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Sammanfattning 

Bakgrund: Kvinnlig könsstympning utförs vanligen på flickor i åldern fyra till fjorton år, 

utförandet innefattar fyra olika typer av könsstympning. Det finns risk att kvinnan senare i 

livet lider fysiska eller psykiska konsekvenser. Det finns en okunskap kring 

könsstympningarnas omfattning och metoder i utförande hos vårdpersonal. I Sverige är 

könsstympning olagligt och leder till fängelse. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelse av att genomgå och leva med könsstympning. Metod: En kvalitativ textanalys av 

tre narrativa böcker skrivna av kvinnor som genomgått kvinnlig könsstympning. Resultat: 

Studiens resultat visar på att det finns en stark kultur bakom könsstympningen, upplevelsen 

av att bli könsstympad är tudelad: det finns en längtan hos flickorna efter gemenskapen som 

könsstympningen medför, men upplevelsen är traumatisk och lämnar psykiska ärr, 

könsstympningen påverkar kvinnans sexualitet och syn på kärleksrelationer, och det 

bristfälliga bemötande kvinnorna får av sjukvården. Slutsats: Kvinnlig könsstympning är ett 

livslångt lidande. Vårdpersonal behöver förstå vad kvinnorna har gått igenom för att kunna 

möta kvinnornas förväntningar på vården. 

 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, sexuella konsekvenser, upplevelse, vårdpersonal, 

västerländsk kultur.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Fenomenet könsstympning 
I vissa samhällen, främst Afrika och mellanöstern (Unicef, 2019), symboliserar 
könsstympning kvinnans roll och status, det är en del i att gå från flicka till kvinna. Att 
könsstympa sina döttrar tyder på att flickorna har fått en god uppfostran och att flickorna har 
hög moral. I dessa samhällen tros könsstympningen bevara flickornas oskuld och göra dem 
redo för äktenskap. Könsstympning tros vara ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet och 
hålla kvinnan trogen sin man (Talle, 2008; Unicef, 2019). I en studie av Ahanonu och Victor 
(2014) där mödrar intervjuades gällande kvinnlig könsstympning i Nigeria uppgav 56,8 
procent att kvinnlig könsstympning främjar kvinnans trohet till mannen, och 44,2 procent 
uppgav att ostympade kvinnor kommer bli promiskuösa.   

En kvinna som är könsstympad anses vacker och ren. Männen i länder där könsstympning är 
tradition vill inte gifta sig med ostympade kvinnor då dessa kvinnor anses vara smutsiga och 
omoraliska. Klitoris anses vara en manlig del och därför oren. Vid borttagande av klitoris blir 
flickan kvinnlig och därmed fertil. I ett samhälle där kvinnans värde ligger i att vara gift och 
föda barn låter föräldrar könsstympa sina döttrar med intentionen om att de en dag ska bli 
bortgifta. Det finns ambivalens hos männen i dessa samhällen då dem inte kan tänka sig ett 
giftermål med en ostympad kvinna men samtidigt har bevittnat smärtan och lidandet som 
könsstympningen har orsakat kvinnorna i deras närhet (Jiménez Ruiz, Almansa Martínez & 
Alcón Belchí, 2017; Talle, 2008). 

Själva könsstympningen är mer än bara ett ingrepp. Flickorna kan längta och övertala sina 
föräldrar att få genomgå könsstympningen tidigt, detta på grund av press från jämnåriga men 
också för firandet och presenterna som könsstympningen medför. Att flickorna sällan har 
kunskap om vilken skada en könsstympning kan medföra, samt en stor press från familj, kan 
resultera i en oförmåga att uttrycka rädsla och ovilja (Jiménez Ruiz et al., 2017; Talle, 2008; 
UNHCR, 2009).  

