träffade kvinnor från länder där 

könsstympning förekommer, men aldrig funnit anledning att fråga om könsstympning. Några 

hade dock skapat egna rutiner för att ställa frågan, till exempel när kvinnan söker för 

urinvägsbesvär. Andra nämnde att de tog kontakt med läkare eller barnmorska vid misstanke 

om könsstympning. De som aldrig ställt frågan om könsstympning till någon kvinna, uppgav 

dock att de vid misstanke skulle kunna tänka sig att göra det.  

”Jag inser ju nu när vi sitter här, att jag aldrig ställt frågan, faktiskt inte, nej.” (1) 

Erfarenheten som fanns var att när kvinnorna sökte vård handlade det ofta om graviditet eller 

gynekologiska problem, vilket innebar att de omhändertogs av barnmorska, läkare eller 

gynekolog. Det berättades om en ung kvinna som sökte för diffusa symtom och som bokades 

till läkare. Distriktssköterskan fick senare vetskap om att kvinnan var könsstympad, vilket inte 

framkom i mötet mellan henne och kvinnan eftersom frågan aldrig ställdes.  

 

Behov av ökad kulturell kompetens 

Otillräcklig kunskap om kvinnlig könsstympning  

Kunskaperna ansågs till största delen som otillräckliga och det påtalades en önskan om 

fördjupade kunskaper. I intervjuerna framkom bristande kunskap om könsstympning som 

tradition. Det beskrevs som en gammal sedvänja som utförs på grund av avhållsamhetsskäl. 

Andra nämnde religion och att det praktiseras inom islam. Enbart hos några få fanns kunskap 

om att det förekommer i andra länder i Afrika än Somalia och även i länder i Mellanöstern. 

Vetskapen om att Somalia är ett land med hög prevalens av könsstympning fanns dock och att 

traditionen lever vidare trots att kvinnorna immigrerat till Sverige. 

”Alltså man tänker ju mest på de här afrikanska länderna, men jag vet faktiskt inte, jag är 

jättedålig på det här.” (8) 
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Kunskaperna gällande själva ingreppet och de olika typerna varierade och det saknades 

fördjupade kunskaper. Typ III var den typen som de flesta kände till utan närmare kunskap 

om definitionen och det var den typ som träffats på av distriktssköterskorna. Ingreppets 

utförande beskrevs som ett smärtsamt och ohygieniskt övergrepp.  

 

Synliggjorda hälsoproblem 

Kunskaper om olika typer av menstruationsbesvär, urinvägsinfektioner, gynekologiska 

besvär, smärta i buk och underliv samt graviditets- och förlossningskomplikationer framkom. 

Det fanns också vetskap om problem med miktion, inkontinens och avföringsbesvär. Samlivs- 

och sexuella besvär beskrevs också. Könsstympade kvinnor med urinvägsinfektioner uppgavs 

vara det hälsoproblem som distriktssköterskorna till största delen träffat på.  

”Besvär med kisset och menstruationen att det kanske inte kommer ut och att det blir 

infektioner.” (2) 

Distriktssköterskornas erfarenheter var att kvinnor från länder där könsstympning 

förekommer, ofta söker vård för diffusa symptom och oklara smärtor. Det reflekterades kring 

hälsoproblem som inte tidigare härletts till könsstympning, till exempel diffus smärta, samt 

oro och ångest.  

”Det kanske skulle vara så att man kanske skulle ha mer kunskap kanske för att lyssna mer 

vad ont består utav egentligen.” (4) 

Distriktssköterskorna menade att traumatiska minnen från övergreppet kunde orsaka psykisk 

ohälsa. Konflikter mellan hemlandets och det nya landets kultur kunde även medföra att 

kvinnorna känner sig splittrade. Sociala problem, som känslan av att vara annorlunda och 

avvikande, var ytterligare hälsoproblem som nämndes. 

 

Behov av kunskap om kvinnlig könsstympning 

Ett behov av ökad kunskap framhölls. Ingen av distriktssköterskorna hade erhållit kunskap i 

vare sig grund- eller vidareutbildning. De hade av eget intresse tagit del av kunskap via radio, 

tv, tidningar och böcker. Det nämndes informationstillfällen på någon enstaka arbetsplats. 

