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Sammanfattning"
Bakgrund: kvinnlig könsstympning är en tradition som främst är utbredd i Afrika. Den kan 
idag betraktas som ett globalt fenomen i och med ökad migration. Många av dessa kvinnor tar 
kontakt med vården på grund av fysiska problem, medan deras psykiska hälsa riskerar att 
förbises. Sjuksköterskor har idag bristande kunskaper om hur det psykiska hälsotillståndet 
kan påverkas av kvinnlig könsstympning. Ökad kunskap inom området krävs hos 
sjuksköterskor för att kunna bemöta denna patientgrupp. 
Syfte: syftet var att beskriva det psykiska hälsotillståndet hos könsstympade kvinnor. 
Metod: studien bygger på en litteraturstudie med systematisk sökning. Sammanlagt användes 
åtta artiklar i studien. Artiklarna söktes fram i Cinahl, Medline, PsycINFO samt via manuell 
sökning. Datamaterialet bearbetades med en integrerad analys. 
Resultat: resultatet visade att könsstympning kunde leda till ett negativt påverkat psykiskt 
hälsotillstånd hos en del kvinnor, men inte hos alla. En del kvinnor upplevde sig ha relativt 
bra psykisk hälsa medan vissa upplevde sig ha långvariga psykiska problem. De vanliga 
psykiska tillstånden som identifierades bland könsstympade kvinnor var ångest, fobi, PTSD, 
somatisering, depression, minnessvårigheter samt känslomässig påverkan. Olika typer av 
könsstympning och sociodemografiska faktorer var bidragande faktorer till psykiska 
hälsotillstånd. 
Slutsats: psykisk ohälsa kan uppstå hos en stor del av könsstympade kvinnor. Kvinnlig 
könsstympning verkar inte vara den enda faktorn som orsakar psykisk ohälsa utan den är 
förenad med sociokulturella och ekonomiska omständigheter. Det kan finnas en del 
könsstympade kvinnor som inte upplever negativ psykisk påverkan. I det kliniska arbetet bör 
sjuksköterskan eftersträva en individanpassad transkulturell omvårdnad av dessa kvinnor.  
 
Nyckelord: kvinnlig könsstympning, psykiskt hälsotillstånd, psykisk ohälsa, transkulturell 
omvårdnad 
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Inledning 
Kvinnlig könsstympning är en ca 2000 år gammal tradition som innebär att hela eller delar av 
kvinnans könsorgan avlägsnas (United Nations Children’s Fund [UNICEF], 2016a). Ingreppet 
utförs ofta under ohygieniska förhållanden vilket kan resultera i fysiska hälsokomplikationer. 
Vidare kan det även leda till  psykiska hälsokomplikationer (UNICEF, 2016a). I takt med 
ökad global migration har antalet könsstympade kvinnor spridit sig över ett större geografiskt 
område. Idag uppskattas minst 200 miljoner kvinnor och flickor ha genomgått könsstympning 
världen över (UNICEF, 2016b). Att sjuksköterskor har kunskap och kompetens om kvinnlig 
könsstympning är väsentligt för ett bra bemötande och en professionell omvårdnad. 
 
1. Bakgrund 
 
1.1 Kvinnlig könsstympning 
Enligt World Health Organization (WHO, 2016a) definieras kvinnlig könsstympning som 
delvis eller total borttagning av kvinnans könsorgan, eller annan skada på könsorganet som 
orsakas av icke-medicinska skäl.  
Klassificeringen av ingreppet har förändrats genom åren och fått en mer specifik utformning 
enligt följande (WHO, 2010): 
 

•" Typ I: benämns klitoridektomi och innebär ofullständigt eller helt borttagande av 
klitoris och/eller förhud. 

•" Typ II: kallas för excision vilket innebär delvist eller helt borttagande av klitoris och 
de inre blygdläpparna; med eller utan borttagande av yttre blygdläppar. 

•" Typ III: infibulation, innebär en avsmalning av vaginalöppningen genom att de skurna 
kanterna av inre eller yttre blygdläpparna sys ihop i mittlinjen. 

•" Typ IV: övrig skada på könsorganet, t.ex. prickning, piercing eller skrapning.  
 
Även om de olika typerna är väldefinierade i olika klassifikationer, varierar de beroende på 
vilka länder och geografiska områden de utförs i, samt vilken kunskaps- och utbildningsnivå 
omskärarna besitter (Almroth, 2008). 
 
1.1.1! Prevalens(och(utbredning(
Enligt senaste rapporten från UNICEF (2016b) uppskattas minst 200 miljoner kvinnor och 
flickor ha genomgått kvinnlig könsstympning. Av dessa uppskattas 38 000 befinna sig i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Idag rapporteras kvinnlig könsstympning förekomma i alla 
delar av världen. Den kontinenten som har högst prevalens är Afrika. Könsstympning 
förekommer även i Sydamerika, Mellanöstern, samt Asien där det påvisats stora variationer 
mellan vilken typ av omskärelse som utförs, storlek på drabbade grupper samt hur 
omständigheterna kring ingreppet ser ut (UNICEF, 2016b). 
 
1.1.2 Orsaker till kvinnlig könsstympning 
Det finns flera orsaker till varför kvinnlig könsstympning utförs men den primära orsaken 
grundas i sociokulturella värderingar (Talle, 2008 & WHO, 2010). Det är en tradition som 
pågått under lång tid och har bestått över flera generationer. Det kan idag betraktas som en 
norm som kvinnor förväntas följa. 
En individ som bryter mot denna praxis riskerar att bli socialt isolerad från gruppen. Att inte 
få bli en del i ett socialt sammanhang kan för många vara en anledning till att själva låta sig 
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könsstympas. En av de främsta orsakerna till att föräldrar fortsätter att könsstympa sina 
döttrar är att de ska bli mer eftertraktade på äktenskapsmarknaden (Talle, 2008). Föräldrar ser 
ofta könsstympning som en del av uppfostran och som en övergång från tonåring till 
vuxenlivet (WHO, 2016a).  
 
Det finns många olika kulturella förklaringar till varför könsstympning utförs (Talle, 2008 & 
WHO, 2016a ). I vissa kulturer anses det vara en symbol från att ha gått från puberteten till 
vuxenvärlden. Kvinnor som inte har genomgått könsstympning kan i vissa kulturer anses vara 
smutsiga, och att männen därför tar avstånd från dem. Det finns uppfattningar om att klitoris 
ska växa, bli stor och vara ett hinder för samlag och barnafödande. För att bli fertil, bör därför 
klitoris avlägsnas. Andra kulturella förklaringar som ofta påvisas är kontroll av den kvinnliga 
sexualiteten (Talle, 2008). Omskärelse kan även utföras av estetiska skäl, där kvinnan ska 
anses vara ren och vacker. Ingreppet kan även vara en inkomstkälla för omskärarna (WHO, 
2016b). 
 
1.2 Hälsa 
Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som är kopplat till bland annat religiösa, filosofiska, 
politiska, kulturella, ekonomiska och etiska värderingar. Begreppet hälsa kan ses från två 
olika perspektiv: ett tillstånd med frånvaro av sjukdom eller människans egen upplevelse av 
välbefinnande. De båda medicinska och psykologiska perspektiven utesluter inte varandra 
(Willman, 2009). Välbefinnande, menar WHO (2016 c), blir allt viktigare som ett begrepp, 
och inte bara som ett mått på god hälsa utan även på den allmänna samhälleliga utvecklingen. 
Wärnå-Furu (2012) belyser också att hälsans innebörder är sundhet, friskhet samt en 
upplevelse av välbefinnande. Psykisk hälsa är en väsentlig komponent av begreppet hälsa 
(WHO, 2016d). 
 
1.2.1 Psykisk hälsa  
Psykisk hälsa innebär inte bara frånvaro av psykiska rubbningar eller handikapp, utan också 
ett tillstånd där individer medvetandegjorts om sina egna styrkor, kan hantera stress i livet och 
kan arbeta bidragande till samhället (WHO, 2016d). Det är inte ett definitivt begrepp utan det 
är förknippat till den tiden och kulturen man befinner sig i (Philips, 2013). Psykisk hälsa 
innebär att hitta en balans i alla aspekter av personens liv: sociala, fysiska, andliga, 
ekonomiska och mentala. Att uppnå en balans är en inlärningsprocess. Den personliga 
balansen är unik; genom att hålla den balansen kan personen hålla sig psykisk frisk (Canadian 
mental health association [CMHA], n.d.) 
 