1.2 Metoder för könsstympning 
Vanligen utförs könsstympningen på flickor i åldern fyra till fjorton år men det förekommer 
även på spädbarn och vuxna (UNHCR, 2009; Unicef, 2019). Det finns fyra olika typer av 
könsstympning, den vanligaste är klitoridektomi. Klitoridektomi innebär att hela eller delar 
av klitoris avlägsnas, och anses vara den mildaste formen av könsstympning. Den grövsta 
formen av könsstympning kallas infibulation. Vid infibulation avlägsnas yttre, inre eller 
samtliga blygdläppar för att sedan avsmalna vaginalöppningen, samt borttagande av hela eller 
delar av klitoris. Därefter förs sårkanterna samman genom suturer eller andra metoder. Denna 
form kan variera mycket, allt från att en millimeterstor öppning lämnas för utrymning av urin 
och menstruationsblod till att det endast är ett litet ärr över klitoris. En annan kategori av 
könsstympning involverar andra ingrepp där avlägsnande av klitoris och blygdläppar inte är 
aktuellt. I stället förs skadliga ämnen in i vagina, eller så används verktyg för att skära i, 
bränna, sticka eller på andra sätt permanent skada klitoris eller blygdläppar. Ju större 
ingreppet är desto större blir konsekvenserna för kvinnan (Almroth, 2008b; Talle, 2008; 
UNHCR, 2009; Unicef, 2019).  

På landsbygden utförs könsstympningen av självlärda, äldre kvinnor ofta utan bedövning med 
slöa och smutsiga redskap. Flickan blir ofta fasthållen av kvinnliga släktingar under 
ingreppet. För att stilla blödningen läggs örter och andra substanser på snittet. I storstäder 
utförs ingreppet av utbildad vårdpersonal, under dessa omständigheter bedövas kvinnan och 
ges antibiotika. Förutom att det är en traumatisk upplevelse att bli könsstympad, kan flickan 
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få allvarliga fysiska och psykiska besvär senare i livet (Talle, 2008; UNHCR, 2009; Unicef, 
2019). 

1.3 Fysiska risker 
De akuta komplikationerna som kan uppstå vid en könsstympning är, extrem smärta och 
blödning vilket kan resultera i svimning. Efter ingreppet finns en ökad infektionsrisk och 
svårigheter att urinera, vilket i sin tur kan leda till urinretention. De långvariga 
komplikationerna kan bestå av svårigheter vid urinering och menstruation, infertilitet, 
abscessbildningar, smärta och upprepade urinvägsinfektioner, samt konsekvenser vid 
förlossning så som dödlighet hos barn och moder. (Almroth, 2008a; del Mar Pastor-Bravo, 
Almansa-Martínez & Jimenéz-Ruiz, 2018; Socialstyrelsen, 2002; Talle, 2008; UNHCR, 
2009; Unicef, 2019). Andra problem som kan uppstå är att sexuallivet påverkas. Kvinnan kan 
ha svårt att bli sexuellt tillfredsställd men också uppleva smärtor i samband med sex 
(Almroth, 2008a; Johnsdotter, 2018; Little, 2015; Socialstyrelsen, 2015; Unicef, 2019).  

1.4 Psykiska risker 
De akuta psykiska komplikationerna som kan uppstå vid könsstympning är psykiska 
sammanbrott och chock. På lång sikt så kan kvinnan utveckla posttraumatiskt stressyndrom 
men också ångest, nedstämdhet, stress, sömnproblem, hopplöshet och undvikande beteende 
(Almroth, 2008a; del Mar Pastor-Bravo et al., 2018; Little, 2015; Socialstyrelsen, 2002; 
Unicef, 2019; WHO, 2018).    

1.5 Sjukvårdens syn på könsstympning 
I en kvalitativ intervjustudie med australiensiska barnmorskor framkom att det fanns en 
okunskap hos dessa barnmorskor kring kvinnlig könsstympning, både gällande de olika 
klassifikationerna men också var könsstympning utförs och vilka kvinnor som könsstympas 
(Ogunsiji, 2015). I en enkätstudie med bland annat vårdpersonal utförd i Italien var det endast 
7,3 procent av de tillfrågade som med säkerhet visste vad kvinnlig könsstympning faktiskt 
var, trots att alla som var med i studien jobbade med immigranter från länder där 
könsstympning utförs (Caroppo, Almadori, Giannuzzi, Brogna, Diodati & Bria, 2014). 

Vidare visar forskning att barnmorskor, både i Australien och andra västerländska länder, 
upplevde en rädsla och stress i mötet med kvinnor som genomgått könsstympning. Det fanns 
ett samband mellan okunskap och rädsla för det okända hos barnmorskorna (Johnsdotter & 
Essén, 2015; Ogunsiji, 2015). Det fanns också fördomar hos barnmorskor att kvinnor som 
genomgått könsstympning är “maktlösa offer” som lever under kontroll av deras förtryckande 
makar (Jordal & Whalberg, 2018). Dessa fördomar och rädslor gjorde att de könsstympade 
kvinnorna upplevde att de möttes av chock och förutfattade meningar kring livskvalitet och 
sexlust (Johnsdotter & Essén, 2015). Oerfarna barnmorskor kunde uppleva svårigheter i 
information och utbildning mot dessa kvinnor angående vilka lagar som gäller kring 
könsstympning. Barnmorskorna visste att könsstympning är olagligt men kunde inte förklara 
varför det är olagligt om kvinnorna bad om ytterligare förklaringar (Johnsdotter & Essén, 
2015; Ogunsiji, 2015; Ogunsiji, 2016).  