Ingen av distriktssköterskorna hade dock läst något arbetsrelaterat material om 

könsstympning. Beroende på vårdcentralens upptagningsområde varierade behovet av 

kunskap. 
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”Det var inte så mycket man pratade om då… man kanske nämnde det men jag har ingen 

större erfarenhet ifrån utbildningen. Absolut inte från sjuksköterskeutbildningen.” (7) 

En av anledningarna till att ökad kunskap efterfrågades var för att kunna ge vård på rätt nivå. 

Ökad kulturell kompetens ansågs viktigt för distriktssköterskorna, eftersom många kvinnor 

från länder där könsstympning förekommer, invandrat till Sverige. En del distriktssköterskor 

var dock ambivalenta till om ökad kunskap var nödvändig, eftersom uppfattningen var att de 

inte träffar på kvinnor från de länderna, samt att könsstympning inte tillhör 

distriktssköterskans kompetensområde. En erfarenhet som delgavs var att ha träffat en kvinna 

med menstruationsproblem, där distriktssköterskan först i efterhand förstått att könsstympning 

låg till grund för besvären. Hon beskrev att om hon hade haft mer kunskap hade kvinnan fått 

en bättre vård. Det framkom också en erfarenhet om svårigheten att sätta kateter på en 

könsstympad kvinna på grund av otillräcklig kunskap.  

”Jag fattade inte vad jag såg i den här kvinnans underliv. Det fanns inga yttre blygdläppar 

ingenting och jag förstod ingenting.” (6) 

 

TEMA 

Vikten av transkulturell medvetenhet 

Temat ”Vikten av transkulturell medvetenhet” sammanlänkade kategorierna i resultatet. 

Kulturella olikheter, avsaknad av rutiner och att könsstympning ansågs vara ett känsligt ämne 

och osynliggjorde de könsstympade kvinnorna i vården. Det var även en bidragande orsak till 

begränsade erfarenheter av kvinnlig könsstympning. Den transkulturella medvetenheten 

innebar att uppmärksamma kulturella olikheter, respektera det känsliga ämnet utan att 

undvika det och vikten av rutiner för att distriktssköterskorna ska känna sig trygga i arbetet. 

Behovet av en ökad kulturell kompetens visade också på vikten av transkulturell medvetenhet.  

Det fanns en viss kunskap om traditioner, förekomst och hälsoproblem gällande 

könsstympning men kunskapen beskrevs av de flesta som otillräcklig. Att använda sig av 

transkulturell medvetenhet kunde underlätta i mötet och förbättra vården av kvinnorna.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design ansågs passa arbetes syfte då 

intervjudeltagarnas erfarenheter och kunskaper om kvinnlig könsstympning efterfrågades. 

Kvale och Brinkman (2014) menar att om en forskningsfråga kan formuleras med ordet ”hur” 

är det med stor sannolikhet relevant att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Intervju med fokusgrupper var ett alternativ som diskuterades, men valdes bort då det ansågs 

för svårt att samla distriktssköterskorna vid ett och samma tillfälle. Dessutom kan det för vissa 

upplevas mer besvärligt att prata i grupp. Det hade däremot kunnat underlätta för författarna 

att haft enbart ett par intervjuer istället för nio och det hade kunna bidra till en intressant 

diskussion kring ämnet. Enkätundersökning ansågs inte vara ett alternativ, eftersom mer 

utförlig och fördjupad beskrivning av erfarenheter och kunskaper eftersträvades. 

Då ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att göra en intervjustudie, användes Kvale 

och Brinkmans (2014) metod för intervjuundersökning som stöd. Till exempel beaktades 

vikten av hur intervjun inleddes, avslutades samt interaktionen mellan intervjuare och 

intervjudeltagare. Det för att möjliggöra en trygg och bekväm situation och för att få 

informationsrika intervjuer.  

