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Sammanfattning 
Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär att delar av eller hela de yttre könsdelarna tas 
bort, utan någon medicinsk orsak. Det finns fyra olika typer av könsstympning och motivet 
till ingreppet är ofta tradition och kultur. Kvinnans fysiska hälsa påverkas på flera negativa 
sätt av könsstympningen. Till följd av flyktingströmmar finns könsstympade kvinnor i hela 
världen, däribland Sverige. När sjukvårdspersonal kommer i kontakt med kvinnorna är det 
viktigt att ha kunskap om ingreppet för att kunna ge god vård.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med könsstympning.  
Metod: En litteraturstudie med en systematisk sökning genomfördes i databaserna CINAHL 
och MEDLINE där ämnesord och fritextord kombinerades. Efter urval och granskning 
återstod tio artiklar som användes i studien. Artiklarna bearbetades genom innehållsanalys.  
Resultat: Kvinnorna upplever att könsstympningen påverkar deras liv på olika sätt, vilket 
presenteras under kategorierna: Samhällets påverkan, Påverkan på det fysiska måendet, 
Påverkan på det psykiska måendet, Påverkan på relationer, Påverkan på det sexuella samlivet, 
Påverkan på graviditet och förlossning samt Påverkan på upplevelsen av sjukvården.  
Slutsats: Kvinnlig könsstympning påverkar kvinnan genom hela livet. Som sjukvårdspersonal 
är det viktigt att se hela kvinnan och ha kunskap om ingreppet för att kunna ge en optimal 
vård.  
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Inledning  
Kvinnlig könsstympning är idag ett utbrett problem där mer än 200 miljoner kvinnor i världen 
är drabbade, främst i Afrika och Asien. Med kvinnlig könsstympning menas att delar av eller 
hela de yttre genitalierna tas bort utan några medicinska skäl. Den vanligaste åldern att bli 
utsatt i är mellan noll och femton år. Det innebär att ingreppet inte bara strider mot kvinnors 
mänskliga rättigheter utan även mot barns rättigheter vilket innebär deras rätt till hälsa, 
integritet och säkerhet. Det kan även strida mot de mänskliga rättigheterna till liv när 
ingreppet leder till döden (World Health Organization [WHO], 2018b).   

Antalet människor på flykt från krig och misär i världen är idag högre än någonsin. År 2017 
var Sverige ett av de länder som tog emot flest antal flyktingar baserat på antal 1000 invånare. 
Det har resulterat i att mängden asylansökningar i Sverige har ökat kraftigt de senaste tio åren, 
nästan med 250%. En stor andel av flyktingarna kommer från Syrien, Afghanistan, Somalia 
och Eritrea (Migrationsverket, 2018; The UN refugee Agency [UNHCR], 2017). I Somalia 
respektive Eritrea var prevalensen för könsstympning bland kvinnor och flickor år 2004-2015 
98%, respektive 83% (United Nations Children´s Fund [UNICEF], 2016). Det finns idag en 
positiv utveckling i arbetet mot kvinnlig könsstympning där prevalensen bland unga har gått 
ner i flertal länder i Afrika. En förklaring till det kan vara att könsstympning börjar förbjudas 
enligt lag samt att det skapas en mer öppen dialog kring ämnet. Det har resulterat i att fler har 
fått mer kunskap om könsstympning och dess negativa konsekvenser. Trots en nedåtgående 
prevalens är könsstympning ett fortsatt problem idag som kräver vidare arbete (Kandala, 
Ezejimofor, Uthman & Komba, 2018). Många av de kvinnor som söker vård idag kan vara 
könsstympade och det förutsätter att sjukvården har kunskap om ingreppet samt en förståelse 
för hur det påverkar kvinnorna i deras liv. 
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Bakgrund  
Kvinnliga könsorganet 
Det kvinnliga könsorganet består av yttre och inre genitalia. Det inre genitalierna innefattar 
vagina, livmoder, äggledare samt äggstockar. De yttre genitalierna, som kallas för vulva, 
innefattar venusberget, labia majora, labia minora, klitoris, Bartholinikörteln, vestibulum, 
uretra och introitus (Sundström Poromaa, 2010). De inre genitalierna är inte aktuella i den här 
studien och förklaras därför inte närmare. 

Venusberget är den pubeshårbeklädda del precis ovanför vulvan. Labia majora, de yttre 
blygdläpparna, omger vulvan och innanför dem finns Labia minoria som är de inre 
blygdläpparna. De inre och de yttre blygdläpparna möts över klitoris, vilket är kvinnans 
erektila organ som består av en typ av svällkropp som sväller vid lust. Det är endast en liten 
del av klitoris som är synligt då större delen finns inuti kroppen och den del som är synlig är 
täckt av en förhud (Sundström Poromaa, 2010). Klitoris består av en mängd nervändar som är 
känsliga för beröring och vid stimulering av dem kan kvinnan uppnå orgasm. Liknande 
nervändar finns i de inre blygdläpparna och i vaginalväggen (Gustavii Koskinen, 2010). 
Bartholinikörteln, tillsammans med andra körtlar, producerar fukt som är nödvändig för en 
smärtfri upplevelse vid samlag. Mellan klitoris och introitus dvs. slidöppningen finns uretra, 
urinröret. Området som innefattar de här delarna kallas vestibulum (Sundström Poromaa, 
2010).     

Fakta om könsstympning 
Könsstympningen genomförs ofta av icke-medicinskt utbildade individer men kan också 
utföras av sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare. Ingreppet utförs främst med rakblad men 
en del använder sax eller kniv (Chalmers & Hashi, 2000).  

Kvinnlig könsstympning brukar delas in i fyra olika typer: 
• Typ ett innebär att delar eller hela klitoris skärs bort och kallas därför ofta för 

klitoridektomi. Det kan även innebära att endast huden omkring klitoris tas bort.  
• Typ två innebär att delar eller hela klitoris skärs bort samt de inre blygdläpparna. 

Ibland kan även de yttre blygdläpparna tas bort. Det här kallas för excision.  
• Typ tre kallas för infibulation och innebär att slidöppningen förminskas där endast ett 

litet hål för både menstruation och urin lämnas kvar. Det här genomförs genom att de 
inre och/eller de yttre blygdläpparna sys ihop. Det kan, för en del kvinnor, kombineras 
med en klitoridektomi. När en infibulation reverseras inför samlag eller förlossning 
kallas det för deinfibulation. 

• Typ fyra innebär att kvinnan utsätts för allt tänkbart våld mot sitt könsorgan utan 
medicinska skäl. Det kan handla om bland annat skrapning eller brännande av de yttre 
genitalierna (WHO, 2018b).  

Statistiken om vilken typ av könsstympning som är vanligast är ofta missvisande. Orsaken är 
att många kvinnor tror att de har genomgått en annan typ än vad en gynekologisk 
undersökning visar. Den statistik som finns är därmed ofta baserad på vilken typ kvinnorna 
själva säger att de har utsatts för och är därför inte helt tillförlitlig (Elmusharaf, Elhadi, & 
Almroth, 2006).    

Orsaker 
Det finns många orsaker till varför kvinnlig könsstympning utförs på flera ställen i världen. 
Kvinnlig könsstympning har pågått i flera generationer och är idag djupt inbäddad i 
traditioner och kulturer, vilket gör det svårt för familjer att inte könsstympa sina döttrar. 
Tradition och religion påverkar varandra och trots att kvinnlig könsstympning inte har stöd i 
varken Koranen eller Bibeln tyder studier på att det utförs av religiösa skäl, både av kristna 
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och muslimer (Mohammed, Hassan, & Eyada, 2014; Plo, Asse, Seï & Yenan, 2014). 
Gruenbaum (2006) påvisar att föräldrar som väljer att inte könsstympa sina döttrar blir 
fördömda av samhället då de anses dra vanheder över sin familj.  

Studier visar att renlighet är en betydande orsak till kvinnlig könsstympning. Renlighet 
innebär inte bara att en god hygien upprätthålls utan även att kvinnan anses vara oren då 
klitoris symboliseras som något manligt. I samband med renlighet nämns även estetiska 
faktorer, där ett könsstympat kvinnligt könsorgan anses mer åtråvärt (Gruenbaum, 2006; 
Mohammed et al., 2014; Plo et al., 2014).  

Av religiösa och traditionella skäl är det viktigt att kvinnan inte har samlag innan äktenskapet. 
Hon ska bevaras obesudlad och därmed undvika sexuella aktiviteter som uppmuntrar till 
dåligt uppförande. För att säkerhetsställa kvinnans oskuld och bibehålla kyskhet könsstympas 
kvinnan och vid infibulation lämnas endast en liten öppning för samlag kvar. I de flesta fall 
tas också klitoris bort för att försöka minimera kvinnans lust och intresse för samlag 
(Gruenbaum, 2006; Mohammed et al., 2014; Plo et al., 2014). Mohammed et al. (2014) 
belyser även vikten av mannens önskan, då könsstympade kvinnor anses vara bättre lämpade 
för giftermål.  

Konsekvenser av kvinnlig könsstympning  
Kvinnlig könsstympning har ingen hälsofrämjande effekt hos kvinnan utan ger flertal 
negativa konsekvenser för kvinnans psykiska och fysiska hälsa (WHO, 2018b). I det akuta 
skedet får kvinnan ofta smärtor och blödningar från underlivet samt ödem, infektion och 
urinretention. Smärtan kan förklaras genom obefintlig smärtlindring vid utförandet men också 
med att flertal kvinnor inte blir ihopsydda utan endast får sina ben ihopbundna för att 
underlätta sårläkningen (Chalmers & Hashi, 2000). 

Första penetrerande samlag, som ofta sker under bröllopsnatten, kan skapa svårigheter för 
kvinnan och hennes partner. En del kvinnor som är infibulerade kan behöva reversera sin 
könsstympning genom att klippa eller skära upp underlivet (Chalmers & Hashi, 2000). Vid en 
graviditet finns en ökad risk för komplikationer. Kvinnor som är könsstympade behöver i 
större utsträckning förlösa sina barn genom kejsarsnitt. Vid vaginal förlossning är risken stor 
för att spricka upp vilket ger en förhöjd blödningsrisk. I flertal av fallen har även kvinnornas 
barn fötts för tidigt, med för låg födelsevikt, behövt återupplivning eller varit avlidet vid 
födseln (Banks et al., 2006). 