Hos barnmorskor fanns empati för kvinnorna men också en ilska mot utförandet av 
könsstympning (Jordal & Wahlberg, 2018; Ogunsiji, 2015). Barnmorskorna hade svårt att 
förstå hur mödrar kan låta sina döttrar genomgå en könsstympning med tanke på de 
komplikationerna som kan uppstå, fysiska såväl som psykiska. Hos vårdpersonal har det 
funnits reaktioner så som “det är något som saknas” i samband med vaginala undersökningar 
(del Mar Pastor-Bravo et al., 2018).  

Könsstympade kvinnors vård anses vara komplex, speciellt vid obstetrisk vård. Det finns en 
ökad risk för infibulerade kvinnor att förlora barnet vid en förlossning (Ogunsiji, 2016). 
Vårdpersonal har rapporterat att det fanns en brist i kommunikation mellan 
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mödravårdscentraler och förlossningsavdelningar, vilket resulterade i att kvinnor kom till 
förlossningsavdelning utan att vårdpersonal hade kunskap om kvinnornas infibulering. 
Barnmorskor uppgav att de inte fick den hjälp som krävts av läkare och gynekologer vid 
behandling av infibulerade kvinnor, då läkare och gynekologer upplevdes som osäkra inom 
området (Jordal & Wahlberg, 2018). 

1.6 Arbetet mot könsstympning 
Socialstyrelsen (2015) uppskattar att år 2015 fanns det 38 000 flickor och kvinnor som kan ha 
varit utsatta för könsstympning. I Sverige finns lagen med förbud mot könsstympning av 
kvinnor (SFS 1982:316) som förbjuder ingrepp på de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att 
orsaka bestående förändring oavsett om samtycke finns eller inte. Brott mot lagen leder till 
fängelse i lägst två år (SFS 1982:316). Dessutom är Sverige anslutna till FN:s barnkonvention 
som år 2020 blir svensk lag. Risk för kvinnlig könsstympning kan likställas med 
könsrelaterad förföljelse och kan ge rätt till permanent uppehållstillstånd i Sverige enligt 
utlänningslagen (Leviner, 2008; SFS 2005:716; UNHCR, 2009). Enligt brottsbalken (SFS 
1962:700) kapitel 23, 6 § har alla människor en skyldighet att anmäla ett förestående eller 
pågående brott. Här har hälso-och sjukvården en viktig roll i mötet med unga flickor som 
befinner sig i riskzonen att tidigt uppmärksamma tecken på att en könsstympning skulle 
kunna ske. Riskfaktorer som finns är om flickan är under 18 år, om föräldrarna har en positiv 
eller ambivalent inställning till könsstympning samt hur länge familjen bott i Sverige och 
integreringsgrad (SFS 1962:700; Socialstyrelsen, 2015). Symtom som vårdpersonalen kan 
vara uppmärksam på och som kan tyda på att en könsstympning redan skett är symtom från 
underlivet så som smärta, blödning och obehag. Psykiska konsekvenser så som ilska, 
förvirring, depressivt beteende och skuldkänslor kan också vara tecken på att en 
könsstympning genomgåtts (Almroth, 2008a).  

De senaste 30 åren har det skett en utmärkande minskning av kvinnlig könsstympning i 
Afrika (Kandala, Ezejimofor, Uthman & Komba 2018; Unicef, 2019). Trots denna minskning 
är kvinnlig könsstympning ett problem för flickor, detta på grund av att männen har en så stor 
roll i varför könsstympning fortfarande utförs. Det är otänkbart för dessa män att gifta sig 
med en ostympad kvinna och det otänkbart för en kvinna att vara ogift. För att förändring ska 
kunna ske är det männens syn på kvinnan som måste ändras (Jiménez Ruiz et al., 2017; 
Socialstyrelsen, 2015; Talle, 2008).  