1.2.2 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett mångfacetterat begrepp som kännetecknas av olika beteenden. Dessa 
beteenden är ofta ovanliga, oväntade, okontrollerbara och påverkar individens vardagsliv 
negativt. Beteendet kan även strida mot samhällets sociala normer. Det finns ingen tydlig 
gräns för vad som anses normalt utan det är kulturellt och socialt betingat. Ett tillstånd som 
ursprungligen ansetts onormalt kan även normaliseras om en majoritet bär på det. Ett samspel 
mellan de biologiska, psykologiska och sociala faktorerna kan tillsammans leda till psykisk 
ohälsa (Philips, 2013). Det är viktigt att kunna särskilja begreppet psykisk sjukdom från 
psykisk ohälsa. Psykisk sjukdom är psykiska tillstånd som kan orsakas av arvsmassa, 
kroppsbeskaffenhet, signalsubstanser eller hjärnan, dvs. att det finns en medicinsk förklaring 
till detta (Phillips, 2013). 
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De flesta individer som drabbas av psykisk ohälsa får olika typer av symtom. Det är inte 
ovanligt att en individ drabbas av olika tillstånd samtidigt, vilket ökar risk för psykisk ohälsa 
(Skärsäter, 2012). 
Ångestsyndrom är ett samlingsbegrepp som innefattar bl.a ångest, posttraumatisk 
stressyndrom och fobi (Sjöström & Skärsäter, 2010). 
Ångest är en reaktion med spänning och oro inför fara eller hot. Det kan förklaras som en 
destruktiv upplevelse där känsla av kaos, katastrof och kontrollförlust kan inskränka på 
individen.  
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas av svåra händelser en individ har varit 
med om där återkommande minnen av en traumatisk händelse kan ge upphov till psykisk 
ohälsa.  
Fobi innefattar två olika typer; social och specifik fobi. Social fobi är en uttalad varaktig 
rädsla för olika möten, där man antar att man ska agera på ett pinsamt sätt. Specifik fob 
kännetecknas av en rädsla för vissa företeelser.  
Depression definieras som en påverkan på individens tankar, känsloliv, beteende och den 
psykiska hälsan. Skärsäter (2012) beskriver att det finns två huvudkriterier som kännetecknar 
depression; nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. Detta gör det svårt för 
individen att delta i samhällslivet och vara del i en social gemenskap. 
 
1.3 Hälsokomplikationer relaterade till kvinnlig könsstympning 
 
1.3.1 Fysiska komplikationer 
Könsstympning är ett ingrepp där borttagandet av den normala vävnaden kan utgöra ett hinder 
för den normala kroppsfunktionen. De komplikationer som uppstår vid det direkta utförandet 
är främst kraftiga blödningar, svår smärta samt chock. Efter ingreppet lämnas ofta flickan 
med sår kring könsorganet vilket kan leda till problematik vid miktion. I samband med detta 
är det även vanligt med större infektioner som i värsta fall kan leda till sepsis (WHO, 2016b). 
Förlossningskomplikationer som bristningar, dödfödda barn, blödning och kejsarsnitt är också 
vanliga hos könsstympade kvinnor (Almroth, 2008). Utöver dessa hälsorisker kan även 
kvinnans vardagsliv påverkas där svårigheter att genomgå gynekologiska undersökningar, 
använda tampong samt ta cellprover kan vara problematiska (WHO, 2016b). 
 
1.3.2 Psykiska komplikationer 
Händelser relaterade till könsstympning kan påverka hälsan i alla faser i livet. Ingreppet utförs 
ofta när flickorna är små och i en känslig ålder vilket kan påverka deras identitet och 
självkänsla. Ingreppet kan resultera i att flickan/kvinnan blir traumatiserad och utvecklar ett 
undvikande beteende, samt medför en ökad risk för stresskänslighet (Almroth, 2008).  
 
1.4 Psykiatrisk omvårdnad  
Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) har sjuksköterskan huvudansvar över 
människors vårdbehov och att tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad. I mötet med 
patienten bör sjuksköterskan visa respekt för integritet, värderingar, medkänsla samt vara 
lyhörd för patientens behov, något även sjuksköterskan bör eftersträva enligt patientlagen 
(SFS, 2014:821). 
Den psykiatriska omvårdnaden fokuserar på patientens syn på sitt eget hälsotillstånd och 
livskvalitet, oberoende av sjukdom. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att kunna 
identifiera psykisk ohälsa hos individer; så att professionell hjälp kan ges, oavsett var i 
vårdkedjan patienten befinner sig. 
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Sjuksköterskan ska stödja patienten att göra förändringar som kan bidra till utvecklandet av 
en psykisk hälsa. Att lyssna aktivt på patienten och uppmuntra till att berätta om sin 
frustration, skam och fientlighet är viktigt. Det sociala stödet i omvårdnaden bygger på en 
ömsesidig öppenhet, där man delar med sig av upplevelser och tankar, vilket kan stärka 
förtroendet för varandra. I samspel med det sociala stödet ska även sjuksköterskan bedriva ett 
professionellt stöd vilket innefattar att; underlätta för patienten att berätta om sina bekymmer, 
hjälpa patienten att få självinsikt med ett destruktivt beteende samt främja egenvård och 
identitet (Skärsäter, 2009). 
 
1.5 Teoretisk referensram-transkulturell omvårdnad 
Kultur är ett mångdimensionellt begrepp som används för att dela in människor i olika 
grupper när det gäller gemensam tro, värderingar och förhållningssätt. I ett 
omvårdnadssammanhang är kultur en grupp människors sätt att leva sitt liv. Detta kan 
innefatta människors värderingar, tro, idéer, språk, normer och kommunikation. Utöver det 
kan människors identitet, sociala relationer och livsstil bli påverkad av kulturen. Kultur kan 
även förändras över tid och att det kan finnas större skillnader bland individer som delar 
samma kultur än mellan olika kulturella grupper (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). 
 
Transkulturell omvårdnad definieras av Leininger (2002) som ett formellt område vilket 
innefattar både forskning och praktik. Den inriktar sig på att jämföra likheter och skillnader 
inom omvårdnaden när det gäller människors tro, värderingar och levnadssätt. I praktiken 
tillämpas denna teori som ett hjälpmedel för sjuksköterskor för att vårda patienter från andra 
kulturer. Genom att inhämta specifik kunskap om patientens tillhörande kulturella grupp, får 
sjuksköterskan en kännedom om gruppens syn på hälsa, sjukdom, sjukvård, kost, fostran 
o.s.v. Därigenom kan en kulturellt meningsfull och förmånlig vård erbjudas. 
 
1.6 Problemformulering 
Vid kontakt med sjukvården i västvärlden ställs större krav på att sjuksköterskor ska vara vid 
god beredskap och på ett professionellt sätt kunna möta könsstympade kvinnors vårdbehov. 
Socialstyrelsen (2016) betonar att både personal och patienter idag upplever en bristfällig 
kompetens och kunskap angående kvinnlig könsstympning. Det finns flera befintliga studier 
om hur kvinnlig könsstympning påverkar individer fysiskt, medan studier om de psykiska 
följderna är färre och riskerar att hamna i neglekt. Även WHO (2016e) uppmanar till fortsatt 
forskning inom detta område. Förhoppningen är att uppnå djupare förståelse och kunskap om 
kvinnors psykiska tillstånd efter könsstympning. En litteraturöversikt och sammanställning av 
tidigare forskningsresultat inom detta område skulle kunna underlätta för sjuksköterskor att få 
kunskap om hur det psykiska hälsotillståndet kan påverkas av kvinnlig könsstympning. 
Kunskapen behövs som underlag för det kliniska omvårdnadsarbetet. 
 
2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva det psykiska hälsotillståndet hos könsstympade kvinnor. 
 