Kvinnlig könsstympning kan även få långvariga konsekvenser som bland annat smärta vid 
samlag samt menstruation. Trots att traditionen och kulturen säger att könsstympning ska 
bevara könet renare kan kvinnan besväras av upprepade infektioner samt urinretention genom 
hela livet. Somliga kvinnor behöver även genomföra ytterligare könsstympning eller 
kompletterande operationer då ingreppet inte läkte bra första gången (Chalmers & Hashi, 
2000).  

Omvårdnad vid könsstympning  
I Sverige finns idag en lag med förbud mot utförandet av kvinnlig könsstympning (Lag med 
förbud mot könsstympning av kvinnor, SFS 1982:316, 1 §). Trots det beräknades antalet 
kvinnor i Sverige som levde med könsstympning år 2012 till närmare 38 000 (Socialstyrelsen, 
2015). Det stora antalet kvinnor som lever med könsstympning i Sverige kommer någon gång 
i sina liv behöva sjukvård och i sjukvården finns sjuksköterskan. Enligt ICN:s etiska kod ska 
sjuksköterskan på ett respektfullt sätt ge omvårdnad, oberoende av kulturell och etnisk 
bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
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Leininger (2002a) menar genom sin transkulturella omvårdnadsteori att kulturellt baserad 
omvårdnad är avgörande för patientens välmående och hälsa. Målet med omvårdnaden blir att 
upprätthålla likvärdig och säker vård till individer oberoende av kultur. Att basera teorin i 
praktiken kräver en holistisk syn på patienten där hens kontext sätts i fokus. För att kunna 
tillämpa ett holistiskt synsätt inom vården behöver sjuksköterskan ha kunskap om den 
individuella patientens kultur vilket medför en förståelse för patientens kulturella värderingar 
och tro. För att kunna arbeta på ett effektivt sätt är det också viktigt att sjuksköterskan har 
kunskap om sin egen förförståelse och sina värderingar. Genom transkulturell omvårdnad 
ökar välmåendet hos såväl sjuksköterska som patient (Leininger, 2002b).   

Problemformulering 
Kvinnlig könsstympning är idag ett globalt problem som strider mot de mänskliga 
rättigheterna. Ingreppet medför en rad negativa konsekvenser för kvinnans fysiska hälsa och 
genom flyktingströmmar har flera könsstympade kvinnor kommit till europeiska länder, 
däribland Sverige (UNICEF, 2016). I kvinnornas hemländer är ingreppet djupt inbäddat i 
kulturen, vilket är en kontrast mot Sverige där lagen förbjuder utförandet av kvinnlig 
könsstympning (Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor, SFS 1982:316, 1 §). När 
kvinnor med könsstympning kommer i kontakt med svensk sjukvård kan det vara lämpligt att 
ge omvårdnad ur ett kulturellt perspektiv. Det är då viktigt att ha en förståelse för kvinnan och 
hennes ursprung, samt ha kunskap om ingreppet och dess innebörd. Genom att sammanställa 
tidigare forskning om kvinnors upplevelser av att leva med könsstympning kan det ge 
sjukvårdspersonal de verktyg som de behöver för att på bästa sätt bemöta och vårda kvinnor 
med könsstympning.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med könsstympning. 

Metod  
Design 
Den valda metoden var en litteraturstudie med deskriptiv design där en systematisk sökning 
genomfördes.  

Sökstrategi 
En systematisk sökstrategi användes för att hitta de vetenskapliga artiklar som var av 
betydelse för syftet.  

För att identifiera sökorden användes syftet där meningsbärande ord togs ut och översattes. 
De meningsbärande orden var: kvinna, upplevelse och könsstympning. Svenska MeSH 
användes för att översätta könsstympning till ett ämnesord vilket då blev “Circumcision, 
female”. Upplevelse översattes till fritextordet experience och kvinna till fritextordet woman 
och de tre orden användes sedan i en testsökning i databasen CINAHL Plus with full text 
(CINAHL) med AND som kombination. Genom att studera de träffar som ansågs svara till 
syftet identifierades sökord som andra studier använt sig av, antingen i titlar eller i abstracts. 
Genital mutilation påträffades då som en synonym till “Circumcision, female” samt Life 
experiences och Perception som fungerade som synonymer till experience. Ordet women var 
överflödigt då “Circumcision, female” gjorde att artiklarna endast handlade om kvinnlig 
könsstympning.  

En systematisk sökning genomfördes sedan i databaserna CINAHL, MEDLINE och 
PsycINFO. Både fritextord och ämnesord användes i sökningen. De valda ämnesorden och 
fritextorden söktes först enskilt för att sedan kombineras ihop med Booleska sökoperatorer. I 
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CINAHL såg sökningen ut på följande sätt: (MH “Circumcision, Female”) OR genitial 
mutilation som kombinerades med AND och sökningen: (MH: “Life Experiences”) OR 
Experienc* OR Perception*. Sökningen genomfördes sedan i MEDLINE, dock fanns inte 
“Life Experiences” som ämnesord och söktes därför som ett fritextord med trunkering och 
citationstecken, “Life experienc*”. (MH “Perception”) användes då istället både som 
ämnesord och som fritextord. En liknande sökning gjordes även i PsycINFO med ämnesordet 
(DE ”Circumcision”) samt fritextorden female och women. De användes istället för 
ämnesordet “Circumcision, Female” då det inte fanns i databasen. Sökningen gav inte några 
nya resultat och därför uteslöts PsycINFO. Se Bilaga 1 för sökmatris. 

För att få ett aktuellt resultat begränsades sökningen till årtalen 2008–2018 och för att kunna 
läsa artiklarna valdes engelska som språk. I CINAHL och PsycINFO användes “Peer 
Reviewed” som en begränsning vilket garanterade att artiklarna var kvalitetsgranskade.  

Urval 
De inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle handla om kvinnor och deras 
upplevelse av att leva med könsstympning. Exklusionskriterier var upplevelser av 
könsstympning hos hälsopersonal samt de som hade ett medicinskt hälsofokus.  

Urvalet skedde i tre steg där författarna läste varje enskild del var för sig. I första urvalet 
lästes alla titlar från den slutgiltiga sökningen, 137 i CINAHL och 190 i MEDLINE. I urval 
två lästes 31 abstract i CINAHL och 44 i MEDLINE. Artiklarna som exkluderades i de första 
två urvalen uppfyllde inte inklusionskriterierna eller var litteraturstudier. Det resulterade i 
urval tre där tio artiklar i CINAHL och tolv artiklar i MEDLINE valdes att läsas i fulltext. 
Flertal artiklar fanns i båda databaserna och därför lästes endast sex artiklar i fulltext i 
MEDLINE. Fyra artiklar uteslöts då de inte svarade på syftet. Slutligen valdes sju artiklar från 
CINAHL och fem från MEDLINE till granskningen som alla svarade till studiens syfte samt 
uppfyllde inklusionskriterierna. Se Bilaga 1.  

Granskning  
För att granska artiklarnas kvalité användes ett bedömningsformulär för kvalitativa respektive 
kvantitativa artiklar (Kristensson, 2014). Med hjälp av bedömningsformulären bedömdes 
artiklarnas kvalité som god eller låg, varav de artiklar som ansågs ha låg kvalité uteslöts från 
studien.  

Det kvalitativa bedömningsformuläret bestod av flertal frågeformuleringar. De kontrollerade 
hur väl syftet var utformat och undersökt, om metoden var relevant, hur resultatet 
presenterades samt om artikelförfattarna diskuterade styrkor, svagheter och trovärdighet i 
artikeln (Kristensson, 2014). I granskningen värderades det högt om artiklarna använde en 
relevant datainsamlingsmetod, hade ett resultat som var lätt att följa med hjälp av teman, om 
citat användes samt hur hög trovärdighet artiklarna hade.  

Det kvantitativa bedömningsformuläret för tvärsnittsstudier bestod även av frågor. De 
kontrollerade hur väl syftet eller hypotesen var utformad, om det fanns en tydlig population 
och datainsamling och om resultatet var tydligt beskrivet samt om artikelförfattarna 
diskuterade bias (Kristensson, 2014). I granskningen värderades här urvalets storlek, valda 
mätinstrument samt om studien diskuterade generaliserbarhet och överförbarhet.   

Av de tolv artiklar som granskades exkluderades två artiklar. Resterande artiklar ansågs vara 
av god kvalité och kunde därmed användas till litteraturstudien. Se Bilaga 2 för varje enskild 
artikels styrkor och svagheter. Av de tio slutgiltiga artiklarna var nio kvalitativa studier och en 
kvantitativ. 
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Analysmetod 
Analysen inspirerades av Forsberg och Wengströms (2016) innehållsanalys vid 
sammanställningen av artiklarnas resultat. Inledningsvis lästes de tio valda artiklarna enskilt 
för att få en övergripande bild av resultatet. Innehållet som svarade till syftet identifierades 
och överfördes till tabeller som skrevs var för sig. Innehållet diskuterades sedan och 
gemensamma koder skapades för varje artikel. Exempel på dem var Sorg, Ångest och Rädsla. 
För att bilda kategorier sammanställdes de gemensamma koderna. De kategorier som uppkom 
var: Samhällets påverkan, Påverkan på det fysiska måendet, Påverkan på det psykiska 
måendet, Påverkan på relationer, Påverkan på det sexuella samlivet, Påverkan på graviditet 
och förlossning samt Påverkan på upplevelsen av sjukvården.  

Forskningsetiska överväganden  
I den här studien ställdes det krav på att artiklarna som användes skulle vara etiskt godkända 
av en kommitté eller publicerats i en tidskrift som ställer etiska krav på de artiklar som 
publiceras. Av de tio artiklar som valdes hade nio artiklar ett etiskt godkännande av en 
kommitté och en artikel var publicerad i en tidskrift som ställde krav på ett etiskt förfarande. 
Ett etiskt förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 2016) användes vid analys av data där allt 
resultat presenterades och inte bara det som var förenligt med författarnas åsikt.   