1.7 Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg: The 
sunrise model 
Syftet med Leiningers (1993/1995) teori om kulturrelaterad omsorg är att utveckla kunskapen 
inom omvårdnad genom att identifiera kulturella skillnader och likheter i omsorgen, detta för 
att kunna erbjuda patienter en omvårdnad som är överensstämmande med dennes kultur. Som 
ett hjälpmedel för sjuksköterskor att identifiera dessa likheter och skillnader finns “The 
sunrise model”, se figur 1. Modellen beskriver hur olika begrepp kan förklara och påverka 
omsorgen på ett kulturellt plan, modellen kan ses som en vägledning för sjuksköterskan att ge 
patienten en holistisk omvårdnad. Om modellens begrepp inte identifieras kan den kulturella 
omsorgen bli bristande då sjuksköterskan inte får en fullständig bild om patientens kultur.  

Figur 1. The sunrise model 
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Från Anteckningar om omvårdnadsteorier III (1995), med tillstånd från Studentlitteratur. 

 

1.8 Problemformulering 
Kvinnlig könsstympning utförs på flickor, oftast innan pubertet. Flickans unga ålder gör att 
hon saknar kunskap om ingreppet samt känner en press från omgivningen vilket gör att hon 
känner att hon inte har något val. Det blir en kulturkrock när dessa kvinnor sedan rör sig i 
världen. Att komma från en kultur där könsstympning ses som en norm, något vackert och 
tvunget för framtida äktenskap till en kultur där kvinnan ses som ett offer för ett övergrepp. I 
den nya kulturen möts kvinnan av oförståelse och okunskap. Vi har uppmärksammat att 
kvinnornas egna berättelser av mötet med västerländsk kultur saknas. Därför har det valts att 
göra en sammanställning av kvinnornas egna berättelser för att som framtida sjuksköterskor 
ha en holistisk syn i mötet med kvinnor som genomgått könsstympning. 
 

2. Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att genomgå och leva med 
könsstympning 

2.1 Frågeställningar  

• Hur är upplevelsen av att bli könsstympad som ung flicka, och kulturen bakom?    
• Vilka konsekvenser får könsstympningen på kvinnans sexualitet?  
• Hur upplevs mötet med västerländsk sjukvård för en kvinna som genomgått 

könsstympning?  
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3. Metod 
3.1 Design  
En kvalitativ textanalys av narrativa böcker. 
 

3.2 Datainsamling och urval 
Sökning gjordes på Libris via Örebro universitetsbiblioteks hemsida. Sökordet som användes 
var “kvinnlig könsstympning” med avgränsning Örebro universitetsbibliotek. Resultatet var 
31 träffar. Av de 31 träffarna var 18 stycken böcker. Då det endast fanns tre stycken 
skönlitterära böcker skrivna av kvinnor och deras erfarenheter av kvinnlig könsstympning var 
det dessa som valdes.  

• Skändad: en överlevares berättelse, Khady Koïta, (Bok 1) 
• En blomma i Afrikas öken, Waris Dirie (Bok 2) 
• Smärtans barn, Waris Dirie (Bok 3)  

3.3 Dataanalys 
Samtliga böcker lästes flertalet gånger, för att ta ut de delar som svarade till syftet och 
frågeställningar. Sedan delades textstyckena in i meningsenheter och därefter kondenserades 
meningsenheterna till kortare meningar (Danielson, 2017). Den kondenserade texten kodades, 
vilket innebär att den kondenserade texten sammanfattas till ett eller få ord. De koderna med 
liknande innebörd grupperades till kategorier och underkategorier (Danielson, 2017). Baserat 
på underkategorierna så framkom fyra kategorier, “Kulturen bakom könsstympning”, 
“Upplevelsen av att bli könsstympad”, “Konsekvenser på sexualitet” och “Mötet med 
sjukvården som könsstympad kvinna”. För analysexempel, se Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på dataanalys, från Meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Nu	ser	jag	min	
mors	ansikte	
som	om	det	
hade	varit	igår.	
Hon	är	fullt	och	
fast	övertygad	
om	att	det	hon	
gör	är	det	rätta	
för	mig.	Det	
enda	rätta.	 

Mamman	är	
övertygad	om	att	
könsstympning	
är	det	enda	rätta.	 