3. Metod 
3.1 Design 
Studien är en litteraturstudie med deskriptivt upplägg som genomfördes med systematisk 
sökning. Enligt Kristensson (2014) är en litteraturstudie en vetenskaplig forskningsöversikt 
vars primära syfte är att implementera ny kunskap. Den utgår ifrån att ställa en begränsad och 
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specifik fråga, sedan görs en systematisk sökning inom respektive område. Därefter 
sammanställs litteratur efter en kritisk granskning. 
 
3.2 Sökstrategi 
Datainsamlingen till studien skedde i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. I första 
steget identifierades de meningsbärande orden ”circumcision female” och ”mental health”. 
Dessa söktes som ämnesord för att kunna få mer exakta träffar i Cinahl headings och MeSH-
termer i Medline. Enligt ordlistan Thesaurus i PsycINFO var ämnesordet ”mental health” för 
psykisk hälsa samt ”circumcision” för könsstympning, utan specificerat kön. Vidare i steg två 
utökades sökningen med fritext i alla tre databaserna med synonymer som kombinerades med 
den booleska operatorn ”OR”. För ordet ”kvinnlig könsstympning” blev det på engelska: 
female genital mutilation, female genital cutting, FGM/C, FGM, FGC, female circumcision 
(A). ”Psykisk hälsa” ersattes därmed med orden: mental health, psychological health men 
även orden: ”mental condition, mental state, mental outcomes, psychological condition, 
psychological state, psychological outcomes och psychological impact (B). Resultat A och B 
från fritextsökning kombinerades med ”OR” med respektive ämnesord som utfördes i steg ett 
och det gav i slutändan fler träffar. I det sista steget kombinerades alla ord som berörde 
kvinnlig könsstympning och ord som omfattar psykisk hälsa med ”AND” (se Bilaga 1). 

Två begränsningar sattes för alla tre databaser: att artiklarna var publicerade på engelska samt 
inom de senaste tio åren. Utöver detta skulle även artiklarna i Cinahl och PsycINFO vara peer 
reviewed. I Cinahl exkluderades även artiklar från Medline. 

3.3 Manuell sökning 
Manuella sökningar utfördes i de fall då en systematisk sökning inte kunnat ge tillräckligt 
många artiklar. En artikel hittades genom manuell sökning via referenslistor från befintliga 
artiklar. Vidare hittades ännu en till artikel i Pubmed som återfanns i Medline. Båda dessa 
ansågs beröra problemområdet (se Bilaga 1). 
 
3.4 Urval 
 
3.4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle innehålla 
forskningsresultat gällande det psykiska hälsotillståndet hos könsstympade kvinnor. 
Artiklarna som exkluderades var de som inte svarade på syftet eller handlade om 
könsstympade flickor. Även studier handlade om den fysiska eller sexuella hälsan hos 
könsstympade kvinnor exkluderades. 
 
3.4.2 Urvalsförfarande 
För sökningen i Cinahl exkluderades databasen Medline, för att undvika dubbletter, vilket 
slutligen gav 14 träffar. Sökningen i Medline och PsycINFO gav 94 respektive 122 träffar. 
Alla titlar från samtliga databaser lästes av författarna var för sig och diskuterades sedan 
tillsammans. Efter diskussionen valdes 48 artiklar ut för gallring av abstracts. Studier som inte 
uppfyllde inklusionskriterierna sorterades bort efter abstraktgallring. De sex artiklar som 
bedömdes vara mest relevanta lästes i fulltext. Alla sex inkluderades i studien.  
De två artiklarna som hittades via manuella sökningar lästes i fulltext och båda inkluderades i 
studien. 
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3.5 Dataanalys 
Sammanlagt åtta artiklar valdes ut, varav fem var kvantitativa, en var kvalitativ och två var av 
mixad metod. Databearbetning utfördes genom en integrerad analys i flera steg. I det första 
steget lästes alla artiklar i fulltext av författarna var för sig, för att självständigt identifiera 
likheter eller skillnader i artiklarnas resultat. I det andra steget identifierades olika kategorier 
som kunde sammanfatta resultat från artiklarna som relaterade till varandra. I det tredje steget 
sammanställdes de slutliga resultaten under tillhörande kategorier gemensamt av författarna 
efter en diskussion. I det sista steget delades underrubrikerna in till respektive kategorier. 
Olika granskningsmallar användes vid utvärdering av artiklarnas kvalitet. Kvalitativa studiers 
trovärdighet och kvantitativa studiers validitet bedömdes med hjälp av granskningsmallar som 
motsvarade artiklarnas design (Kristensson, 2014). Tvärsnittsstudiernas kvalitet värderades 
med hjälp av det internationella STROBE-nätverkets granskningsmall för tvärsnittsstudier 
(STROBE, 2007). För den kvalitativa intervjustudien har ”Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” använts för utvärdering (SBU, 
2014). Alla åtta artiklarna ingick i den slutliga studien efter kvalitetsgranskning (se Bilaga 2). 
 
3.6 Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall vetenskaplig forskning utgå från att forskarna 
eftersträvar att följa etiska principer. Vid granskning av litteraturstudier är det viktigt att 
författarna tar ställning till olika forskningsetiska överväganden. Detta inkluderar bland annat 
att se till att artiklarna har fått ett tillstånd från en etisk kommitté (Kjellström, 2012). Andra 
aspekter att ta hänsyn till är fusk, som är förenat med oärlighet och får inte förekomma inom 
forskning. Att endast redovisa vissa artiklar som stödjer forskarens egen åsikt är något som 
betonas som oetiskt (Forsberg et al, 2013). Under analysprocessen av de slutgiltiga artiklarna 
har författarna inkluderat artiklar som har ett etiskt tillstånd från en kommitté eller där etiska 
överväganden redovisats. Stor noggrannhet har lagts vid att inte plagiera text, förvränga 
forskningsprocessen eller använda sig av fusk.  
 
4. Resultat 
I resultatet förelåg en variation av deltagare. Studierna innefattade både Afrikanska 
invandrarkvinnor som migrerat till ett västerländskt land och lokalbefolkning från Egypten, 
Kuwit och Iran. Vid analysen framkom sex olika kategorier med underrubriker.  
 
4.1 Allmän beskrivning av psykiskt hälsotillstånd 
Icke-könsstympade kvinnor visades ha bättre psykisk hälsa än könsstympade kvinnor i Iran 
(Khodabakhshi et al 2012).  I en studie rapporterades motsatsen, att 41 % av deltagande 
könsstympade kvinnor upplevde långsiktiga psykiska hälsoproblem, men nästan hälften av 
deltagarna upplevde sig ha relativt bra psykisk hälsa trots könsstympning (Liao et al 2013). 
Vidare upptäcktes att alla deltagarna hade låga poäng för psykiska symtom i jämförelse med 
den spanska befolkningen (Pereda et al., 2012). Vilken typ av ingrepp som genomförts och 
andra variabler som födelseland, ekonomisk status, minnesbilder om ingreppet och 
copingstrategier var signifikanta faktorer vid utveckling av psykisk ohälsa (Knipscheer et al., 
2015).  
 
4.2 Ångestsyndrom 
 
4.2.1 Ångest  
Symtom på ångest identifierades i fyra artiklar (Chibber et al., 2010; Elnashar et al., 2007; 
Knipscheer et al., 2008; & Vloberghs et al., 2012). I synnerhet beskrev Chibber et al. (2010) 
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att typ II och typ III könsstympning hade nära samband med ångesttillstånd. Merparten 
västafrikanska invandrarkvinnor i Nederländerna visades ha ökad ångest vilket var associerat 
till infibulation, substansmissbruk, undvikande copingstrategier, låg inkomst, minnesbilder 
från ingreppet och kunskap om ingreppet (Knipscheer et al., 2015; Vloeberghs et al., 2012).  I 
kontrasten till de fynden hade Chu et al. (2012) inte hittat någon signifikant skillnad gällande 
ångest mellan könsstympade och icke-könsstympade kvinnor. Två tredjedelar av deltagande 
kvinnor rapporterades inte ha några symtom på ångest.  
 