Resultat 
Resultatet är baserat på tio vetenskapliga artiklar med ursprung från Etiopien, Egypten, 
Sverige, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Spanien. Det innefattar 293 kvinnors 
upplevelser av att leva med könsstympning, där kvinnorna har olika typ av könsstympning 
och är mellan åldrarna 14–51 år. Resultatet presenteras genom sju rubriker som är baserat på 
de kategorier som skapades genom innehållsanalysen. Se Tabell 1 för en överskådlig blick 
över vilken artikel som presenteras under respektive rubrik.  

Tabell 1 

Artikel Samhällets 
påverkan 

Påverkan på 
det fysiska 
måendet 

Påverkan på 
det psykiska 
måendet 

Påverkan på 
relationer 

Påverkan på 
det sexuella 
samlivet 

Påverkan på 
graviditet 
och 
förlossning 

Påverkan på 
upplevelsen 
av 
sjukvården 

Adinew & Mekete (2017) X X X X X 
  

Ahmed et al. (2017)   X     

Isman et al. (2013) X X X X X X X 

Jacobson et al. (2018) X X X X X X X 

Lever et al. (2018) 
 

X X X X X 
 

Lundberg & Gerezgiher (2008) X X   X X X 

Ogunsiji et al. (2018) X X X X 
  

X 

Parikh et al. (2018) X X X X X 
 

X 

Pastor-Bravo et al. (2018)  
X X X X X X 

Recchia, & McGarry (2017) X X X  X  X 
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Samhällets påverkan 
Kvinnorna känner ilska och ger samhället skulden för deras smärta och lidande. De uppger att 
samhällets struktur och kultur är orsakerna till varför kvinnlig könsstympning fortgår, trots 
information om de negativa hälsoeffekterna som könsstympning medför (Adinew & Mekete, 
2017; Ogunsiji, Wilkes & Chok, 2018; Parikh, Saruchera & Liao, 2018). Kvinnorna känner 
sig upprörda och vilseledda då de fått kunskap om att kvinnlig könsstympning inte står 
motiverade i varken Koranen eller Bibeln. Det får dem att ifrågasätta sin identitet. Kvinnorna 
hävdar att om de hade vetat att det inte fanns en koppling mellan deras religion och 
könsstympning hade de aldrig velat genomföra ingreppet (Isman, Ekéus & Berggren, 2013; 
Jacobson et al., 2018).  

Som barn upplevde kvinnorna att de såg fram emot ingreppet. Det var nu de skulle bli kvinnor 
och redo för äktenskap. Deras förväntan påverkades av att männen i deras samhälle inte ville 
gifta sig med en kvinna som inte var könsstympad (Adinew & Mekete, 2017; Isman et al., 
2013; Jacobson et al., 2018; Recchia & McGarry, 2017). En känsla av skam uppkom hos 
kvinnorna om de könsstympades vid en senare ålder och för att inte bli utfrysta av sina 
jämnåriga kamrater kände de sig tvungna att ljuga om att de redan genomgått ingreppet 
(Jacobson et al., 2018). Könsstympningen beskrivs därmed, av en del kvinnor, som en stund 
av glädje och ett tillfälle att fira. De menar att det finns en positiv kulturell bakgrund till 
könsstympning och att det inte bara är förenat med de negativa upplevelse som kan 
uppkomma (Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Ogunsiji et al., 2018; Recchia & 
McGarry, 2017). Genom könsstympningen känner kvinnorna en känsla av samhörighet med 
sitt hemland (Isman et al., 2013). 

Kvinnorna beskriver att könsstympningen var något de var tvungna att gå igenom som barn 
då det är en del av de traditioner som råder (Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 
2008; Ogunsiji et al., 2018; Parikh et al., 2018). Det har gjort att de känner en social press att 
fortsätta traditionen att könsstympa sina döttrar och därmed bevara sin familjs heder och ära 
(Adinew & Mekete, 2017; Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Ogunsiji et al., 2018).  

Att känna sig normal är viktigt för kvinnorna. Könsstympningen får dem att känna sig 
normala när de är i sitt hemland, för att det ses som normativt där (Adinew & Mekete, 2017; 
Jacobson et al., 2018; Parikh et al., 2018). När kvinnorna emigrerat till andra länder där 
könsstympning inte förekommer får de istället en känsla av att vara annorlunda. De upplever 
att det finns en stigmatisering av könsstympade kvinnor där (Jacobson et al., 2018; Parikh et 
al., 2018). En del av de kvinnor som känner sig annorlunda menar att en deinfibulation skulle 
få dem att känna sig mer normala och accepterade. Kvinnorna anser att de blir dömda genom 
den stigmatisering som finns samt att de behandlas annorlunda av myndigheter. En kvinna 
beskriver att hon som gravid blivit påhoppad av en person från socialtjänsten så fort de fick 
information om att hon skulle få en dotter, trots att hon själv är emot könsstympning (Parikh 
et al., 2018). 

Påverkan på det fysiska måendet  
Smärta är ett återkommande tema som många kvinnor besväras av. Inte bara smärta vid själva 
ingreppet utan även smärta i det vardagliga livet efteråt (Adinew & Mekete, 2017; Isman et 
al., 2013; Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 2008; Ogunsiji et al., 2018; Pastor-
Bravo, Almansa-Martínez & Jiménez-Ruiz, 2018). Många upplever smärta vid menstruation 
och urinering och somliga upplever även en kronisk smärta i nedre delen av magen och 
bäckenet (Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Lever, Ottenheimer, Teysir, Singer & 
Atkinson, 2018; Parikh et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2018). Kvinnorna lider ofta i tysthet, 
då det enligt deras kultur är skamfullt att visa och uttrycka smärta. Kvinnorna lärde sig det 
redan som barn och det har följt med dem genom hela livet, både i samband med ingreppet 
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men också vid bland annat förlossning. De upplever att de ska acceptera sin smärta eftersom 
den ändå inte går att ändra på. Genom att inte uppmärksamma sin smärta tas den inte på allvar 
och därmed drar sig kvinnorna från att söka vård (Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; 
Lundberg & Gerezgiher; 2008; Pastor-Bravo et al., 2018; Recchia & McGarry, 2017).  

Trots att många besväras av smärta finns det kvinnor som är positivt inställda till sin kropp 
och som lever sitt liv precis som vilken annan individ som helst. De upplever att de inte 
påverkas av sin könsstympning i sitt vardagliga liv utan att de kan utföra sina sysslor och sitt 
arbete i veckorna för att sedan återhämta sig på helgerna. De känner inte att de saknar något 
(Jacobson et al., 2018).  

Påverkan på det psykiska måendet 
Könsstympningen beskrivs som en traumatisk händelse i majoriteten av kvinnornas liv som 
de fortfarande lever med flera år efter ingreppet (Isman et al., 2013; Lever et al., 2018; Pastor-
Bravo et al., 2018; Recchia & McGarry, 2017). Kvinnorna uppvisar symtom som indikerar på 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), däribland återkommande påfrestande minnen, 
svårigheter att koncentrera sig och sömnsvårigheter (Lever et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 
2018; Recchia & McGarry, 2017). Kvinnorna beskriver händelser eller saker som de 
associerar med ingreppet som kan orsaka rädsla eller skräck, som till exempel knivar, blod 
eller personer som liknar individen som utförde ingreppet (Pastor-Bravo et al., 2018). 

Ledsamhet, ångest, förtvivlan och nedstämdhet är symtom som kvinnorna beskriver att de 
besväras av, vilket i de flesta fall kan tyda på depression (Ahmed et al., 2017; Lever et al., 
2018; Ogunsiji et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2018). De kan även lida av somatisering, 
vilket innebär att deras psykiska mående uttrycker sig i fysiska symtom (Ahmed et al., 2017). 
Ensamhet och obefogad oro är även vanliga symtom som kvinnorna upplever (Lever et al., 
2018). Somliga anser dock att de inte upplevt några negativa psykiska symtom till följd av sin 
könsstympning (Parikh et al., 2018).  

Ilska och frustration är känslor som kvinnorna kan uppleva, vilket kan visa sig genom 
fientlighet gentemot andra personer eller grupper (Ahmed et al., 2017). Den här ilskan 
grundar sig hos flera i en svårighet att förstå varför könsstympningen skulle drabba just dem 
(Pastor-Bravo et al., 2018). Kvinnorna upplever att det finns en tystnadskultur kring 
könsstympning, där få vågar berätta om sina erfarenheter och historier om ingreppet. En del 
har till och med svårt att hitta ord för att förklara vad som har hänt (Jacobson et al., 2018; 
Recchia & McGarry, 2017).   

Kvinnorna upplever sorg över att inte kunna göra ingreppet ogjort (Isman et al., 2013; 
Ogunsiji et al., 2018). De upplever en känsla av ofullständighet, där en del av deras liv och 
kropp är borttaget. Det blir som en förlust av deras identitet (Ogunsiji et al., 2018; Parikh et 
al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2018). En kvinna jämför sig själv med ett orört och vackert 
halsband. När halsbandets tråd klipps upp kommer hela halsbandet att gå i bitar och det är så 
hon förklarar sin könsstympning. Att hennes kropp går sönder och blir inkomplett (Recchia & 
McGarry, 2017).  

Könsstympning är förknippat med ett psykiskt lidande för kvinnorna (Adinew & Makete, 
2017; Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Lundberg & Grezigher, 2008). Med lidandet 
finns också en emotionell smärta och det kan vara svårt att prata om ingreppet och sina 
upplevelser kring det (Ogunsiji et al., 2018; Parikh et al., 2018; Recchia & McGarry, 2017). 
Skratt eller skämt kan ses som en copingmekanism hos en del kvinnor då de anser att det är 
lättare att prata om ingreppet med en lättsam ton (Jacobson et al., 2018; Parikh et al. 2018).    
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Påverkan på relationer  
Många kvinnor anklagar sin mamma för att ingreppet utfördes och vad konsekvenserna 
inneburit för deras liv. Det har lett till att många har en dålig relation med sin mamma där de 
känner att de inte kan lita på henne (Adinew & Mekete, 2017; Parikh et al., 2018). Kvinnorna 
förklarar att det var deras mammor som bestämde att de som barn skulle könsstympas och när 
det skulle ske. Pappan var ofta inte involverad då han i många fall var emot könsstympningen 
av sina döttrar, vilket gör att deras relation ofta är oförändrad. Det var alltså mamman som 
avgjorde när dottern var redo för att bli kvinna, vilket kunde starta en konflikt mellan dem 
(Adinew & Mekete, 2017; Jacobson et al., 2018; Ogunsiji et al., 2018). Kvinnorna känner en 
känsla av svek, både av sin mamma men även av de som genomförde ingreppet. Kvinnorna 
påpekar dock att det är viktigt att förlåta dem för att kunna gå vidare i livet (Isman et al., 
2013; Lever et al., 2018; Parikh et al., 2018). Efter ingreppet upplever kvinnorna att det var 
viktigt att deras mamma fanns där som stöd genom att visa dem medkänsla och empati. Det 
gjorde att de kom närmare varandra i deras relation (Parikh et al., 2018). 