Uppfattning	
om	gott	
föräldraskap	

Familjens	
delaktighet 

Kulturen	
bakom	
könsstympnin
g 

Det	andra	
problemet	som	
hindrade	mig	
från	att	ha	en	
relation	med	
en	man	infann	
sig	när	jag	
förstod	att	jag	
var	olik	andra	
kvinnor,	
särskilt	de	
engelska	

Hon	förstår	att	
hon	är	
annorlunda	
jämfört	med	
engelska	kvinnor,	
vilket	hindrar	
relationen	med	
män.	 

Hinder Kulturkrocken	
inom	kvinnan	

Konsekvenser	
på	sexualitet	
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kvinnorna.	
Efter	att	jag	
kommit	till	
London	gick	
det	gradvis	
upp	för	mig	att	
inte	alla	flickor	
hade	varit	
utsatta	för	
samma	sak	
som	jag.	 
Jag	skälver	vid	
tanke	på	att	
låta	någon	
komma	i	
närheten	av	
mig	med	ett	
vasst	
instrument,	en	
skalpell,	en	sax,	
låta	någon	röra	
vid	såret.	 

Obehag	vid	tanke	
på	operation.	 

Obehag Känslor	kring	
sjukvård 

Mötet	med	
sjukvården	
som	
könsstympad	
kvinna 

Men	jag	rörde	
mig	inte	en	
millimeter,	för	
jag	mindes	
Aman	och	
visste	att	jag	
inte	hade	en	
chans	att	fly.	
Jag	ville	bara	
att	mama	
skulle	känna	
sig	stolt	över	
mig.	 

Hon	sitter	helt	
still	för	hon	vill	
göra	sin	mamma	
stolt.	 

Press Familjens	press	
på	flickorna	

Upplevelsen	
av	att	bli	
könsstympad 
	 
	

 

3.4 Forskningsetiska överväganden  
Innan studien påbörjades gjordes dessa forskningsetiska överväganden enligt 
Belmontrapporten (1979):  

• Respekt för personen. 
• Göra-gott-principen.  
• Rättviseprincipen.  

Kjellström (2017) tolkar Belmontrapporten (1979) genom att applicera de olika principerna: 
Respekt för personen som att respektera individers privatliv, göra-gott-principen till att välja 
den metod som riskerar att skada individen minst och där forskningens nytta ska vägas mot 
risken att skada individen, samt rättviseprincipen där sårbara individer ska skyddas.  
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4. Resultat  
4.1 Kulturen bakom könsstympning  
4.1.1 Familjens delaktighet 
Uppfattningen är att könsstympa döttrarna är det enda rätta, att det är vägen till rening. Reningen 
innebär tillgång till bönen och äktenskapet. Det säkerställer också att mannen får en oskuld, vilket är 
eftertraktat i de sammanhang där könsstympning förekommer. Det är främst de kvinnliga släktingarna 
som ser till att könsstympningen sker: 
 

Och likväl finner hon sig i det, för att ‘så är det bara’, och för att hon inte 
besitter någon annan tolkning av den barbariska ritualen än ett sätt att ‘renas 
för att kunna be’ och att vara oskuld fram till äktenskapet och förbli trogen. - 
Bok 1 

4.1.2 Tystnaden kring könsstympning  
Trots att könsstympning är en tradition som pågått i generationer är smärtan som den medför 
inget som man pratar om. 

Jag minns ett gammalt somaliskt talesätt: Kärlek gör ont tre gånger - När det 
skär dig, när du gifter dig och när du får barn. Kvinnor som har stympats och 
sytts ihop skärs upp lite efter vigselceremonin och sedan helt när de ska föda. -
Bok 2 

Tystnaden kring smärtan som könsstympningen orsakar eller de sexuella problem som 
uppstår leder till en okunskap hos kvinnan som kan skapa större problem senare i livet: 

Min förlossning var mycket svår. Jag hade fruktansvärt ont och sprack mycket. 
Kanske berodde det på min ålder, kanske på ärret från omskärelsen. På den 
tiden visste jag ingenting om vilka konsekvenser min stympning skulle få. Allt 
var normalt för mig, att lida var normalt. - Bok 1 

4.1.3 Mannens makt  
Flickorna könsstympas tidigt för att de inte ska ha möjlighet till att känna sexuell njutning, 
för att flickorna ska tro att hur de ser ut och hur de känner är normalt. Flickorna uppfostras 
till att tro att deras kropp inte är deras: 

Vi hjärntvättas, man fyller oss med tabun: din kropp är inte din, din själ är inte 
din, din njutning är inte din. Inget är ditt. Den bit av oss som skulle kunna få 
oss att känna åtrå och njutning har tagits ifrån oss för att få all sexuell lust att 
avstanna. - Bok 1 