Ett konsekutivt urval gjordes vilket innebar att alla intervjudeltagare som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som svarade inom angiven tid inkluderades i studien. Risken för allt 

för selektivt urval minskade eftersom alla i populationen gavs samma möjlighet till 

deltagande, vilket enligt Polit och Beck (2016) ökar giltigheten. Det planerade antalet 

intervjudeltagare var från början åtta till tio distriktssköterskor. Det är dock inte antalet 

intervjuer som har betydelse enligt Polit och Beck (2016), utan hur informationsrika 

intervjuerna är. Det fanns från början ingen intention gällande spridning av demografiska 

faktorer, dock blev det en variation gällande ålder, antal verksamma år som distriktssköterska, 

upptagningsområde och tätort/landsbygd, vilket också ansågs bidra till en ökad giltighet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Efter sju intervjuer framkom ingen ny information 

och datainsamling ansågs mättad, vilket ökar giltigheten enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012). Dock genomfördes de resterande två intervjuerna eftersom 

distriktssköterskorna planerat in och avsatt tid för deltagande.  

Den ostrukturerade intervjun gav möjlighet till att lättare interagera med intervjudeltagarna 

och få en varierad beskrivning av kunskaper och erfarenheter, vilket ansågs vara en styrka. 
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Enligt Patton (2015) bör den ostrukturerade intervjuaren ha lätt för att interagera med 

personer och för att formulera följdfrågor, därför valdes den författare som ansågs ha störst 

erfarenhet av samtal. Alla deltagare intervjuades av samma person, vilket sågs som styrka 

eftersom intervjutekniken successivt förbättrades. Förfarandet stöds av Kvale och Brinkman 

(2014) som menar att det kan vara en fördel för en oerfaren intervjuare, eftersom intervjuaren 

blir mer trygg och får bättre rutin för varje intervju som utförs. Giltigheten ökades genom att 

ställa klargörande frågor för att undvika missförstånd (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). Då ingen tidigare intervjuerfarenhet fanns kan det dock ha påverkat kvaliteten på 

intervjuerna, men vid analysen framkom ändå en variation i intervjuerna. Få störande moment 

under intervjuerna sågs som en styrka eftersom fokus kunde behållas under hela 

intervjutillfället. För att förhindra att viktig information gick förlorad och för ökad 

trovärdighet gjordes anteckningar under intervjuerna (ibid). Att båda författarna deltog under 

samtliga intervjuer sågs som en styrka eftersom förståelsen för insamlad data ökade. Det kan 

även vara en svaghet då den ensamma intervjudeltagaren kan känna sig utsatt och i underläge, 

vilket kan påverka kvalitén på intervjun. Genom god förberedelse av både intervjudeltagaren 

och författarna, försökte maktpositionens inverkan minskas (Kvale & Brinkman, 2014). 

Data från ostrukturerade intervjuer kan vara svårare att analysera eftersom olika frågor 

genererar olika svar och det kan vara tidskrävande att hitta likheter och skillnader (Patton, 

2015). Kvalitativ innehållsanalys gjordes för att analysera det transkriberade materialet på ett 

systematiskt och strukturerat sätt (Graneheim & Lundman 2004). En fördel med kvalitativ 

innehållsanalys är att metoden kan anpassas till olika datamaterial och forskarens erfarenhet. 

Analysarbetet har beskrivits noggrant, samt redovisats i en tabell vilket ökar giltigheten 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Att handledaren tagit del av analysmaterialet ses 

som en styrka och det förfarandet ökar giltigheten i resultatet. För att påvisa att rätt data 

använts i respektive kategori samt öka tillförlitligheten redovisades citat. Citaten numrerades 

för att påvisa att resultat från alla intervjuer använts och för att läsaren själv ska kunna 

bedöma trovärdigheten samt överförbarheten (ibid).  

Författarna hade själva ingen tidigare erfarenhet av kvinnlig könsstympning, men viss 

teoretisk kunskap fanns efter att ha läst in sig på ämnet. Forskarens tolkning av texten är 

influerad av forskarens tidigare historia och att förhålla sig helt objektiv vid kvalitativa studier 

ses inte som ett mål enligt Graneheim och Lundman (2004). Båda författarna har varit 

verksamma sjuksköterskor inom primärvården under flera år och var under både intervju och 
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analysfas medvetna om sin förförståelse. Det var en balansgång mellan att få utförlig 

information utan att påverka intervjudeltagarna.  