Det finns ofta en osäkerhet i de relationer som kvinnorna beskriver att de har, framförallt med 
sin partner. De är osäkra och ställer sig ständiga frågor som bland annat om han vill vara med 
henne fast hon är könsstympad eller om han kommer lämna henne för att hon är otillräcklig. 
Kvinnorna anser sig inte värda sina partners och att det ofta är deras könsstympning som 
ligger till grund för de äktenskapsproblem och bråk som uppkommer (Ogunsiji et al., 2018; 
Parikh et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2018).  

Påverkan på det sexuella samlivet 
Kvinnorna upplever att deras första samlag var väldigt smärtsamt (Adinew & Mekete, 2017; 
Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 2008; Pastor-Bravo et al., 
2018; Recchia & McGarry, 2017). En kvinna beskriver att hon svimmat under samlag på 
grund av smärtan (Pastor-Bravo et al., 2018). För att penetrerande samlag ska vara möjligt 
kan en del kvinnor behöva deinfibuleras. De som inte blev det beskriver att de till en början 
upplevde en svårighet med att ha samlag och flera kvinnor beskriver att de behövde försöka 
flera gånger innan det var möjligt med penetration (Isman et al., 2013; Lever et al., 2018; 
Lundberg & Gerezgiher, 2008). Kvinnorna beskriver även att som ett tecken på kvinnans 
oskuld ska hon blöda på sin bröllopsnatt (Isman et al., 2013). 

Många kvinnor beskriver att de känner en ovilja att ha samlag då de upplever bristfällig 
njutning samt har svårigheter med att uppnå orgasm (Isman et al., 2013; Pastor-Bravo et al., 
2018). Kvinnorna menar att deras könsstympning gör det svårt eller i vissa fall omöjligt att 
njuta av sexuellt umgänge, vilket kan vara förenat med den smärta som många beskriver att 
de lider av vid samlag (Adinew & Mekete, 2017; Isman et al., 2013; Jacobson et al., 2018; 
Lundberg & Gerezgiher, 2008; Pastor-Bravo et al., 2018, Recchia & McGarry, 2017). Det får 
dem att känna en förlust i deras relationer med sin partner men även en osäkerhet med nya 
potentiella partners då sexuella aktiviteter är förenat med smärta och rädsla (Parikh et al., 
2018; Pastor-Bravo et al., 2018; Recchia & McGarry, 2017).  

Fastän många kvinnor förknippar samlag med smärta finns det kvinnor som upplever att de 
kan känna njutning genom sexuell stimulering av nacke, öron och bröst. Genom harmoni, 
kärlek och förståelse känner de att de kan njuta av samlag. Kvinnorna upplever även att deras 
sexualitet får dem att känna sig normala (Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 
2008; Pastor-Bravo et al., 2018).  

Påverkan på graviditet och förlossning 
Majoriteten av kvinnorna har erfarenhet av graviditet och förlossning. Under sin graviditet 
kände de en stor oro och rädsla inför den kommande förlossningen. Hos en del grundade sig 
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rädslan i att de hört att andra kvinnor dött under förlossningen till följd av komplikationer 
medan det hos andra handlade om en okunskap inför vad som kunde hända eftersom de var 
könsstympade (Lundberg & Gerezgiher, 2008). Inför förlossningen fanns även en rädsla för 
att spricka till följd av sin könsstympning samt för att behöva förlösa sitt barn via kejsarsnitt. 
En del kvinnor upplevde att det var viktigt att föda vaginalt för att få känna sin förlossning. 
Ibland blev rädslan för kejsarsnitt så stor att de undvek att äta för mycket då de inte ville att 
barnet skulle bli för stort (Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 2008).   

Förlossningen kan ses som en stor sorg i kvinnans liv då hon utsätts för svår smärta (Jacobson 
et al., 2018). Kvinnorna förklarar att deras förlossningar var komplicerade. Till följd av sin 
könsstympning drabbades de av flertal komplikationer som blödningar, infekterade sår och 
urininkontinens (Lever et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 2008; Pastor-Bravo et al., 2018). 
Det besvärade även kvinnorna att de behövde klippas upp under förlossningen om de inte 
redan hade spruckit, vilket tog lång tid att läka ihop (Jacobson et al., 2018; Lundberg & 
Gerezgiher, 2008; Pastor-Bravo et al., 2018). Trots att kvinnorna upplevde en smärtsam 
förlossning var det viktigt för dem att inte visa det då det är ett tecken på svaghet (Isman et 
al., 2013; Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 2008). En kvinna med 
könsstympning typ ett beskriver dock att hon inte upplevt några problem vid sin förlossning 
(Isman et al., 2013).  

De kvinnor som är könsstympade upplever att de kände sig onormala och att de behandlades 
annorlunda i jämförelse med de kvinnor som inte var könsstympade i samband med deras 
förlossning (Jacobson et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2018). Kvinnorna känner sig bland 
annat besvikna över att de blev pressade att göra ett kejsarsnitt och därmed inte fick uppleva 
en vaginal förlossning (Jacobson et al., 2018). Vid förlossningen fanns en rädsla hos 
kvinnorna över att sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle hantera en könsstympad 
kvinna (Isman et al., 2013, Lundberg & Gerezgiher, 2008).  

Påverkan på upplevelsen av sjukvården 
Många kvinnor upplever att de har behandlats på ett negativt sätt av sjukvården (Jacobson et 
al., 2018; Recchia & McGarry, 2017). Kvinnorna känner att de har blivit dåligt bemötta av 
sjukvårdspersonal, som på grund av bristande kunskap har reagerat starkt vid undersökning av 
deras underliv och på ett nedvärderande sätt frågat dem om vad som har hänt (Isman et al., 
2013; Jacobson et al., 2018; Lundberg & Gerezgiher, 2008). Vården beskrivs som otillräcklig 
och att okunskapen ger en känsla av rädsla och övergivenhet (Isman et al., 2013). Det finns 
olika upplevelser och erfarenheter av sjukvården. En del beskriver tillfällen när de träffat 
sjukvårdspersonal som har haft god kunskap och hur de fick dem att känna sig trygga och 
glada. En del av de positiva erfarenheterna av vården har varit i kvinnornas hemländer, medan 
det för andra skett i deras nya länder, som exempelvis Sverige (Lundberg & Gerezgiher, 
2008; Pastor-Bravo et al., 2018).  

Kvinnorna är rädda för att träffa läkare och genomföra undersökningar, speciellt 
gynekologiska undersökningar vilket gör det jobbigt att söka vård (Parikh et al., 2018; Pastor-
Bravo et al., 2018). De skäms för att deras underliv ser annorlunda ut och är oroliga för att 
läkaren ska kommentera något om deras könsstympning. Det är framförallt jobbigt när män 
utför undersökningen då vissa kvinnor anser att undersökningen är mer smärtsam då än om de 
får hjälp av en kvinnlig läkare (Lundberg & Gerezgiher, 2008; Ogunsiji et al., 2018; Pastor-
Bravo et al., 2018).  

Det är viktigt för kvinnorna att deras integritet och värdighet bevaras. Kvinnorna menar att 
sjukvården kan göra det genom att behandla dem med respekt vilket även ger dem en ökad 
livskvalité. De kvinnor som har erfarenhet av bristande sjukvård menar att det istället bidrar 
till att de känner sig rädda och osäkra (Pastor-Bravo et al., 2018; Recchia & McGarry, 2017). 
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Trots både negativa och positiva upplevelser av sjukvården anser kvinnorna att en förbättring 
av vården är nödvändig då det är kvinnorna som får stå för konsekvenserna om sjukvården 
behandlar dem på fel sätt (Jacobson et al., 2018).  

Resultatsammanfattning  
Kvinnlig könsstympning är något som påverkar kvinnorna genom hela livet. Som barn kände 
många förväntan inför ingreppet då utförandet gjorde att de kände sig normala. Senare i livet 
uppkommer dock en känsla av ilska gentemot samhället och de som utförde ingreppet 
eftersom kvinnorna då har kunskap och erfarenhet om hur det faktiskt är att leva med 
könsstympning. Känslan av normalitet är viktigt för kvinnorna och vid flytt till andra länder 
upplever de en stigmatisering som gör att de känner sig annorlunda. Många upplever en 
smärta, inte bara fysiskt i deras underliv utan även en emotionell smärta där de upplever ett 
psykiskt lidande. Kvinnorna känner sig nedstämda, ångestfyllda och uppger symtom som kan 
tyda på PTSD. Somliga anser dock att könsstympningen inte medfört några negativa psykiska 
konsekvenser för dem. Samlag är förknippat med smärta och olust där många har svårt att 
uppleva njutning. De finns dock de som kan uppskatta sexuella aktiviteter genom beröring på 
andra ställen. För de som har varit gravida och fött barn har könsstympningen inneburit en 
rädsla, dels inför förlossningen men även inför eventuella komplikationer efter. 
Könsstympningen påverkar även deras relationer där de känner en osäkerhet framförallt med 
sin partner. Det finns olika upplevelser av sjukvården men de flesta beskriver att de 
behandlats annorlunda på ett negativt sätt när de istället vill bli behandlade med respekt och 
värdighet.  