Det är fullt möjligt att som könsstympad njuta av sex men det är ingenting som kvinnorna 
pratar om. Sexuell njutning är till för mannen och kvinnorna uppfostras till att inte säga nej. 
Mannen utövar sin makt gentemot kvinnan genom att könsstympa henne. Uppfattningen är 
att om en kvinna är könsstympad kommer hon att vara trogen sin man, borttagandet av 
klitoris utförs då det finns en tro på att klitoris är en ond del som kan skada det nyfödda 
barnet, klitoris kan också ses som en förfalskning av penis vilket kan anses kränka mannens 
maskulinitet.  

4.2 Upplevelsen av att bli könsstympad 
4.2.1 Förväntan 
Innan flickorna blivit könsstympade ser de fram emot utförandet då detta kommer leda till att 
de får tillgång till vuxenvärlden. Flickorna kan känna avundsjuka gentemot äldre flickor som 
redan blivit könsstympade: 
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Det var det här som mammorna ibland pratade om hemma, som om det gällde 
inträdet i någon sorts mystisk sammanslutning. - Bok 1  

4.2.2 Slaktarkvinnan 
Moderns delaktighet i könsstympningen skiljer sig åt, i vissa fall är hon delaktig och i andra 
fall lämnar hon sin dotter till en kvinna som är anlitad av familjen att könsstympa dottern. 
Oavsett om modern är delaktig eller inte så utförs alltid könsstympningen av en annan 
kvinna. Kvinnan upplevs under könsstympningen som kall och affärsmässig. Ingen hänsyn 
tas till flickornas smärta eller okunskap, kvinnan förklarar inte vad som sker eller varför det 
sker: 

Det förekom inget samtal, ingen hälsade. Inget hur mår du, inget det som 
kommer att hända idag kommer att göra väldigt ont, så du måste vara en duktig 
flicka. Nej slaktarkvinnan var strikt affärsmässig. - Bok 2  

4.2.3 Familjens press på flickorna  
Ingen berättade om smärtan, flickorna uppmanades till att inte gråta och vara tappra. Tanken 
på att fly fanns inte, dels för att flickorna upplevde en press från kvinnliga släktingar att 
genomföra könsstympningen men också för att de var chanslösa till att fly.  

Men jag rörde mig inte en millimeter, för jag mindes Aman och visste att jag 
inte hade en chans att fly. Jag ville bara att mama skulle känna sig stolt över 
mig. - Bok 2  

4.2.4 Den fysiska reaktionen på att bli könsstympad 
Utförandet av könsstympningen orsakar smärtor som är så starka att det frambringar 
dödslängtan. Smärtan beskrivs i efterhand som odefinierbar och där smärtan sprider sig från 
underlivet till hela kroppen: 

Det var som om man hade knutit ihop mina tarmar. Som om det fanns en 
hammare inuti mitt huvud. Efter några minuter kände jag inte längre den 
exakta smärtpunkten. - Bok 1  

Jag hade ingen känsel i benen, men smärtan mellan mina ben var så stark att 
jag bara ville dö. - Bok 2 

4.2.5 Psykiska konsekvenser  
Det framkommer att de psykiska konsekvenserna av könsstympningen är livslånga. 
Surrealism och återupplevande av könsstympningen har identifierats. 

Att berätta om själva könsstympningen innebär en overklighetskänsla, som om någon annan 
blivit utsatt: 

Jag vet inte hur många gånger jag har berättat den här historien nu. Varje 
gång känns det som om den handlar om någon annan, en annan liten flicka. - 
Bok 3  

Att leva med könsstympning innebär att alltid ha nära till återupplevelse av utförandet av 
könsstympningen. Det beskrivs hur bilder på infibulerade kvinnor, synen på ett rakblad eller 
bara tanken på könsstympning kan framkalla psykisk och fysisk smärta:  

Det förbannade rakbladet väckte minnen till liv. Jag vågade knappt röra vid en 
del ställen på min kropp. Jag darrade när jag höll i bladet som hade omskurit 
mig. Det var ett naket och djävulskt blad och jag klarade inte av att hantera det 
något vidare. - Bok 1  
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4.3 Konsekvenser på sexualitet  
4.3.1 Könsstympningens påverkan på kärleksrelationer 
Det finns en sorg över förlorad intimitet och en längtan efter kärlek. Samtidigt som längtan 
efter kärlek finns, så finns också en rädsla för intimitet och en misstro mot män. Den 
ambivalens som finns kring män och kärlek hade nog inte funnits utan könsstympningen. 
Känslor som tillgivenhet mot män kan upplevas men den upplevda pressen på sexuellt 
umgänge leder till att kvinnan drar sig undan relationer med män:  