 

Resultatdiskussion  

Transkulturell omvårdnad är enligt Leininger (2002a) ett växande och betydelsefullt område 

att studera, eftersom dagens distriktssköterskor arbetar i ett multikulturellt samhälle. Det 

innebär dock en utmaning för distriktssköterskan att upprätthålla sin kulturella kompetens. 

Sunrise modellen är en modell att rekommendera eftersom den förespråkar en helhetssyn av 

patienten, vilket även föreskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Av de olika faktorer som beskrivs i Leiningers Sunrise modell (2002b), har författarna valt att 

diskutera resultatet utifrån faktorerna ”kulturellt betingade värderingar” och ”utbildning”. I 

kulturellt betingade värderingar ingår bland annat uppfattning om hälsa och sjukdom, livsstil, 

beteende, värderingar samt etnicitet. Miljö, språk och etnohistoria kan påverka de kulturellt 

betingade värderingarna som finns. Utbildningsfaktorn kan innefatta både patientens och 

vårdpersonalens utbildning, kunskaper och yrkeserfarenhet (ibid).  

I resultatet framkom att kvinnorna är osynliga i vården, vilket även stöds av Thierfelder, 

Tanner och Bodiang (2005) och Isman, Mahmoud Warsame, Johnsson, Fried och Berggren, 

(2013). Distriktssköterskorna ansåg att en orsak kunde vara att kvinnorna istället vänder sig 

till släkt eller vänner. Det motsägs dock av Thierfelder et al., (2005) som visade att kvinnorna 

inte vände sig till släkt eller vänner, eftersom ämnet ansågs tabubelagt. Ytterligare en orsak 

till osynligheten i vården skulle enlig distriktssköterskorna kunna vara kvinnornas bristande 

kunskap gällande könsstympning. Det stärks av Mitike och Deressa (2009) och Yasin, Al-

Tawil, Shabila och Al-Hadithis (2013) där det framkom att mindre än hälften av kvinnorna 

hade kunskaper om hälsoproblem relaterat till könsstympning. Det har visat sig att de som 

kommer från kulturer som utövar sedvänjan, ofta lämnar traditionen när de får mer kunskap 

om hälsoproblem som kan uppkomma efter ingreppet (Johnsdotter, 2002; Reig-Alcaraz, Siles-

González & Solano-Ruiz, 2016 ).  

En intervjustudie med somaliska barnmorskor visade att kvinnor drog sig för att söka vård 

även i hemlandet på grund av kunskapsbrist eller att kvinnorna kände sig obekväma med att 

prata om hälsoproblem efter könsstympning (Isman et al., 2013). Genom att implementera 

Sunrise modellen (Leininger, 2002b) skulle distriktssköterskor kunna utforska kvinnornas 

kunskaper. En ökad transkulturell medvetenhet hos distriktssköterskorna kan medföra att 
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kvinnorna uppmärksammas, får ett bättre omhändertagande i vården och därmed synliggörs. 

Migrationen kan innebära att kvinnorna får ett nytt perspektiv och blir uppmärksamma på 

hälsoproblem relaterat till kvinnlig könsstympning vilket kan påverka vårdbehovet 

(Knipscheer et al., 2015; Vloebergh et al., 2012).  

Resultatet visade att distriktssköterskorna uppfattade könsstympning som ett känsligt ämne 

som är svårt att prata om vilket stöds av Hess, Weinland och Saalinger (2010) och Widmark, 

Levál, Tisheelman och Ahlberg (2010). Det fanns en osäkerhet kring att samtala om intima 

områden med kvinnor från annan kultur, samt en okunskap om hur öppna kvinnorna själva är 

gällande könsstympning. Att ämnet ses som känsligt kan vara ett hinder för 

distriktssköterskan i arbetet. Det skulle emellertid kunna övervinnas genom att beakta 

kulturellt betingade värderingar, där likheter och/ eller skillnader i kulturen kan bidra till nya 

insikter och förbättra kommunikationen. Sjuksköterskan behöver kunna inge förtroende och 

visa patienten respekt och intresse för att få ta del av ”kulturella hemligheter” (Leininger, 

2002a). Många distriktssköterskor uttryckte också att ett enskilt och längre möte skulle 

underlätta för samtal om könsstympning, vilket stöds av Isman et al., (2013).  