Diskussion  
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med systematisk sökning var aktuell då det fanns ett behov av att 
sammanställa tidigare forskning för att få en ökad kunskap av forskningsproblemet. En annan 
metod som kunde ha varit relevant för den här studien var kvalitativ intervjustudie. Eftersom 
det redan fanns mycket tillgänglig forskning om ämnet var dock en litteraturstudie bättre 
lämpad för den här studien. En deskriptiv design tillämpades då studien skulle beskriva 
upplevelsen av ett fenomen (Kristensson, 2014), som i det här fallet var könsstympning. 
Sökningen resulterade i nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ. Den kvantitativa artikeln 
ansågs vara relevant då den använde sig av enkäter som undersökte det psykiska måendet 
vilket svarade på syftet.  

De databaser som valdes i den systematiska sökningen var CINAHL, MEDLINE och 
PsycINFO i enlighet med Örebro universitetsbiblioteks ämnesguide. De rekommenderas till 
studier som berör omvårdnadsvetenskap (https://www.oru.se/ub/), vilket var relevant för 
syftet. Då sökningen genomfördes i flera databaser minimerades risken för att studier som 
svarade till syftet förbisågs (SBU, 2017), vilket kan ses som en styrka. En manuell sökning, 
som innebär att nya artiklar identifieras genom valda artiklars referenslistor (ibid.), 
genomfördes inte.  

Både ämnesord och fritextord användes i sökningen. Ämnesord, eller indexord, begränsade 
sökningen till att träffarna mer specifikt skulle handla om det valda ämnet medan fritextorden 
gjorde att sökordet fanns någonstans i artikelns text. Det kan ses som en styrka att både 
ämnesord och fritextord kombinerades då det ger en bredare sökning med fler träffar 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).   

En testsökning genomfördes för att finna synonymer till sökorden som redan identifierats. 
Genom den strategin identifierades exempelvis synonymen genital mutiliation för kvinnlig 
könsstympning. Att flera synonymer användes till sökningen kan ses som en styrka i studien 
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då artiklar använder sig av olika ord när de benämner könsstympning eller upplevelser. Att 
använda sig av synonymer säkerställer därmed en bredare sökning (Kristensson, 2014). Det 
kan dock ses som en svaghet att inte alla tillgängliga synonymer inkluderades i sökningen, 
som exempelvis female genital cutting. Trunkering (*) användes för att få alla möjliga 
ändelser på sökorden då sökresultatet skulle inkludera alla artiklar som hade någon form av 
det valda sökordet i sig. För att kombinera de valda sökorden användes booleska 
sökoperatorerna OR och AND. Genom att använda dem avgränsas sökresultatet och blir mer 
specifikt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016), vilket kan ses som en styrka. 
Vid sökningen i PsycINFO användes sökorden (DE ”Circumcision”), female och women 
vilket skiljer sig från de andra sökningarna. Sökorden användes för att få fram innehåll om 
könsstympning samt specificera det till kvinnor. Trots andra sökord ansågs sökresultatet 
likvärdigt som i de andra databaserna. Genom att PsycINFO inte tillförde något nytt resultat 
uteslöts den.  

Urval och granskning av artiklarna utfördes enskilt av författarna, för att sedan gemensamt 
diskutera och komma fram till ett slutgiltigt val. Det kallas triangulering och kan ses som en 
styrka i studien då det ökar tillförlitligheten och verifierbarheten (Kristensson, 2014). 
Kvalitén i artiklarna granskades med hjälp av bedömningsformulär för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier. Endast artiklar med god kvalité användes till studien, vilket kan ses som 
en styrka. Efter granskningsprocessen uteslöts två artiklar. Den första uteslöts då den inte 
hade en tydlig analysprocess och därmed fick den låg tillförlitlighet. Den andra uteslöts då 
den hade ett dåligt urvalsförfarande och diskuterade varken power eller bias. Artiklarna som 
används i studien innefattar människor vilket, enligt Helsingforsdeklarationen, ställer krav på 
att de ska vara etiskt godkända av en oberoende kommitté (ibid.). Att författarna därmed 
kontrollerade att artiklarna hade blivit etiskt godkända säkerställer ett etiskt förhållningssätt, 
vilket kan ses som en styrka.  

För en hög tillförlitlighet behövs ett varierat urval (Kristensson, 2014). I studien inkluderades 
artiklar som undersökt kvinnor med olika ursprung från flera olika länder. Det kan ses som en 
styrka då resultatet ger en varierad bild om hur det är att leva med könsstympning. Det ökar 
även överförbarheten då resultatet i studien beskriver flera olika kontext. Det ska dock 
nämnas att studien inte är generaliserbar. Då kvalitativa studier, eller en litteraturstudie som 
baseras på kvalitativa studier, inte har som syfte att kunna generalisera sitt resultat (ibid.).  

Innehållsanalys valdes då den kan appliceras både på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Den 
är även användbar vid beskrivning av fenomen (Forsberg & Wengström, 2016), vilket är 
lämpligt för studiens syfte. De tre första stegen följdes men steg fyra valdes bort då författarna 
ansåg att kategorierna talade för sig själva och att de därmed inte behöver delas in i ytterligare 
teman. Analysen är inspirerad av Forsberg och Wengströms innehållsanalys (2016).  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att könsstympningen påverkar kvinnan och hennes liv på flera olika sätt. Det 
gör att kvinnan känner sig normal i sitt hemland men samtidigt annorlunda vid migration och 
att sexualiteten samt det psykiska måendet påverkas negativt. Många upplever även ett dåligt 
bemötande av sjukvården till följd av sin könsstympning. 

Samhällets påverkan 
Kvinnorna beskriver att de känner sig annorlunda och onormala när de immigrerar till länder 
som inte delar samma kultur som dem. Jiménez Ruiz, Almansa Martínez, Pastor Bravo och 
Pina Roche (2012) förklarar att det kan bero på att könsstympning i västerländska länder ses 
som något väldigt negativt. I en del länder, bland annat Sverige, är det även förbjudet att 
könsstympa kvinnor enligt lag (SFS 1982:316, 1 §). Vidare beskrivs det att kvinnor som 
emigrerat kan uppleva en identitetskris och få känslor av förvirring, förödmjukelse och skam 
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då deras tidigare kulturella uppfattning blir ifrågasatt (Jiménez Ruiz et al., 2012). Det kan 
därmed ses som att kvinnorna upplever en kulturkrock som gör att de ifrågasätter sig själva 
och sitt ursprung.  

Kvinnorna upplever ett lidande. Enligt Erikssons teori “Den lidande människan” (2015) 
uppkommer ett lidande när människan tvingas leva med en tidigare negativ händelse som 
präglar hennes liv. Kvinnorna präglas i det här fallet av sin könsstympning som de kommer 
leva med livet ut. Eriksson (2015) beskriver att en lidande människa är en olycklig människa 
och för att bli av med lidandet behöver hon förstå varför hon lider och sedan acceptera det för 
att kunna gå vidare. Kvinnorna beskriver att de upplever svårigheter att förstå varför ingreppet 
har genomförts och beskyller därmed samhället och kulturen för deras lidande. De har svårt 
att acceptera det som har hänt då de kände sig tvungna att genomgå ingreppet för att de som 
barn inte visste bättre. Lidandet kan också förklaras med den sorg som finns över att 
könsstympningen inte kan göras ogjord. För att lindra en människas lidande beskriver 
Eriksson (2015) att det krävs ett försiktigt förhållningssätt där den lidande människans 
värdighet bevaras. 

Påverkan på det sexuella samlivet 
Resultatet presenterar att kvinnans sexualitet blir påtagligt påverkad efter en könsstympning. 
Genom de föreställningar som finns i samhället över vad som är kvinnligt och manligt utförs 
endast könsstympningen på kvinnor och inte män. Könsstympningen gör att kvinnan bevaras 
ren och oskuldsfull och därmed blir hon mer åtråvärd för mannen (Mohammed et al., 2014; 
Plo et al., 2014).  Kvinnorna beskriver att de har svårighet att njuta vid samlag. Det kan 
härledas till att klitoris och en del av de nervändar som finns i slidmynningen tas bort vilket 
då begränsar kvinnans möjlighet till njutning (Gustavii Koskinen, 2010). Således förminskas 
kvinnans sexualitet. Genom att försvåra kvinnans förmåga att njuta kan det anses som att 
mannens sexualitet är viktigare trots att alla människor, oberoende av kön, har rätt till en 
sexuell hälsa (WHO, 2018a).  

Påverkan på det psykiska måendet 
Kvinnorna beskriver att könsstympningen har haft en stor psykisk inverkan på deras liv. 
Ingreppet beskrivs som en traumatisk händelse som har lämnat dem med känslor som 
ledsamhet, förtvivlan och nedstämdhet, vilket kan tyda på depression. De beskriver även 
symtom som tyder på PTSD, som bekräftas av Knipscheer, Vloeberghs, van der Kwaak och 
van den Muijsenbergh (2015) samt WHO (2018b). Knipscheer et al. (2015) intygar att 
kvinnor som genomgått könsstympning i högre utsträckning fyller kriterierna för depression, 
ångest och PTSD. 

Att kvinnorna visar tecken på PTSD kan förklaras genom den traumatiska händelsen som 
många kvinnor beskriver att de gått igenom. Dels att de beskriver att de blev nedhållna under 
tvång och att de fick utstå ett smärtsamt ingrepp utan bedövning. Att det finns kvinnor som 
inte visar symtom på PTSD och depression kan förklaras med att vissa kvinnor inte har några 
minnen av händelsen (Knipscheer et al., 2015) eller att ingreppet skedde under medicinska 
förhållanden med bedövning och av sjukvårdspersonal med rätt kompetens. Även vilken typ 
av könsstympning kan spela roll och påverkas då av kvinnornas individuella upplevelser. Det 
behöver dock inte nödvändigtvis vara könsstympningen som är orsaken till att kvinnan får 
psykiska symtom, utan det kan härledas till andra orsaker och händelser.  

Påverkan på upplevelsen av sjukvården  
Resultatet belyser att det finns delade meningar kring den vård som kvinnorna har upplevt. 
Många har upplevt ett dåligt bemötande som går att härleda till att vården känns otillräcklig 
till följd av den okunskap som finns hos sjukvårdspersonalen. Terry och Harris (2013) 
bekräftar att det finns en kunskapsbrist hos sjukvårdspersonal när det kommer till 
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könsstympning och hur könsstympade kvinnor ska bemötas. De som har bra erfarenheter 
beskriver att det har att göra med att de träffat sjukvårdspersonal med god kunskap, vilket 
tyder på att kunskap är en förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande. Leininger (2002a) 
intygar med sin transkulturella omvårdnadsteori att det är viktigt att sjukvårdspersonal har 
kunskap om patientens kulturella värderingar och tro. Genom att ha kunskap kan då 
sjukvårdspersonal ge likvärdig vård till alla patienter och samtidigt se patientens individuella 
behov.  