4.2.2 Fobi  
En signifikant skillnad gällande fobi, d.v.s. en stark överdriven rädsla för något; rapporterades 
mellan könsstympade och icke-könsstympade kvinnor. Resultatet visade att könsstympade 
kvinnor hade en högre prevalens av fobi (Elnashar et al., 2007). 
 
4.2.3 Posttraumatiskt stressyndrom 
Fyra av åtta granskade artiklar (Chibber et al., 2011; Chu et al., 2015; Kneipscheer et al., 
2015; & Vloeberghs et al., 2013) redovisade data relaterat till PTSD. Det påvisades att det 
fanns en korrelation mellan fler symtom på PTSD och olika sociodemografiska variabler 
(Vloeberghs et al., 2011; Knipscheer et al., 2015; & Chibber et al., 2011). Könsstympade 
kvinnor rapporterades ha fler symtom på PTSD om de var äldre när de könsstympades eller 
fick kunskap kring könsstympning innan ingreppet (Vloeberghs et al., 2011). De kvinnor som 
hade blivit utsatta för infibulation och de kvinnor vars minnesbilder var tydliga från 
utförandet av könsstympningen uppvisade också fler symtom på PTSD (Chibber et al., 
2010;Vloeberghs et al., 2013 & Knipscheer et al., 2015). Det fanns ett samband mellan grad 
av PTSD och vilken typ av könsstympning som hade utförts, där det i detta fall var typ II och 
typ III som var överrepresenterade (Chilbber et al., 2011 & Knipscheer et al., 2015). Däremot 
kunde studien från Chu et al. (2013) inte påvisa någon signifikant skillnad mellan 
könsstympade kvinnor och icke-könsstympade kvinnor vad gällde symtom på PTSD. 
 
4.3 Somatisering 
I jämförelse med icke-könsstympade kvinnor hade könsstympade kvinnor signifikant högre 
frekvens av somatisering i Egypten (Elnashar et al., 2007). En annan studie från Spanien 
visade att könsstympade kvinnor hade högsta poäng gällande somatisering (Pereda et al., 
2012). Problem som spänning och smärta relaterat till könsstympning upptäcktes hos vissa 
deltagare (Vloberghs et al., 2012).  
 
4.4 Depression 
En liten del kvinnor bedömdes ha symtom på depression och det ansågs finnas ett samband 
mellan depression och sociala faktorer. Om kvinnan inte hade en självständig inkomst 
rapporterades fler fall av depression jämfört med de som hade ett jobb eller fick socialbidrag 
(Vloeberghs et al, 2013). Även Knipscheer et al (2013) rapporterade att en av anledningarna 
till ökad depression kunde relateras till ekonomiska faktorer, som brist på ekonomi. Andra 
faktorer som kunde korreleras med ökade symtom på depression var infibulation, 
substansmissbruk och undvikande beteende. Enligt Khodabakhshi et al (2012) indikerades en 
signifikant skillnad mellan de två grupperna av deltagare i studien gällande depression, där 
könsstympade kvinnor hade markant fler symtom. I motsats till dessa resultat visade Enashar 
et al (2007) och Chu et al (2014) att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 
könsstympade och icke-könsstympade kvinnor. 
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4.5 Minnessvårigheter 
Vloeberghs et al. (2012) hade upptäckt återkommande minnessvårigheter hos könsstympade 
invandrarkvinnor från Afrika sin studie. 
 
4.6 Känslomässig påverkan 
Resultatet i en studie visade att oberoende av deltagarnas typer av ingrepp eller demografiska 
skillnader, upplevde kvinnorna en gemensam känsla av ilska, skuld, skam samt känsla av 
utsatthet eller maktlöshet (Vloeberghs et al., 2012). 
 
4.7 Resultatsammanfattning 
Resultat visade att könsstympning kunde leda till ett negativt påverkat psykiskt hälsotillstånd 
hos en del kvinnor, men inte hos alla. En del kvinnor upplevde sig ha relativt bra psykisk 
hälsa medan vissa upplevde sig ha långvariga psykiska problem. De vanliga psykiska 
tillstånden som identifierades bland könsstympade kvinnor var ångest, fobi, PTSD, 
somatisering, depression, minnessvårigheter samt känslomässig påverkan. Olika typer av 
könsstympning och sociodemografiska faktorer var bidragande faktorer till psykiska 
hälsotillstånd. 
 
5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Den valda studiedesignen var en litteraturstudie eftersom detta var en lämplig metod till 
studiens syfte, som var att beskriva psykiskt hälsotillstånd hos könsstympade kvinnor. En 
empirisk studiedesign hade varit ett bra alternativ, men eftersom könsstympning ansågs 
tabubelagt att prata om tycktes en litteraturstudie vara fördelaktig. De databaser som användes 
för sökningarna var Cinahl, Medline och PsycINFO, då dessa föll inom ramen för 
ämnesområdet omvårdnadsvetenskap och gav flest träffar kopplade till vårt syfte. PsycINFO 
innehöll främst artiklar inom psykologi, men eftersom studiens syfte var att beskriva 
”psykiskt tillstånd” vid kvinnlig könsstympning ansågs även PsycINFO vara ett viktigt 
komplement till Cinahl och Medline. Användandet av flera databaser underlättade inhämtning 
av kunskap när det var svårt att få tag på relevanta artiklar samt stärkte studiens trovärdighet 
då kunskaper inhämtades från olika tillförlitliga källor (Henricsson, 2012).  En systematisk 
sökning användes vid datainsamlingen; därigenom minimerades riskerna för att dra subjektiva 
slutsatser (SBU, 2014). Med hjälp av svensk MeSH upptäcktes ett antal synonymer och 
närliggande begrepp till nyckelbegreppen utan att ändra innebörden av dessa (Kristensson, 
2014). Detta gav bredare träffar. Fritextsökning ökade sökningens känslighet vilket utökade 
antalet träffar. Dock ansågs en stor del av artiklarna irrelevanta för syftet varpå många föll 
bort. För att i möjligaste mån få uppdaterad kunskap sattes begränsningar, som att artiklarna 
inte skulle vara äldre än tio år. Eftersom det fanns begränsade tidigare efterforskningar på 
ämnet skulle studien kunna ha gynnats av att artiklar söktes inom en större tidsram för att få 
flera träffar.  
Samtliga artiklar som användes till studien var peer-reviewed, vilket stärkte studiens 
tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Vid sökningen kunde kön ha begränsats till enbart 
”female” och åldersgrupp till ”all adults” eftersom studien hade fokus på kvinnor. 
Inklusionkriterier preciserades till psykiskt hälsotillstånd hos könsstympade kvinnor, vilket 
svarade på studiens syfte. Eftersom en del sökningsresultat innefattade forskning om fysisk 
och sexuell hälsa exkluderades de från studien eftersom fokus låg på psykisk hälsa.  
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En integrerad analys med hjälp av triangulering ansågs som en styrka för studien eftersom det 
minskade risken för subjektiv tolkning och därmed ökade studiens tillförlitlighet och 
verifierbarhet (Kristensson, 2014). Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån samma relevanta 
granskningsmallar både separat och gemensamt, för att få ett likvärdigt bedömningsunderlag. 
Utifrån granskningsmallarna uppskattades fem av åtta artiklar vara av medelhög kvalitet. 
Dessa artiklar hade bland annat ett relativt stort bort fall, en avsaknad transparent beskrivning 
av datainsamlings- eller analysprocess. En tänkbar förklaring till ett stort bortfall i en del av 
artiklar, kunde vara att kvinnlig könsstympning var ett känsligt och personligt ämne att prata 
om. På grund av brist på information inom ämnet könsstympning inkluderades ändå dessa 
artiklar eftersom de ansågs ha acceptabel kvalitet. Detta gjordes med vetskap om att studiens 
kvalitet kunde komma att påverkas. 
 
De inkluderade artiklarna genomfördes i Europa, Mellanöstern samt Nordamerika. Fördelar 
med studier från olika länder skulle kunna vara att de bidrog till varierande perspektiv kring 
psykiskt hälsotillstånd hos könsstympade kvinnor. Detta ökade studiens tillförlitlighet.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
Huvudfynden i resultatet visade att majoriteten av könsstympade kvinnor hade en negativt 
påverkad psykisk hälsa, medan en del inte uppvisade några signifikanta symtom på psykisk 
ohälsa. 
 