Det var som om stygnen i sig förhindrade att någon man överhuvudtaget skulle 
kunna tränga in i mig, vare sig fysiskt eller känslomässigt. - Bok 2  

4.3.2 Tankar om sex  
Bara tanken på sex leder till ångest och olustkänslor. Smärtan som uppkommer i samband 
med sex leder till självhat. Trots att dessa känslor finns, så ses inte sambandet mellan 
könsstympningen och olustkänslorna inför sex: 

På den tiden visste jag inte heller om min olust berodde på mig eller om det var 
en följd av min omskärelse. Jag misstänkte nog det senare, men jag ville helst 
inte veta säkert. - Bok 1  

4.3.3 Avsaknad av sexuell njutning 
Eftersom könsstympningen sker i tidig ålder hinner flickorna aldrig upptäcka klitoris eller 
dess funktion. Avsaknad av sexuell njutning leder till en känsla av ofullständighet: 

Jag känner mig ofullständig och invalidiserad, och vetskapen om att det inte 
finns något jag kan göra för att förändra det känns mer hopplöst än något 
annat. - Bok 3 

4.3.4 Kulturkrocken inom kvinnan 
Att komma till ett västerländskt land innebär en förändring för de kvinnor som genomgått en 
könsstympning. I hemländerna ses könsstympning som något normalt och vackert, ett krav på 
kvinnan för att bli gift. Att gå från att tidigare ha varit attraktiv och åtråvärd blir de i den nya 
kulturen sedda på med avsmak och förfäran vilket leder till en känsla av omöjlighet till att 
inleda en relation med en man från den nya kulturen: 

Det andra problemet som hindrade mig från att ha en relation med en man 
infann sig när jag förstod att jag var olik andra kvinnor, särskilt de engelska 
kvinnorna. Efter att jag kommit till London gick det gradvis upp för mig att inte 
alla flickor hade blivit utsatta för samma sak som jag. - Bok 2  

4.4 Mötet med sjukvården  

4.4.1 Sjukvårdens bemötande 
I samband med läkarbesök väljer läkaren att se en könsstympad kvinna istället för en kvinna 
som genomgått en könsstympning. Fokus hamnar på det fysiska och att åtgärda kvinnans kön 
istället för att se kvinnan som en helhet:  

Bara en och en halvtimme, och sedan är man återställd igen? Är det verkligen 
så enkelt att bli fri från den smärtan, skam och förödmjukelse som jag burit på 
alla dessa år? Den här läkaren sitter där och får det att låta som om det bara 
handlar om ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Jag vet inte vad jag ska säga. Den 
starka oron börjar återvända. - Bok 3 

Samtidigt som vissa läkare väljer att endast se könsstympningen så finns det andra situationer 
där könsstympningen inte ens uppmärksammas. Vid läkarbesök där det finns ett tydligt 
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samband mellan könsstympningen och hälsoproblem väljer läkaren att i den situationen inte 
se sambandet:  

Likväl kunde gynekologerna och barnmorskorna knappast blunda för det, men 
passade sig noga – det vet jag av egen erfarenhet – för att prata om det. Det var 
inte politiskt korrekt på den tiden, förmodar jag. - Bok 1  

4.4.2 Känslor kring sjukvårdens bemötande 
Bemötandet från vården i kombination med att ha blivit könsstympad resulterar i känslor som 
rädsla och skam. Kvinnorna vill ha hjälp men vill samtidigt inte blotta sig, tanken på att 
någon ska röra vid ärret skapar obehag: 

Jag skälver vid tanken på att låta någon komma i närheten av mig med ett vasst 
instrument, en skalpell, en sax, låta någon röra vid såret. - Bok 2  

5. Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så framkom att familjen spelar en stor roll till varför könsstympningen 
fortfarande sker. Det talas heller inte om de problem som könsstympningen kan medföra 
vilket leder till tron om att lidande är normalt. Flickorna blir uppfostrade till att tro att de inte 
äger sin egen kropp, att deras kroppar och den sexuella njutningen är till för mannen.  