Kvinnorna beskriver även att de känner sig rädda för att söka vård då de har upplevt starka 
reaktioner vid tidigare gynekologiska undersökningar. I sin rapport belyser Tilley (2015) 
vikten av att sjukvårdspersonalens eventuella känslor av chock eller förskräckelse inte får 
visas inför kvinnan. Det kan annars göra att kvinnorna drar sig för att söka vård i framtiden, 
vilket även bekräftas av Terry och Harris (2013). Genom att inte bemöta patienten på ett gott 
sätt kan det innebära att kvinnorna inte får en likvärdig vård till följd av sin könsstympning 
och sin annorlunda kultur. Tilley (2015) visar då att kulturell kompetent omvårdnad kan vara 
ett tillvägagångssätt att bemöta kvinnorna då könsstympningen är något djupt inbäddat i deras 
kultur.  

Att bevara integriteten och värdigheten anses vara viktigt för kvinnorna, och det är även på 
det sättet som lidandet, enligt Eriksson (2015), kan lindras. Leininger (2002b) beskriver i sin 
transkulturella omvårdnadsteori att det är viktigt med ett holistiskt synsätt där 
sjukvårdpersonalen ser hela patienten för att kunna individanpassa omvårdnaden. Det kan 
därmed ses som att vården blir personcentrerad när sjukvårdspersonalen arbetar i enlighet 
med Leiningers transkulturella omvårdnadsteori. Personcentrerad vård innebär att patienten 
sätts i fokus och blir en deltagare i sin egen vård istället för en passiv mottagare. Ett 
partnerskap mellan patient och vårdpersonal blir därmed nödvändigt för att kunna ge en 
personcentrerad vård med ömsesidig respekt (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014), vilket 
kvinnorna beskriver är viktigt för dem. Tilley (2015) ger som exempel att användandet av 
termen “könsstympning” kan vara dömande och sårande för kvinnan. Istället behöver 
sjukvårdspersonalen lyssna vad kvinnan använder för term och då använda den för att kunna 
individanpassa omvårdnaden. Därmed har författarna kommit till insikt om att de hade kunnat 
använda sig av en mer neutral term i den här studien, som exempelvis kvinnlig omskärelse. 

Slutsats 
Kvinnlig könsstympning påverkar inte bara kvinnan vid själva ingreppet utan har stor 
inverkan på hela livet, både fysiskt och psykiskt. Trots att det finns en förväntan inför 
ingreppet upplever kvinnorna att de negativa konsekvenserna som könsstympningen medför 
präglar hur de själva ser på ingreppet och den kultur som står bakom det. Inom sjukvården är 
det viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap om ingreppet och ser hela kvinnan samt 
förstår hennes kontext och bakgrund, för att kunna ge en optimal vård med ett gott 
bemötande.  

Klinisk nytta och fortsatt forskning 
Litteraturstudien bidrar med information om att könsstympning är traumatiskt för kvinnan och 
att det är något som påverkar henne på olika sätt i vardagen. Resultatet tyder på att det finns 
olika upplevelser, dels om livet i allmänhet men även om hur kvinnorna upplever sjukvården. 
De flesta beskriver olyckligtvis ett dåligt bemötande och anser att vården behöver utvecklas 
för att de ska vilja söka vård. Studien kan bidra till att ge en ökad förståelse hos 
sjukvårdspersonal för hur kvinnorna upplever sitt liv och därmed ge en inblick i hur 
kvinnorna själva upplever att de vill bli bemötta. Studien syftar därmed till att utveckla ett 
bättre bemötande inom vården genom att fylla de kunskapsluckor som finns om kvinnlig 
könsstympning och hur det påverkar kvinnan. Ett alternativ till att öka kunskapen om kvinnlig 



 15 

könsstympning är att utbilda sjukvårdspersonal och ge dem riktlinjer för hur kvinnor som är 
könsstympade ska bemötas. Resultatet i studien är dock inte generaliserbart utan ska istället 
fungera som ett direktiv för hur kvinnor vill och bör bli bemötta. I dagens läge finns det inte 
mycket forskning om könsstympning i Sverige. Därmed kan ett förslag till fortsatt forskning 
vara att undersöka mer specifikt hur kvinnor med könsstympning upplever vården i Sverige 
för att se hur den kan utvecklas ytterligare. 
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OR S6 

1 331 857 
   

 
 

S9 – S7 AND S8 300 
   

 
 

S10 - Limiters: English 

Language; Published 

date: 20080101-

20181231 

190 190 44 (20)* 12 (6) 9 (4) 8 (4) 
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3(3) 

PsycINFO 
2018-11-08 Kl. 10.30 

Resultat 

av 

sökningen 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstracts 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal artiklar 

till studien  

S1 (DE “Circumcision”) 759 
   

 
 

S2 Genital mutilation 461 
   

 
 

S3 (DE “Perception”) 32 579 
   

 
 

S4 (DE “Life 

Experiences”) 

25 368 
   

 
 

S5 Experienc* 648 535 
   

 
 

S6 Perception* 534 240 
   

 
 

S7 Women 318 781 
   

 
 

S8 Female 1 013 214 
   

 
 

S9 – S1 OR S2 1003 
   

  
 

S10 – S3 OR S4 OR S5 

OR S6 

1 092 916      

S11 – S7 OR S8 1 134 778      

S12 – S9 AND S10 AND 

S11 

173      

S13 – Limiters: English 

Language; Published date: 

20080101-20181231 

91 91 11(6)* 5 (5) 2 (2) 1 (1) 

 

* Parenteserna visar dubbletter från CINAHL och MEDLINE 
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Bilaga 2 
1(10)  

Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Adinew, Y. M., & Mekete, 
B. T. (2017). 
  
I knew how it feels but 
couldn’t save my daughter; 
testimony of an Ethiopian 
mother on female genital 
mutilation/cutting.  
 
Reproductive Health, 14(1).  
 
Etiopien 

The aim of this 
testimony was to 
hear in 
one woman’s own 
words, what the 
experience of 
FGM/C 
was for the mother 
of a recently 
circumcised 
daughter 
who suffered 
excessive blood 
loss following the 
procedure 

Kvalitativ studie. 
 
Urvalsförfarande 
Kvinnan blev kontaktad 
genom ett sjukhus där hennes 
dotter vårdades efter sin 
könsstympning. 
 
Urval 
- Inkl: Ej aktuellt. 
- Exkl: Ej aktuellt. 
- Population: En 32-årig 
kvinna från Somalia vars 
dotter blivit könsstympad, 
tidigare genomgått 
könsstympning. 
 
Datainsamlingsmetod 
Intervju.  
 
Analysmetod  
Textsammanställning med 
citat. 

Styrkor 
- Författarna har inget 
eget intresse i studien.  
- Använder sig av 
många citat.  
- Tydligt resultat som 
är lätt att följa.  
- Beskriver den icke-
verbala 
kommunikationen. 
 
Svagheter 
- Låg tillförlitlighet.  
- Litet urval. 

Kvinnan kom tydligt ihåg dagen för sin 
egen könsstympning och smärtan som hon 
kommer bära med sig resten av livet. Hon 
genomgick det för att bli kvinna samt för 
att bevara familjens heder. Det fanns även 
en social press och stigmatisering.  
 
Kvinnan upplevde själv ett lidande. 
 
Kvinnan anklagade sin mamma i flera år 
för att hon inte skyddade henne från att bli 
könsstympad. Trots hennes smärta och 
lidande kunde hon inte hjälpa sin dotter att 
undgå det hänsynslösa ingreppet.  
 
Det första samlaget upplevde kvinnan som 
mycket smärtsamt. Dagen innan fick hon 
gå till en klinik och avlägsna stygnen för att 
samlag skulle vara möjligt. Det här var 
något som de flesta kvinnor behövde utstå.  
 
Förlossningen var också en smärtsam 
upplevelse som krävde sjukvård för 
kvinnan.  
 
Kvinnan vägrade först könsstympa sin 
dotter, men på grund av påtryckning från 
familj och samhälle kände sig kvinnan 
tvungen att könsstympa sin dotter.  
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2(10) 
Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Ahmed, M. R., Shaaban, 
M. M., Meky, H. K., Amin 
Arafa, M. E., Mohamed, T. 
Y., Gharib, W. F., & 
Ahmed, A. B. (2017). 
 
Psychological impact of 
female genital mutilation 
among adolescent Egyptian 
girls: a cross-sectional 
study. 
 

The European Journal of 
Contraception & 
Reproductive Health Care, 
22(4), 280–285.  
 
Egypten. 

The aim of this 
study was to 
explore the 
relationship 
between FGM and 
psychiatric 
problems among 
adolescent girls.  

Kvantitativ studie.  
 
Urvalsförfarande 
Kvinnor som vårdats vid ett 
sjukhus och som uppfyllde 
inklusionskriterierna blev 
kontaktade för att delta i 
studien.  
 
Urval 
- Inkl: Ålder mellan 14-19 år, 
ogifta, gett medgivande som 
18 år och äldre eller av 
föräldrar under 18, studerande. 
- Exkl: Har sen tidigare 
psykisk eller somatisk 
samsjuklighet, användning av 
antipsykotika.  
- Bortfall: 247 flickor blev 
inbjudna att delta i studien 
varav 25 tackade nej och 18 
exkluderades. 
- Population: 204 flickor, 135 
med könsstympning, 65 utan 
könsstympning. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkäter.  
 
Analysmetod 
Statistisk analys.  

Styrkor  
- Tydlig beskrivning 
av variabler de 
undersökt. 
- Anger tidpunkt och 
plats för insamlat 
material. 
- Powerberäkning. 
- Beskriver inklusions- 
och 
exklusionskriterier. 
- Använder sig av ett 
validerat 
mätinstrument. 
- Diskuterar 
begränsningar och 
svagheter i studien. 
- Redovisar bortfall. 
- Diskuterar studiens 
överförbarhet/generali
serbarhet. 
 