Beroende på vilken typ av könsstympning som kvinnorna hade blivit utsatta för, resulterade 
det i olika grader av påverkan på deras psykiska hälsotillstånd. Enligt WHO (2008) leder 
generellt sätt de olika typerna av kvinnlig könsstympning till liknande hälsokomplikationer, 
men där ett mer omfattande ingrepp tenderar att leda till allvarligare komplikationer. Detta ger 
stöd till fynden om att kvinnor med typ II och typ III hade fler psykiska symtom på psykisk 
ohälsa. Från ett helhetshälsoperspektiv kan det också förklaras som att ett grövre ingrepp 
förmodligen ger allvarligare fysiska komplikationer och starkare minnesbilder, vilket 
integrerat med varandra kan leda till en mer omfattande psykisk ohälsa.  
 
Olika psykiska hälsotillstånd som PTSD, ångest samt depression visade sig vara starkt 
associerade till sociodemografiska variabler, som ålder vid utförandet och ekonomisk status. 
Ju äldre kvinnorna var vid ingreppet desto fler symtom på PTSD uppenbarades (Vloeberghs 
et al., 2013 & Knipscheer et al., 2015). Att respektera patientens personliga sfär och hålla en 
viss distans till patienten är viktigt i omvårdanden vid PTSD (Sjöström et al., 2009).  
Gällande ekonomisk status hade kvinnor som saknade självständig inkomst fler symtom på 
depression och ångest (Knipscheer et al., 2015; Vloeberghs et al., 2012). I dagens samhälle är 
samband mellan välstånd och hälsa, liksom mellan fattigdom och ohälsa allmänt vedertaget. I 
många av länderna där könsstympning förekommer är en bra ekonomi en förutsättning för en 
god hälsa. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att påverka samhällsutvecklingen och 
förmedla sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor inverkar på hälsa 
(Willman, 2009). Ekonomisk och social trygghet är förutsättningar till en persons hälsa 
(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Detta skulle i sig kunna bidra till minskad förekomst 
av kvinnlig könsstympning. Det är också viktigt att understryka att kvinnlig könsstympning 
inte är den enda bidragande faktorn till ett negativt påverkat psykiskt hälsotillstånd. Vid 
omvårdnaden av dessa kvinnor bör sjuksköterskan utgå från ett helhetsperspektiv. 
 
Somatisering identifierades i flera studier. Det påvisades att könsstympade kvinnor som hade 
somatiseringssymtom samtidigt hade ångest (Elnashar et al., 2007; & Vloberghs et al., 2012) 
och depression (Vloberghs et al., 2012). Wei et al. (2015) beskriver att somatisering är ett 
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tillstånd med olika somatiska symtom utan en medicinsk förklaring. Somatisering påverkar 
ofta kroppens interna system och är ett vanligt psykiskt tillstånd hos den allmänna 
befolkningen. Det föreligger vanligtvis en hög samsjuklighet med ångest och depression. 
Även Skärsäter (2009) betonar att påverkan mellan psyke och soma är ömsesidig, att 
depression drar med sig kroppsliga symtom och att depression och ångest nästan alltid hänger 
ihop. Hälsoperspektivet från Willman (2009) som tidigare nämnts, kan möjligtvis stödja 
fynden om somatisering och ge förklaring till detta.  
 
Olika tillstånd såsom exempelvis PTSD, ångest och depression konstaterades hos 
könsstympade kvinnor i flera studier (Chibber et al., 2010; Elnashar et al., 2007; Knipscheer 
et al., 2015; &Vloeberghs et al., 2012). Dock framgick det inte detaljerad data om hur stor 
andel kvinnor som kunde inneha flera tillstånd samtidigt. Substansmissbruk och undvikande 
copingstrategier var kopplade till negativ påverkan på psykisk hälsa vilket framkom i 
resultatet. Skärsäter (2012) menar att vanlig psykisk samsjuklighet kan vara en kombination 
av symtom på olika tillstånd exempelvis depression, ångest och/eller personlighetsstörning. 
Det finns nästan alltid en samverkan mellan depression och ångest, och även missbruk kan 
spela en roll för samsjuklighet. Vid bedömning av psykisk hälsa hos dessa kvinnor, är det 
viktigt att kartlägga alla involverade faktorer och kunna identifiera samband mellan dem. Hos 
kvinnorna som redan uppvisar symtom för psykisk ohälsa skulle en handledning om lämpliga 
copingstrategier vara fördelaktig. De anpassningsbara copingstrategierna kan möjligvist 
hjälpa dem att acceptera sina upplevelser; att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande 
situationer. Detta kan även förebygga eventuell psykisk ohälsa (Skärsäter, 2009). 
 
Resultatet från samtliga artiklar visade att könsstympade kvinnor kunde uppleva olika 
psykiska besvär, dock inte alla kvinnor. Studien från Storbritannien lyfte fram att många av de 
deltagande könsstympade kvinnorna själva upplevde sig ha relativt bra psykisk hälsa (Liao et 
al., 2013). En sådan motsägelse är inte helt omöjlig då psykisk hälsa är ett relativt begrepp. 
Det kan vara en subjektiv upplevelse beroende på vilken tid och kultur personen befinner sig i 
(Philips, 2013). Hos vissa kvinnor kan synen på den egna kulturen ha förändrats över tid. 
Vissa kanske känner sig lyckliga över att vara befriade från det sociala trycket som kan följa 
på en tradition som man vänt ryggen. De kvinnorna kan ha en bra relation till sin omgivning 
eller ett bra bearbetningssätt. Information om patientens utbildning, yrke, ekonomiska status, 
familj och sociala relationer kan vara betydelsefullt för omvårdnadsarbete (Jirwe et al., 2009). 
Vid omvårdnadsarbetet bör sjuksköterskan ta hänsyn till att utveckling av psykisk ohälsa kan 
vara beroende av vilka förutsättningar individen har att möta livet. En individs sårbarhet styrs 
av olika faktorer. Några av dessa är förmåga att hantera stress, svårigheter och belastningar. 
Därför bör sjuksköterskan kartlägga vilka resurser och möjligheter individen har (skärsäter, 
2009).  
 
Flera studier baserade sina resultat på invandrarkvinnor som ursprungligen kom från ett 
afrikanskt land med hög prevalens av könsstympning. Könsstympning är en del av kultur och 
tradition i kvinnornas hemland. Ingreppet anses ofta vara en normal företeelse i dessa länder 
då majoriteten av kvinnor har genomgått det (Talle, 2008). Om kvinnorna kommer i kontakt 
med den västerländska kulturen kan många av dem inse att vad som tidigare ansetts normalt 
nu kan vara olagligt i det nya samhället de befinner sig i. Dessa kulturkrockar kan möjligtvis 
förklara varför en del könsstympade kvinnor bär med sig ilska, skuld, skam, utsatthetskänsla 
eller maktlöshetskänsla (Vloeberghs et al., 2012). Kulturella skillnader kan vara avgörande 
för omvårdnadskvalitet. Enligt Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad bör 
sjuksköterskan införskaffa sig kunskap om patienters normer, syn på hälsa, idéer om vård, tro, 
värderingar och levnadsvanor, för att kunna vara kulturellt kompetent och vidare kunna 
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utforma en kulturanpassad omvårdnad. Att ha kännedom om patientens kultur kan i många 
fall vara understödjande för sjuksköterskans handlande, men det finns kritik mot denna teori. 
Jirwe et al. (2009) betonar att kultur inte ska ses som något statiskt utan att den är dynamisk. I 
det omvårdnadsarbete där olika kulturer möts, bör sjuksköterskan vara medveten om sin egen 
kulturella bakgrund och sina värderingar. Därigenom kan sjuksköterskan utföra en kulturell 
bedömning av patienten, t.ex. att insamla information om patientens strategier för egen vård, 
syn på hälsa, sjukdom och sjukvård. Vid kommunikation med patienten bör sjuksköterskan ta 
hänsyn till patientens språkförmåga och tolkbehov samt använda sig av icke-verbal 
kommunikation om det behövs. Det är viktigt att sjuksköterskan utan fördomar, utgår från ett 
holistiskt och individanpassat förhållningssätt vid mötet (Jirwe et al., 2009). 
 