En del distriktssköterskor önskade mer kunskap om hur frågan om könsstympning skulle 

formuleras för att kvinnor inte ska känna sig kränkta. Begreppet könsstympning kan upplevas 

som känsligt och kvinnor kan känna sig sårade och förödmjukade, eftersom de inte själva ser 

sig som stympade (Momoh, Olamide & Redman-Pinard, 2016). Det framkommer även i 

Socialstyrelsen (2016) att vårdpersonal har bristande kunskaper och svårigheter att avgöra när 

det är relevant att ställa frågan. De framhåller dock att det inte behöver vara svårt att prata om 

könsstympning och frågan behöver avdramatiseras utan att bagatelliseras (ibid).  

Distriktssköterskor behöver vara medvetna om sina egna kulturellt betingade värderingar, 

uppfattningar och eventuella fördomar för att kunna ge likvärdig vård som bygger på respekt 

för kvinnan och hennes kultur. Goldstein (2013) menar att könsstympning för många kvinnor 

är en källa till stolthet och grupptillhörighet, samt att förståelse, respekt och kunskap för 

kulturen är nödvändig för att undvika kulturkrockar. En fördjupad kunskap om transkulturell 

omvårdnad kan leda till ett mer flexibelt angreppssätt i kontakt med kvinnorna (Gebru & 

Willman, 2010). 

I resultatet beskrevs kommunikationssvårigheter som språkförbistringar och kulturella 

olikheter som till exempel manlig vårdpersonal eller vem som för talan vid ett besök. 

Erfarenheten var att kvinnor inte alltid svarar ärligt på frågor i närvaro av män. Det kan också 

styrkas av en studie av Thierfelder et al., (2005) där kvinnor från Somalia och Eritrea samt 
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vårdpersonal intervjuats för att undersöka interaktionen mellan kvinnor och vårdpersonal. 

Enligt Carroll et al (2007) är vikten av kvinnlig vårdpersonal unikt för somalisk kultur, vilket 

även anses vara en förutsättning för en fungerande kommunikation. Även Hess et al., (2010) 

samt Reig-Alcaraz et al., (2016) beskriver att kvinnor som immigrerat från länder där 

könsstympning förekommer, föredrar kvinnlig vårdpersonal. Distriktssköterskan är ofta av 

kvinnligt kön och har den första kontakten. Det är en av anledningarna till att hon är den som 

borde ställa frågan om könsstympning och inte lämna över ansvaret till exempelvis läkare. 

Degni, Suominen, Essén, El Ansari och Vehviläinen-Julkunens (2012), menar att 

sjuksköterskorna oftare har kontakt med kvinnorna när de söker för hälsoproblem, än vad 

läkarna har, vilket också är en anledning till att distriktssköterskan bör ställa frågan.  

I resultatet framkom att utbildning gällande kvinnlig könsstympning inte ingick i vare sig 

grund- eller distriktssköterskeutbildning. Kunskapen som fanns var inhämtad via eget intresse 

från till exempel böcker och media. Med tanke på det anser författarna att utbildning gällande 

kvinnlig könsstympning bör ingå i grund- och distriktssköterskeutbildningen framöver. 

Arbetsgivarna bör också ta ett ansvar för att utbilda och hålla sina distriktssköterskor 

uppdaterade inom området. Vikten av kunskap och utbildning stärks av studier flera studier 

(Hess et al., 2010; Gebru & Willman, 2010; Reig-Alcaraz et al., 2016). 

Rutiner för distriktssköterskor gällande könsstympning saknades också, vilket även 

framkommer i en studie av Tammadon, Johnsdotter, Liljestrand och Essén, (2006). Frånvaron 

av rutiner och bristande kunskap kan leda till missförstånd i vården (Thierfelder et al., 2005). 

Distriktssköterskorna hade en viss kunskap om vilka delar av världen könsstympning 

förekommer i, men de flesta hade svårt att specificera länderna. Även kunskapen om de 

kulturella aspekterna ansågs som otillräckliga. Liknande resultat har påvisats i flertalet studier 

(Carroll et al, 2007; Costello, 2015; Hess et al., 2010; Kaplan-Marcusan, Torán-Monserrat, 

Moreno-Navarro, Castany Fàbregas, och Muñoz-Ortiz, 2009).  