Svagheter 
- Relativt liten 
population. 
- Tvärsnittstudie som 
inte kan generaliseras 
på hela populationen. 
- Diskuterar inte bias. 

Flickor med könsstympning hade en 
signifikant högre nivå av somatisering, 
depression, ångest, och aggression jämfört 
med flickorna utan könsstympning.  
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3(10) 
Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Isman, E., Ekéus, C., & 
Berggren, V. (2013).  
 
Perceptions and 
experiences of female 
genital mutilation after 
immigration to Sweden: An 
explorative study.  
 
Sexual & Reproductive 
Healthcare, 4(3), 93–98. 
 
Sverige  
 

The aim of this 
study is to explore 
how women from 
part of the world 
where female 
genital 
mutilation (FGM) 
is normative 
perceive and 
experience FGM 
after immigrating 
to Sweden.  

Kvalitativ studie. 

Urvalsförfarande 
Kvinnor kontaktades genom en 
organisation. Kvinnorna 
rekommenderade sedan andra 
kvinnor som kunde vara 
aktuella till studien.  

Urval 
- Inkl: Över 18 år, ursprung 
från delar i världen där 
kvinnlig könsstympning är 
vanligt, talar svenska. 
- Exkl: Framgår ej.  
- Population: Åtta kvinnor, 
ursprung från Somalia, ålder 
mellan 19–46 år, en del var 
gifta och hade barn, varierande 
typ av könsstympning samt 3 
kvinnor som ej genomgått 
ingreppet, 7 muslimer och 1 
kristen. 

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 
Kvalitativ analys.  

  

Styrkor  
- Pilotstudie utförd. 
- Intervjuguide 
används.  
- Datamättnad 
uppstod. 
- Tydlig beskrivning 
av urval.  
- Triangulering. 
- Motiverar sina 
inklusionskriterier. 
- Använder citat.  
- Diskuterar 
trovärdighet. 
- Diskussion om ev. 
behov av tolk 
 
Svagheter  
- Studiens design ej 
väl beskriven.  
- Beskriver ej 
exklusionskriterier.  
- Rekryterade kvinnor 
via en organisation 
som var emot 
könsstympning som 
kan förklara ev. bias. 
- Få deltagare. 
 

Kvinnans liv påverkades på flera sätt. 
Utförandet var traumatiskt och smärtsamt 
men det var viktigt att det utfördes för att 
bevara familjens heder. De upplevde därför 
en press att utföra det på sina döttrar. De 
ansåg att det var en stor del av traditionen 
och kulturen i Somalia.  
 
Kvinnorna upplevde att män inte ville ha 
kvinnor som inte är könsstympade. Många 
av dem kände även att de inte kunde njuta 
av samlag samt att det var smärtsamt.  
 
Vid förlossningen kände de sig rädda och 
övergivna på grund av barnmorskans 
bristande kunskap om könsstympade 
kvinnor.   
 
De uttryckte en sorg över att 
könsstympningen inte kan göras ogjord 
samt en känsla av svek.  
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4(10) 
Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Jacobson, D., Glazer, E., 
Mason, R., Duplessis, D., 
Blom, K., Du Mont, J., 
Jassaal, N., & Einstein, G. 
(2018).  
 
The lived experience of 
female genital cutting 
(FGC) in Somali-Canadian 
women’s daily lives.  
 
PLOS ONE, 13(11). 
 
Kanada 

We wanted to 
understand Somali-
Canadian women’s 
experiences of FGC 
and how they 
experienced their 
bodies in their 
current, Canadian 
lives 

Kvalitativ studie.  

Urvalsförfarande 
Kvinnor kontaktades genom 
ett somaliskt samfund.   

Urval 
- Inkl: Fertil ålder, 
könsstympning av typ 3, bott i 
Kanada i minst 2 år, gett 
skriftligt medgivande till 
studien, inga kroniska 
sjukdomar. 
- Exkl: Framgår ej. 
- Population: 14 kvinnor 
mellan 21–46 år, en del 
utförde ingreppet med 
bedövning och en del utan, alla 
hade minst 1 barn. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod 
Kvalitativ analys. 

Styrkor 
- Tydlig beskrivning 
av studiens design.  
- Datamättnad 
uppstod.  
- Använder sig av 
citat. 
- Frågorna blev testade 
och värderade av en 
grupp somaliska 
kvinnor. 
- Motiverar val av 
deltagare.  
- Beskriver styrkor och 
svagheter. 
- Undersökte ett 
relativt icke-studerat 
område. 
- Tydlig analysprocess. 
 
Svagheter 
- Beskriver ej 
exklusionskriterier.  
- Ej varierat urval.   

Kvinnorna upplevde en tystnadskultur i 
samhället, som gjorde att det inte talades 
om komplikationer av könsstympning. De 
skämdes för att tala om det och skratt 
användes som coping-mekanism.  
 
Kultur samt en social press var orsaker till 
varför könsstympning utfördes. Om 
flickorna inte könsstympades kunde hon 
och hennes familj bli utfryst av samhället 
samt att familjens heder kunde bli 
ifrågasatt. Mamman i familjen drev ofta på 
frågan om könsstympning medan pappan i 
vissa fall var emot det. Det var även 
mamman som bestämde när 
könsstympningen skulle utföras.  
 
Många upplevde könsstympning som det 
mest smärtsamma de upplevt, och den 
smärtan bestod vid urinering, menstruation, 
första samlag och förlossning. Trots 
smärtan kände sig kvinnorna positivt 
inställda till sina kroppar.  
 
Det blev en kulturkrock när kvinnorna 
immigrerat till Kanada och de kände sig 
plötsligt annorlunda. Många kvinnor hade 
negativa erfarenheter från sjukvården.  
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5(10)           

Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte  Metod Värdering   Resultat  

Lever, H., Ottenheimer, D., 
Teysir, J., Singer, E., & 
Atkinson, H. G. (2018). 
 
Depression, Anxiety, Post-
traumatic Stress Disorder 
and a History of Pervasive 
Gender-Based Violence 
Among Women Asylum 
Seekers Who Have 
Undergone Female Genital 
Mutilation/Cutting: A 
Retrospective Case Review. 
 
Journal of Immigrant and 
Minority Health.  
 
USA 

Sought to evaluate 
the frequency of 
anxiety, depression, 
PTSD, and any 
experiences of 
violence in women 
who had 
undergone Female 
Genital 
Mutilation/Cutting 
(FGM/C) and were 
seeking asylum in 
the United States. 

Kvalitativ studie.  
 
Urvalsförfarande 
Kvinnor som sökt asyl i USA 
mellan november 2014–2016 
och som uppfyllde 
inklusionskriterierna ingick i 
studien.  
 
Urval 
-Inkl: Över 18 år, sökt asyl i 
USA, genomgått medicinsk 
och/eller gynekologisk 
undersökning, genomgått ett 
frågeformulär.  
- Exkl: Framkommer ej.  
- Population: 13 kvinnor, 
medelålder 34, könsstympning 
av typ ett, två eller tre, 
majoriteten från Västafrika. 
 
Datainsamlingsmetod 
- Frågeformulär. 
- Medicinska och 
gynekologiska undersökningar. 
- Kvinnans egna vittnesmål.  
 
Analysmetod 
Textanalys.  

Styrkor 
- Använder sig av 
frågeformulär som är 
beprövade.  
- Inget bortfall. 
- Tydlig statistik och 
tabeller. 
- Beskriver studiens 
svagheter.  
- Triangulering.  
 
Svagheter 
- Beskriver ej 
exklusionskriterier. 
- Ingen mättnad i 
materialet.   
- Ej varierat urval.   

Samtliga kvinnor hade symtom på 
depression och 12/13 visade symtom på 
ångest. 7/7 visade symtom på PTSD.  
 
De vanligaste upplevda symtomen var: 
- Ensamhet 
- Ledsamhet 
- Oroar sig för mycket.  
- Återkommande minnen eller tankar 
från det mest smärtsamma och 
skrämmande händelserna.  
- Svårt att sova. 
- Svårt att koncentrera sig.  
- Känsla av svek. 
 
Kvinnornas fysiska upplevelser:  
- Sexuell dysfunktion.  
- Komplikationer vid förlossning.  
- Kronisk smärta i magen eller i 
bäckenet.    



 27 

6(10) 

 
 

Författare, år, land Syfte Metod Värdering Resultat 
 

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

To explore Eritrean 
immigrant 
women’s 
experiences of 
female genital 
mutilation (FGM) 
during pregnancy, 
childbirth and the 
postpartum period.  
 

Kvalitativ studie.  
 
Urvalsförfarande 
Kvinnor från Eritrea 
kontaktades för att delta i 
studien, de rekommenderade 
sedan andra kvinnor som 
kunde vara aktuella till 
studien.  
 
Urval  
- Inkl: Växt upp i Eritrea, 
utsatt för könsstympning, bott i 
Sverige i minst två år, ålder 
mellan 30–50 år, förlöst minst 
ett barn, villiga att delta i 
studien.  
- Exkl: Framkommer ej. 
- Population: 15 kvinnor, ålder 
mellan 31-45, könsstympning 
av typ tre, har tre-fem barn, 
erfarenhet av förlossning i 
både Eritrea, Sudan och 
Sverige. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju.  
 
Analysmetod 
Kvalitativ analys.  
 

Styrkor 
- Tydligt syfte. 
- Pilotstudie utförd.  
- Trovärdighet 
diskuteras.  
- Citat används.  
- Tydlig beskrivning 
av urval.  
- Triangulering.  
- Intervjuades två 
gånger.  
- Tydlig beskrivning 
av datainsamling. 
- Uppnådde 
datamättnad.  
- Redovisar frågor i 
tabell. 
 
Svagheter 
- Beskriver ej 
exklusionskriterier. 
 

Alla kvinnor upplevde oro och rädsla inför 
både graviditet och förlossning då 
könsstympade kvinnor ofta får 
komplikationer och infektioner.  
 
Många upplevde smärta vid första samlag, 
gynekologundersökningar samt vid och 
efter förlossning.  
 
Flertal upplevde att de blev mera självsäkra 
då sjukvårdspersonal hade kunskap om 
kvinnlig könsstympning.  
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7(10) 
Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Ogunsiji, O., Wilkes, L., & 
Chok, H. N. (2018).  
 