6. Slutsats 
Brist på forskning inom området psykisk hälsa i samband med kvinnlig könsstympning gör 
det svårt att dra någon slutsats om huruvida kvinnlig könsstympning kan leda till psykisk 
ohälsa. Denna litteraturstudie ger en beskrivning från olika aspekter av hur ett negativt 
påverkat psykiskt hälsotillstånd kan uppstå hos könsstympade kvinnor. Ångest, depression 
och PTSD kan var för sig eller tillsammans infinna sig hos dessa kvinnor. Olika typer och 
sociodemografiska egenskaper avgör grad av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan även ligga 
till grund för fysiska symtom, d.v.s. samsjuklighet. Det är viktigt att påpeka att inte alla 
könsstympade kvinnor upplever psykisk ohälsa. Sociokulturella, psykologiska och 
ekonomiska skillnader kan vara avgörande faktorer för en persons psykiska hälsa. 
 
7. Klinisk implikation 
Fynden om psykisk ohälsa vid kvinnlig könsstympning kan vara ett viktigt stöd för 
sjuksköterskans kliniska arbete inom alla verksamheter. Om sjuksköterskor får ökad kunskap 
inom området kan det stärka kompetensen och beredskapen för att bemöta denna 
patientgrupp. Resultaten kan bidra till att sjuksköterskan lättare kan identifiera eventuella 
behov av psykiskt stöd och behandling. Att leva i ett land som upplevs främmande kan inge 
en känsla av social isolering hos könsstympade kvinnor. Inte sällan tvingas de fly ifrån ett 
krigsdrabbat område. En del kan ha bevittnat illdåd och våld eller har varit tvungna att skiljas 
från sina familjer och vänner. Dessa ofrivilliga förändringar i livet kan ha lett till en obalans 
av sociala, själsliga, eller ekonomiska aspekter från deras tidigare liv. Det kliniska 
omvårdnadsarbetet bör kartlägga alla dessa faktorer vid bedömning av dessa kvinnors 
psykiska hälsa. 
 
Kulturell bakgrund är tveklöst en essentiell faktor för omvårdnadsarbete. I det kliniska arbetet 
bör sjuksköterskor undvika att dra generella slutsatser om att alla könsstympade kvinnor 
upplever psykisk ohälsa, utan förstår att dessa kvinnor inte är en homogen grupp och att de 
kan bära på olika värderingar. I samband med mötet bör sjuksköterskan inte bara tillämpa en 
transkulturell omvårdnad som baseras på inhämtad kunskap om de olika kulturella 
bakgrunderna utan också kunna reflektera över vad som är betydelsefullt för den enskilda 
kvinnan, med hänsyn till vad hon bär på för tidigare upplevelser.  
 
Resultaten kan även vara till nytta för andra professioner än inom hälso-och sjukvården. 
Elevhälsa och socialtjänsten är myndigheter som i sitt arbete dagligen kommer i kontakt med 
kvinnlig könsstympning och som bland annat har till uppgift att upptäcka psykisk ohälsa. Att 
även personal i dessa sammanhang får information om att psykisk ohälsa kan vara förenligt 
med könsstympning kan vara en viktig aspekt i ett hälsofrämjande och preventivt arbete. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Kvinnlig könsstympning är ett signifikant problem för den globala hälsan. Även om resultatet 
av denna litteraturstudie ger en indikation på negativa psykiska effekter som kan medföras av 
kvinnlig könsstympning, tycks vidare forskning inom ämnesområdet behövas. I synnerhet kan 
det vara önskvärt med kvalitativa intervjustudier som beskriver hur kvinnors psykiska 
hälsotillstånd kan påverkas av könsstympning, vilket kan ge hälso- och sjukvårdspersonal en 
ökad kunskap och kompetens. Att utveckla kulturbaserade bedömningsinstrument för 
kvinnors psykiska hälsa rekommenderas för vidare forskning. Framtida forskning om mäns 
attityder kring kvinnlig könsstympning kan eventuellt bidra till utrotning av kvinnlig 
könsstympning. Fortsatta studier om kulturella bakgrunder i de områdena med hög prevalens 
av kvinnlig könsstympning kan bidra till en framgångsrik transkulturell omvårdnad.  
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Bilaga 1: Sökmatris 
 
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.00 

S1.(MH ” 
Circumcision 
Female”) 

975    

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.05 

S2. female 
genital 
mutilation OR 
female genital 
cutting OR 
FGM/C OR 
FGM OR FGC 
OR female 
circumcision 

1501    

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.08 

S3. (MH ” 
Mental 
Health”) 

19,537    

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.09 

S4. mental 
health OR 
mental 
condition OR 
mental state 
OR 
psychological 
state OR 
psychological 
outcomes OR 
psychological 
health OR 
psychological 
impact  

190,228    

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.15 

S5. S1 OR S2 1501    

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.18 

S6. S3 OR S4 190,228    

Cinahl 
2016-08-30 
Kl. 10.20 

S7. S5 AND 
S6 
Begränsningar: 
-peer reviewed 
-English 
Language 
-Published 
Date: 
20060101-
20161231 
-Exclude 

14 14 4 0 
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MEDLINE 
records 

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.00 

S1.(MH” 
Circumcision, 
Female”) 

1,014    

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.05 

S2. Female 
genital 
mutilation OR 
female genital 
cutting OR 
FGM/C OR 
FGM OR FGC 
OR female 
circumcision 

3,829    

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.08 

S3. (MH 
”Mental 
Health” 
 
 

26,280    

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.10 

S4. Mental 
health OR 
mental 
condition OR 
mental state 
OR 
psychological 
health OR 
psychological 
state OR 
psychological 
condition OR 
psychological 
impact OR 
mental 
outcomes OR 
psychological 
outcomes 

426,547    

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.15 
 

S5. S1 OR S2 3,829    

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.20 
 

S6. S3 OR S4 426,547    

MEDLINE 
2016-09-04 
Kl 11.24 
 
 

S7. S5 AND 
S6 

94 94 37 5 
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PsykINFO 
2016-09-05 
kl.13.55 
 

S1.  DE” 
Mental 
Health” 

55,222    

PsykINFO 
2016-09-05 
kl.13.25 
 

S2. DE ” 
Circumcision” 

652    

PsykINFO 
2016-09-05 
kl.13.35 
 

S3. Female 
genital 
mutilation OR 
female genital 
cutting OR 
FGM/C OR 
FGM OR FGC 
OR female 
circumcision 

852    

PsykINFO 
2016-09-05 
kl.13.55 
 

S4. Mental 
health OR 
mental 
condition OR 
mental state 
OR 
psychological 
health OR 
psychological 
state OR 
psychological 
condition OR 
psychological 
impact OR 
mental 
outcomes OR 
psychological 
outcomes 

896,794    

PsykINFO 
2016-09-05 
kl.13.55 
 

S5. S1 OR S4 896,794    

PsykINFO 
2016-09-05 
kl.13.58 
 

S6. S2 OR S3 1,155    

PsykINFO 
2016-09-05 
kl.14.00 
 

S7. S5 AND 
S6 

122 122 7 1 
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Manuell sökning:  
•" I Medline söktes fram artikeln” Female circumcision: obstetrical and psychological 

sequelae continues unabated in the 21st century” via referenslistan av artikeln ”  
”crossing borders: Discussing the evidence relating to the mental health needs of women 
exposed to female genital mutilation.” 
 

•" Sökning gjordes med fritext ”female genital multilation” och ”mental health” i 
Pubmed vilket ledde till artikeln ”!The Comparison of Marital Satisfaction and Mental 
Health in Genital Mutilated Females and Non-Genital Mutilated Females”. Artikeln 
återfinns i medline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2: Artikelmatris 
 

Författare 
Artikelns titel,  
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Chibber, R., El-
Saleh, E., & El- 
Harmi, J. (2010) 
 
Female 
circumcision: 
obstetrical and 
psychological 
sequelae 
continues 
unabated in the 
21st century. 
 