Kunskap om de olika typerna och vem som ska kontaktas vid misstanke om könsstympning 

bör enligt Carroll et al, (2007) och Costello (2015) finnas för att kvinnorna ska få en trygg och 

positiv upplevelse av sitt besök i vården. För att kunna tillhandahålla en kulturellt kompetent 

vård framhölls vikten av kunskap (Hess et al., 2010; Reig-Alcaraz et al., 2016). Sunrise 

modellen kan användas som en kognitiv guide för att få ett helhetsperspektiv och en bättre 

förståelse för kvinnornas värld och deras kulturella villkor. Kvinnorna upplever att det ofta 

saknas relevant kunskap om könsstympning hos vårdpersonalen (Berggren et al., 2006). 

Sjuksköterskor som är utrustade med kunskap om och varför könsstympning utförs, kan 
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hjälpa till att bryta de kulturella barriärer som kan finnas, vilket i sin tur skulle kunna leda till 

en förbättrad vård (Momoh et al., 2016).  

 

KONKLUSION 

Könsstympning strider mot de mänskliga rättigheterna och är förbjudet enligt lag i många 

länder. Det kan påverka kvinnornas hälsa och kan leda till både kort- och långsiktiga 

hälsoproblem av olika karaktär. Resultatet visade att kvinnor som könsstympats ansågs 

osynliga i vården. Kunskaper och erfarenheter beskrevs av distriktssköterskorna som 

begränsade. Ämnet var känsligt och det framkom avsaknad av rutiner och riktlinjer. Det fanns 

dock en viss kunskap om kvinnlig könsstympning som tradition, om hälsoproblem och viss 

erfarenhet av kulturella olikheter. Att kunna tackla kulturellt känsliga ämnen som 

könsstympning är en viktig del av distriktssköterskans arbete. Med stöd av Sunrise modellen 

kan distriktssköterskor utforska kulturella likheter och skillnader, det kan i sin tur öka 

transkulturell medvetenhet och därmed synliggöra kvinnorna i vården. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FORTSATT FORSKNING 

Distriktssköterskor har en nyckelroll när det handlar om att upptäcka, rapportera och förhindra 

könsstympning. Genom att i mötet använda sig av sig av kunskap och erfarenhet, samt 

transkulturell medvetenhet, kan kvinnornas livskvalitet förbättras. Det är viktigt att 

distriktssköterskor är medvetna om könsstympning och dess hälsorelaterade problem och 

yttringar för att kunna göra en korrekt anamnes. Eftersom det är ett känsligt och tabubelagt 

ämne kan det innebära att kvinnorna söker för andra problem. Genom att ta upp frågan om 

könsstympning, visar distriktssköterskorna att det finns kunskap och intresse. På så sätt kan 

stigmatiseringen kring könsstympning minska och på längre sikt förebyggas. Om 

distriktssköterskorna tar en mer aktiv roll kan de uppmuntra andra professioner att göra 

desamma. Det finns behov av rutiner och riktlinjer för att distriktssköterskorna lättare ska 

kunna uppmärksamma eventuella hälsoproblem relaterat till kvinnlig könsstympning, undvika 

felaktig bedömning och erbjuda rätt vård och behandling. 

Det saknas forskning av hög kvalitet gällande hälsoproblem som komplikation till 

könsstympning. Dessutom saknas studier gjorda på psykologiska och sociala konsekvenser av 

könsstympning. Eftersom många kvinnor som immigrerat från länder där könsstympning 
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förekommer kan kunskapen kring psykiska och även sociala hälsoproblem vara relevant. 

Författarna anser att det skulle behövas fler kvalitativa studier kring kvinnors erfarenheter och 

upplevelser i mötet med distriktssköterskor, för att förbättra distriktssköterskornas kompetens. 

Även fler studier kring distriktssköterskors erfarenheter, kunskaper och upplevelser behövs 

eftersom de flesta studier är gjorda utifrån barnmorskors, skolsköterskors och läkares 

perspektiv. För att öka distriktssköterskornas kunskap gällande könsstympning, föreslår 

författarna att Socialstyrelsens web-utbildning och material används.  
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