“You take the private part 
of her body, … you are 
taking a part of her life”: 
Voices of circumcised 
African migrant women on 
female genital circumcision 
(FGC) in Australia.  
 
Health Care for Women 
International, 1–13. 
 
Australien 

To describe the 
experiences of FGC 
for a small group of 
African migrant 
women 
living in Australia. 

Kvalitativ studie.  
 
Urvalsförfarande 
Kvinnorna blev kontaktade 
genom fem Migrationscenter i 
Sydney.   
 
Urval  
- Inkl: Migrerat från ett 
afrikanskt land till Australien, 
medverkat i den valda 
afrikanska kvinnogruppen, 
villiga till att delta i studien. 
- Exkl: Framgår ej.  
- Population: Fem kvinnor, 
fyra med könsstympning och 
en utan, ursprung från Liberia, 
Sudan och Sierra Leone. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju.  
 
Analysmetod 
Kvalitativ analys.  
 

Styrkor 
- Använder citat.  
- Väl beskriven analys. 
- Beskriver tiden för 
insamlat material. 
- Genomförandet väl 
beskrivet. 
- Beskriver 
urvalsförfarandet väl. 
 
Svagheter  
- Litet urval.  
- Beskriver ej 
exklusionskriterier.  
- Diskuterar ej 
trovärdigheten i 
studien. 

Könsstympning var en del av kulturen och 
något som firades. Det ansågs inte göra 
flickorna illa utan var ett sätt att visa 
omtanke genom att skydda familjens 
värdighet och flickan från samlag innan 
äktenskap.   
 
Det var mamman som förespråkade 
dotterns könsstympning medan pappan 
kunde vara emot. Det kunde genomföras 
när pappan var bortrest.  
 
Kvinnorna jämförde könsstympningen som 
att en del av hennes liv togs bort. De fick 
utstå en fysisk och emotionell smärta, de 
kände en sorg över att ingreppet aldrig 
kunde göras ogjort. De oroade sig över att 
bli lämnad av sin man för en icke-
könsstympad kvinna.  
 
Kvinnorna hävdade att könsstympning 
fortfarande pågår. De ansåg att kvinnlig 
könsstympning gör att kvinnans hälsa 
riskeras, det kommer aldrig ha 
hälsofrämjande effekter utan kommer alltid 
vara förenat med emotionell och fysisk 
smärta.  
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8(10)  
Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Parikh, N., Saruchera, Y., 
& Liao, L.-M. (2018). 
 
It is a problem and it is not 
a problem: Dilemmatic talk 
of the psychological effects 
of female genital cutting.  
 
Journal of Health 
Psychology.  
 
Storbritannien  

This qualitative 
study aimed to 
explore the 
psychological 
effects of female 
genital cutting in 
the United 
Kingdom within a 
systemic 
psychological 
framework 

Kvalitativ studie.  

Urvalsförfarande 
Kvinnor som vårdades via en 
kvinnoklinik på Londons 
sjukhus fick information om 
studien, andra deltagare fick 
information genom en 
afrikansk kvinnogrupp. 
Kvinnorna fick sedan själva 
kontakta forskarna.   

Urval  
- Inkl: Genomgått 
könsstympning, ålder mellan 
18–60, engelsktalande.  
- Exkl: Om de bedöms ha 
någon risk, oförmögna att ge 
medgivande till att delta i 
studien, historia av flertal stora 
trauman.  
- Population: 13 kvinnor, 
mellan 19–47 år, ursprung från 
Afrika, varierande typer av 
könsstympning. 

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju.  

Analysmetod  
Kvalitativ analys.   
 

Styrkor  
- Triangulering.  
- Testade frågorna 
innan i en 
diskussionsgrupp. 
- Citat används.  
- Använder sig av 
inklusions- och 
exklusionskriterier.  
- Genomförandet väl 
beskrivet. 
- Diskuterar 
trovärdighet.  
- Ingen tidigare 
relation till deltagarna. 
 
 
Svagheter 
- Svårt att följa 
resultatet.  

Kvinnorna påverkades både fysiskt och 
psykiskt av sin könsstympning genom hela 
livet. Många besvärades första gången 
under ungdomen när de fick sin första 
menstruation.  
 
De kände sig onormala, ofullständiga och 
ifrågasatta. Att prata om sin könsstympning 
gav obehag och de försökte därför undvika 
att tala om det, alternativt skoja bort det. 
Några påtalade att en deinfibulation skulle 
göra dem ”normala” igen.  
 
Könsstympningen påverkade relationerna i 
kvinnornas liv. I relationer med män kände 
de sig osäkra och mindre värda då de 
upplevde att män ville ha ostympade 
kvinnor och att problemen i förhållandet 
uppkom på grund av könsstympningen. En 
känsla av svek uppkom i relationen med 
deras mödrar då de kunde hållas ansvariga 
till varför könsstympningen genomfördes.  
 
De upplevde en rädsla för att träffa läkare, 
främst för att göra en gynekologisk 
undersökning. De kände sig även dömda 
och stigmatiserade av myndigheter.  
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9(10) 
Författare, år, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering 
 

Resultat 

Pastor-Bravo, M. del M., 
Almansa-Martínez, P., & 
Jiménez-Ruiz, I. (2018).  
 
Living with mutilation: A 
qualitative study on the 
consequences of female 
genital mutilation in 
women’s health and the 
healthcare system in Spain.  
 
Midwifery, 66, 119–126.  
 
Spanien 

To analyze the 
experience of sub-
Saharan women 
who have survived 
FGM and reside in 
Spain, with focus 
on their perception 
of the resultant 
health 
consequences and 
the healthcare 
received from the 
Spanish Public 
Healthcare System 
 

Kvalitativ studie.  
 
Urvalsförfarande 
Kvinnor som uppfyllde 
inklusionskriterierna blev 
kontaktade genom ett 
afrikanskt samfund.   
 
Urval 
- Inkl: Ursprung från ett land 
där könsstympning 
förekommer, över 18 år, blivit 
utsatt för könsstympning, bor i 
Spanien, har fött barn, talande 
i spanska.  
- Exkl: Framkommer ej. 
- Population: 14 kvinnor, 23-
41 års ålder, ursprung från 
Senegal, Nigera och Gambia, 
könsstympning av typ 1 eller 
2, hade minst 1 barn, fött barn 
inom hälso- och sjukvården i 
Spanien. 
 
Datainsamlingsmetod  
Öppna intervjuer och 
sociodemografiska enkäter.  
 
Analysmetod 
Kvalitativ analys.  
 

Styrkor 
- Triangulering.  
- Använder sig av 
citat. 
- Diskuterar studiens 
begränsningar. 
- Datamättnad 
uppstod.  
- Motiverar val av 
datainsamlingsmetod.  
- Anger tid för 
insamlat material.  
 
Svagheter 
- Beskriver ej 
exklusionskriterier  

Fysiska konsekvenser 
Kvinnorna upplevde smärta från underlivet 
samt hade svårigheter att kissa. Kvinnorna 
var experter på att inte visa sin smärta då 
de inte ville upplevas som svaga. De led 
även av långvariga konserverna, t.ex. 
långvariga urinvägsinfektioner.  
 
Psykiska konsekvenser 
Trots att flera år har gått led kvinnorna 
fortfarande från traumatiska minnen, 
sömnsvårigheter, rädsla, ilska, ångest och 
ledsamhet.  
 
Sexuella konsekvenser  
Sexualiteten har blivit påverkades på två 
sätt, dels upplevde kvinnorna smärta och 
rädsla vid samlag samt att de hade 
svårighet att känna sexuell njutning och 
uppnå orgasm. Vissa upplevde dock 
njutning vid långvarig sexuell stimulering.  
 
Attityder och uppfattningar av vården 
Kvinnorna upplevde gynekologiska 
undersökningar som väldigt jobbiga då de 
kände sig annorlunda. De upplevde dock 
att de fått ett gott bemötande av vården 
men att det finns bristande information och 
stöd av sjukvårdspersonal.  
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Storbritannien  
 

The purpose of this 
paper is to facilitate 
a participant led 
arts-based 
workshop for 
survivors of 
female genital 
mutilation (FGM) 
in order to explore 
their experiences 
and impact of FGM 
on health and 
wellbeing, and to 
use the artefacts to 
inform 
development of an 
e-learning resource. 

Kvalitativ studie. 
 
Urvalsförfarande 
Kvinnor kontaktades genom en 
lokal organisation som stöttade 
kvinnor som blivit 
könsstympade.  
 
Urval  
- Inkl: Kvinnor som lever med 
könsstympning.  
- Exkl: Framkommer ej.  
- Population: Sex kvinnor, 25–
51 års ålder, ursprung från 
Kenya, Nigeria och Etiopien.  
 
Datainsamlingsmetod 
- Workshop med egengjorda 
föremål och diskussion.  
 
Analysmetod  
Författarna väljer att 
presentera resultatet utan egen 
tolkning och analys.  

Styrkor 
- Kvinnorna fick prata 
fritt om sin historia. 
- Använder sig av 
feministiskt teoretiskt 
perspektiv.  
- Använder sig av 
citat.  
- Beskriver designen. 
- Beskriver varför 
analys av data ej var 
aktuell.   
 
Svagheter 
- Ingen analys av data  
- Få deltagare 
- Beskriver ej 
exklusionskriterier. 
 
 

Kvinnorna hade en negativ bild av 
sjukvården och drog sig för att söka vård.  
 
Det fanns en tystnadskultur som gjorde det 
svårt att prata om könsstympning och vad 
som hänt. De ville inte ses som offer utan 
ville bli behandlade med respekt.  

Samlag innebar smärta och rädsla för 
kvinnorna istället för någonting positivt. 
Samlag upplevdes ofta traumatiskt och 
gjorde att kvinnorna återupplevde de 
jobbiga minnena från könsstympningen.  

De hade en känsla av att ha förlorat en del 
av sin kropp och av sig själv.  

Det var som en fest att bli omskuren, att bli 
kvinna. Innebar en stolthet för familjen.  

Könsstympningen hade kort- och 
långsiktiga konsekvenser på kvinnans 
psykiska och fysiska hälsa.  

 
 
 