The Journal Of 
Maternal-Fetal& 
Neonatal 
Medicine, 24 (6), 
833-836. 
 
Kuwait 
 
 
 
 
 
 
 

Att uppskatta 
förekomsten av 
kvinnlig 
könsstympning 
bland gravida 
kvinnor samt 
beskriva 
obstetriska och 
psykologiska 
följder av 
kvinnlig 
könsstympning. 

Metod och Design: 
Kvantitativ observationsstudie: 
Prospektiv tvärsnittstudie 
 
Inklusionskriterier: 
Gravida kvinnor i sin första trimester 
av graviditeten som besöker MVC 
eller akut förlossningsenheter vid 
universitetssjukhuset. 
 
Urval: 
Konsekutivt urval. 
n=4800  
ålder: 15-46, mellanålder: 23 
 
studiegrupp= kvinnor som har 
genomgått könsstympning=1842 
jämförande grupp= resten av 
population=2958 
 
Datasamlingsmetod: Prospektiv 
datasamling genom observation och 
med hjälp av instrument. 
Analysmetod: 
Parametrisk analys 
(konfidensintervall) 

Styrkor: 
-Stor population som ger studien 
”power”. 
-Urval är representativa. 
-Har använt av standardiserade 
mätinstrument. 
 
 
Svagheter: 
- Ingen diskussion angående 
bortfall, potentiella confounders 
eller eventuell bias. 
 
 
Kvalitet: Medelhög. 

- Psykologiska följder såsom PTSD, 
ångest visades ha nära samband till typ II 
och III könsstympning. 
 
-85% av könsstympade kvinnor (med typ 
II eller III) fortsatte att ha återkommande 
minnen av skräcken, hjälplöshetskänslan 
och smärtan vid ingreppet. 
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Chu, T., & 
Akinsulure- 
Smith, A M. 
(2016). 
 
Health outcomes 
and attitudes 
toward female 
genital cutting in 
a community- 
based sample of 
west-African 
immigrant 
women from 
high prevalence 
countries in New 
York City 
 
Journal of 
aggression, 
Maltreatment 
& Trauma, 25 
(1), 63-83 
 
 
USA 
 

Syftet var att 
undersöka 
prevalens av 
kvinnlig 
könsstympning,  
relaterande 
reproduktiv och 
sexuell 
funktion, 
mentala 
hälsoutfall, 
upplevelser och 
attityder mot 
könsstympning 
bland 
västafrikanska 
(där med känd 
hög prevalens 
för kvinnlig 
könsstympning) 
kvinnor som 
har immigrerat 
till New York 
City.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod och design: 
Kvantitativ tvärsnittstudie 
 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor som pratar och förstår 
engelska, bott i NYC i minst 1 år, vara 
över 18 år, komma från Gamiban, 
Guinean, Milian ellerSierra Leonean. 
 
Urval: 
Avsiktligt urval.  
 
Studiegrupp:  
n=68 
könsstympade kvinnor=46. 
Icke-könsstympade=22. 
 
 
Datainsamlingsmetod: 
-Frågeformulärer med fastställda 
frågor genomfördes själv på datorn 
(ACASI) 
Instrument: Life event check list 
(LEC), PCL-C (PTSD-civilian 
version, HSCL (depression & ångest). 
 
 
Dataanalysmetod:  
Statistisk analys 
 
 
 

Styrkor: 
- Ingående beskrivning om 
deltagarna 
-Testat intervjuinstrument. 
- Mätinstrument med hög 
validitet och reliabilitet. 
- Utförligt förklaring om olika 
mätinstrumenten.  
- Har redovisat relevanta risker 
för bias. 
-Mest lämpligt metod till 
forskningssyfte 
 
 
 
 
Kvalitet:  
Hög 

-Ingen signifikant skillnad mellan 
studiegrupperna gällande gynekologiska 
komplikationer, sexuella funktioner och 
psykologiska mått (gällande PTSD, 
depression och ångest). 
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Elnashar, A., & 
Abdelhady, R. 
(2007). 
 
The impact of 
female genital 
cutting on health 
of newly married 
women. 
 
International 
Journal Of 
Gynaecology 
And Obstetrics: 
The Official 
Organ Of 
International 
Federation Of 
Gynaecology 
And Obstetrics, 
97(3), 238-244. 
 
Egypten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att upptäcka 
frekvensen av 
kvinnlig 
könsstympning 
bland ett urval 
av nygifta 
kvinnor i Benha 
stad, och att 
jämföra det 
långsiktiga 
hälsoproblem 
mellan de 
könsstympade 
och icke-
könsstympade 
kvinnorna. 

Metod och Design: 
Kvantitativ tvärsnittstudie 
 
Inklusionskriterier: 
Nygifta kvinnor (som har varit gift 
mindre än 5 år) vilka som besöker på 
följande lokaler:  
Benha universitetssjukhus, BVC, 
MVC, några privata obstetriska och 
gynekologiska kliniker. 
 
Urval: 
Slumpmässigt urval 
Studiegrupp: 
n=264 nygifta kvinnor (varav 200 var 
könsstympade, 64 var icke-
könsstympade) 
 
Datasamlingsmetod:  
Frågeformulär  
Instrument: SLC 90, en 
självskattningsskala har använts. 
 
 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 
 
 
 
 

Styrkor: 
-Slumpmässigt urval minskar 
risken för selektionsbias. 
-Tydlig struktur. 
 
Svaghet:  
-Ingen tydlig beskrivning om 
inklusionskriterier  
- Demografiska data var inte 
liknande i jämförelsegrupperna, 
risk för bias. 
 
Kvalitet:  
Medelhög. 
 

-Studiegruppen med könsstympade 
kvinnor visade signifikant högre frekvens 
än studiegruppen med icke-
könsstympade kvinnor gällande psykiska 
problem vilka innefattade somatisering, 
ångest och fobi. Ingen signifikant 
skillnad påvisades gällande depression 
och symtom av fientlighet. 
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Knipscheer, J., 
Vloeberghs, E., 
Kwaak, A., 
Muijsenbergh, 
M.(2015) 
 
Mental health 
problems 
associated with 
female genital 
mutilation 
 
BJPsych Bull, 
39(6), 273-277 
 
Nederländerna 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
samband 
mellan kvinnlig 
könsstympning 
och 
psykopatologi 
hos 
könsstympade 
kvinnor som 
har migrerat till 
Nederländerna 
från ett 
afrikanskt land. 

Metod och design:  
Kvantitativ tvärsnittsstudie.  
 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor som har genomgått 
könsstympning och bor i Nederländer, 
samt är representativ för sin grupp. 
 
Exklusionskriterier: Framgå ej. 
 
Urval:  
steg1: snöbollsurval 
steg2: slumpmässigt urval 
steg 3: maximalt varierat urval 
Studiegrupp: n=66 kvinnor 18-69 år, 
mellanålder: 35.5 
 
Datasamlingsmetod: 
Intervju med frågeenkäter vilka 
innebär 4 instrument 
 
Analysmetod:  
Regressionsanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor: 
- Noggrant dokumenterad analys 
och synliga tabeller 
- Pilot-testade och godkännande 
mätinstrument med hög validitet 
och reliabilitet. 
-Bra diskussion om eventuella 
confounders och bias. 
 
 
 
 
 
Kvalitét:  
hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-En tredjedel av deltagarna rapporterades 
uppnå poäng för affektiva rubbningar 
eller ångest.  
 
-Ungefär en femte del av deltagarna 
indikerades för PTSD.  
 
-Typ av ingrepp, minnet om händelsen, 
coping strategier och anställningstillstånd 
är signifikant associerade med 
psykopatologi.    



  

! 27!

Khodabakhshi 
Koolaee, A., 
Pourebrahim, T., 
Mohammadmora
di, B.,& 
Hameedy, MA. 
(2012). 
 
The comparison 
of marital 
satisfaction and 
mental health in 
genital mutilated 
female and non-
genital mutilated 
females. 
 
International 
Journal Of High 
Risk Behaviors & 
Addiction, 1 (3), 
115-20 
 
Iran 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att fastställa 
och jämföra 
äktenskaplig 
tillfredsställelse
, psykisk hälsa 
och sexuell 
tillfredsställelse 
mellan 
könsstympade 
och icke- 
könsstympade 
kvinnor. 

Metod och design. 
Kvantitativ tvärsnitt studie 
 
Inklusionskriterier: 
Gifta kvinnor från Oramanat område i 
Kerman provinsen. 
 
Exklusionskriterier: Framgå ej. 
 
Urval: 
Icke-slumpmässigt urval 
 
Studiegrupp n=200  
100 könsstympade gifta kvinnor och 
100 icke-könsstympade gifta kvinnor. 
15-35 år, majoriteten var mellan 21-
30, 82% av deltagarna är 
stadsmänniskor. Utbildningsnivå var 
relativt jämnt fördelat mellan 
grundskola upp till universitetsnivån.  
 
Datasamlingsmetod: 
Enkät med testat mätinstrument. 
 
Analysmetod: 
Parametrisk analys: Two-sample t-test. 
 
 
 
 
 

Styrkor: 
-Redovisade mätinstrumentens 
validitet och reliabilitet. 
-Confounders och eventeull bias 
diskuterades. 
  
 
Svaghet: 
-Datasamlingsprocess var inte 
tydligt beskriven.  
 
 
Kvalitet:  
Medelhög 

-Det fanns en signifikant skillnad 
gällande äktenskaplig och sexuell 
tillfredsställelse mellan könsstympade 
och icke- könsstympade kvinnor. 
 
-Icke- könsstympade kvinnor hade mer 
psykisk hälsa än könsstympade kvinnor 
som deltog i studien. 
 
- Det fanns en signifikant skillnad 
gällande fysiska symtom, sömnstörningar 
mellan de två studiegrupperna. 
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Liao, L-M., 
Elliott, C., 
Ahmed, F., & 
Creighton, S M. 
(2013) 
 
Adult recall of 
childhood female 
genital cutting 
and perceptions 
of its effects: A 
pilot study for 
service 
improvment and 
research 
feasibility. 
 
Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology. 33, 
292-295 
 
UK 
 
 
 
 
 
 

 
Två syften: 
1.att undersöka 
kvinnors minne 
om egna 
könsstympning 
och deras 
uppfattningar 
av långsiktiga 
konsekvenser. 
2.att samtidigt 
utforska 
deltagarnas 
nivå av 
underlättande 
för framtidens 
forskning. 

 
Metod och design: 
Kvalitativ strukturerad intervjustudie 
(pilotstudie). 
 
Inklusionskriterier: Somaliska talande 
Kvinnor som går på den afrikanska 
kliniken i centrala London vilka har 
genomgått könsstympning i 
barndomen.  
 
Exklusionskriterier: Framgå ej. 
 
Urval: 
Konsekutiva urval 
 
Slutlig studiegrupp: 
n=17 könsstympade kvinnor. 
 
Datasamlingsmetod: strukturerad 
intervju inspelat som sedan 
transkriberades och VAS-skalan har 
använts som mätinstrument. 
 
Analysmetod:  
Framgå ej. 
 
 
 
 
 
 

 
Styrkor: 
-Tydliga och välbeskrivna 
resultat. 
- Tydligt beskrivna deltagare 
-Relevanta urval 
- Medvetenhet om resultat 
påverkan. 
 
Svagheter: 
-En pilotstudie 
-Analysprocessen var inte tydlig 
beskriven 
- Saknas citat från intervjun 
 
Kvalitet:  
Medelhög  
 

-41 % rapporterade psykiska problem 
kopplat till kvinnlig könsstympning.  
 
Upplevda långsiktiga effekter relaterad 
till könsstympning: 
- ungefär hälften av deltagarna tillskrev 
sig fysiska såväl psykiska hälsoproblem. 
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Spanien 

Att beskriva det 
psykiska 
hälsotillståndet 
och sexual liv 
hos 
könsstympade 
invandrakvinno
r som bor i ett 
europeiskt land. 

Metod och design: 
Fallstudie med mixad metod 
(konvergent design) 
  
Inklusionskriterier: 
Vuxna kvinnor som har genomgått 
kvinnlig könsstympning vid 
barndomen som hör till samma 
vårdcentral. 
 
Urval:  
Strategiskt urval. 
9 könsstympade kvinnor 
Bortfall: 6 av dem. 
Slutlig studiegrupp: 3 muslimska 
kvinnor som var: 39, 35 respektive 
45år. 
 
Datasamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju.  
De standardiserade frågeformulären 
baserar på 3  
Instrument: The Rosenberg Self-
Esteem scale; The Brief Symptom 
Inventory; The Questuins on women’s 
Sexual Function.  
 
Analysmetod: 
Parallell dataanalys: de numeriska och 
textdata analyserades separat.  
 
 

Styrkor: 
-Noggrann beskrivning av 
deltagarna stärker studiens 
överförbarheten 
-Tydlig beskrivning av 
analysprocessen ökar studiens 
tillförlitlighet.  
-bortfallsanalys genomfördes. 
 
Svaghet: 
-Stort bortfall kan ha påverkat 
studiens resultat. 
- Önskvärt med en tabell för 
förtydligande av variabler. 
 
 
Kvalitet: Medelhög. 

-Alla deltagarna hade liknande 
upplevelse angående själva ingreppet. 
 
-Alla deltagarna rapporterades ha en hög 
nivå självkänsla och låg poäng för 
psykologiska symtom i jämförelse med 
spanska befolkningen. 
Det högsta poäng bland alla deltagarna 
var somatisering: ångest relaterade till 
uppfattningar av kropps dysfunktion. 
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Nederländerna 
 

Att, hos 
gruppen 
könsstympade 
afrikanska 
invandrarkvinn
or i 
Nederländerna, 
utforska 
psykosociala 
och 
relationsproble
m samt 
problemens 
bakomliggande 
orsaker - i 
synnerhet deras 
åsikter kring 
förhållandet 
mellan dessa 
problem och 
deras 
könsstympning 
- och dessa 
kvinnors 
coping-
strategier för 
sina 
hälsoproblem. 
 
 
 

Metod och design: 
Mixad metod: bl.a. grounded theory 
 
Inklusionskriterier: 
Könsstympade kvinnor som migrerade 
till Nederländerna från Eritrea, 
Ethiopia, Sierre Leone, Somalia och 
Sudan och är representativ för sin 
grupp. 
 
Urval:  
Teoretiskt urval: 
Steg 1.snöballs urval 
Steg 2. avsiktligt urval 
 
Studiegrupp: 
n=66, könsstympade kvinnor mellan 
18-69 år, medelålder är 35.5 
Datasamlingsmetod: 
Semi-strukturerad intervju. 
Kvantitativa frågeformulär som 
innehåller 4 instrument: 
HTQ-30 (Harvard Trauma 
Questionnaire), 
HSCL-25 (Hopkins symtom 
Checklist), 
COPE-Easy, LAS (Lowlands 
Acculturation Scale). 
Dataanalys: 
Statistisk analys för de kvantitativa 
data. De kvalitativa data analyseras 
genom kodning. 

Styrkor: 
-Ökad tillförlitligheten genom 
ett avsiktligt urval. 
 
-Trianulering förstärker studiens 
tillförlitlighet. 
- Beskrivning om deltagarnas 
social-demografiska karaktär ger 
en ökad överförbarhet till 
liknande kontexter.  
 
-Relevanta instrument med hög 
validitet och reliabilitet. 
 
-Ökad tillförlitlighet då 
populationen involverades vid 
datasamlingen och dataanalysen. 
- Medvetenhet om eventuella 
bias. 
 
Svagheter: 
-Framgår inte detaljerad 
information om 
inklusionskriterier.  
 
 
Kvalitet: hög 

-Minoriteten drabbats av PTSD. 
 
-En tredjedel rapporterades symtom 
relaterade till depression eller ångest. 
Sådana känslor orsaks av könsstympning 
blev mer framträdande under 
förlossningen eller när kvinnor drabbats 
av fysiska besvär. 
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