Inför könsstympningen finns en förväntan hos flickorna, att könsstympningen kommer ge 
tillgång till vuxenvärlden. Familjens tro leder till en stor press på flickorna vilket resulterar i 
att flickorna känner att de inte har något annat val än att genomlida könsstympningen. 
Könsstympningens konsekvenser är både fysiska och psykiska, akuta och kroniska.  

Könsstympningen har en stor påverkan på kvinnornas sexualitet. Konsekvenserna av 
könsstympningen blir att kvinnorna undviker kärleksrelationer på grund av rädsla över 
förväntad intimitet. Tanken på sex leder till ångest. I kulturen där kvinnan kommer från 
skulle hon ses som komplett, men i den nya kulturen känner hon sig ofullständig på grund av 
att hon är olik kvinnorna runt om sig.  

I mötet med sjukvården upplevde kvinnorna att sjukvårdspersonal saknar en helhetssyn på 
kvinnorna och i vissa fall väljer att bortse från könsstympningen. Detta bemötande leder till 
att kvinnorna känner rädsla och skam.  

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Studiens resultat är begränsat på grund av att författarna valde att endast söka böcker på 
Örebro universitetsbibliotek. Hade sökningen utökats finns möjligheten till mer nyanserad 
data. Två av böckerna är skrivna av samma författare vilket också ger en mindre nyanserad 
bild av kvinnlig könsstympning. Kvinnorna genomgick sin könsstympning i slutet på 
sextiotalet vilket kan innebära att utförandet som de var med om är förlegat, dock 
överensstämmer nyare studier vi har läst med berättelserna i böckerna. Enligt Danielson 
(2017) görs en kvalitativ innehållsanalys genom att koda och kategorisera meningsenheter. 
Det finns en risk för feltolkning av data då författarna anser sig ha bristande kunskap inom 
kvalitativ innehållsanalys. Författarna upplevde svårigheter i att koda meningsenheterna, då 
detta var ett nytt arbetssätt för författarna, vilket kan ha påverkat resultatet. För att väga upp 
svårigheterna tog författarna hjälp av Danielsons (2017) kvalitativa innehållsanalys under 
hela processen. Relaterat till den bristande kunskapen för innehållsanalys har författarna valt 
att försöka studera kvinnornas berättelser noggrant för att på så sätt kunna tolka känslorna hos 
de kvinnorna som genomgått könsstympning.  
Författarna anser att principen att visa respekt för personen och dennes privatliv enligt 
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Belmontrapporten (1979) är svår att tillämpa då böckerna är skrivna av kvinnorna själva och 
publicerade för allmänheten. Vidare anses det lättare för författarna att applicera göra-gott-
principen och rättviseprincipen på studien. Det har inte funnits någon risk att skada kvinnorna 
som skrivit dessa böcker då ingen interaktion har skett mellan författarna och kvinnorna. För 
att inte exploatera kvinnornas upplevelse har författarna valt att försökt hålla en neutral ton. 

Kvinnlig könsstympning är en tradition som är svår att förstå för utomstående. Med tanke på 
författarnas bakgrund, som kvinnor födda och uppvuxna i Sverige finns en risk för 
feltolkning och att studien blivit färgad av författarnas förförståelse.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att genomgå en 
könsstympning, med frågeställningarna hur kvinnorna upplevde utförandet av 
könsstympningen, vilka konsekvenser könsstympningen haft på kvinnornas sexualitet samt 
hur kvinnorna upplever mötet med västerländsk sjukvård. Vi anser att syftet och 
frågeställningarna har blivit besvarade samtidigt som det finns utrymme för vidare utveckling 
av resultatet. Fynden som framkommit styrks av tidigare studier (Ahanonu & Victor, 2014; 
Caroppo et al., 2014; del Mar Pastor-Bravo et al., 2018; Jiménez Ruiz et al., 2017; 
Johnsdotter, 2018; Johnsdotter & Essén, 2015; Jordal & Wahlberg, 2018; Kandala et al., 
2018; Little, 2015; Ogunsiji, 2015; Ogunsiji, 2016) 

I en studie av Jordal och Wahlberg (2018) finns en fördom hos barnmorskor att kvinnor som 
genomgått en könsstympning är maktlösa offer. Under rubrik 4.2.1 Förväntan framkommer 
att flickorna längtar till dagen då de ska bli könsstympade och att det finns en avundsjuka för 
de som redan blivit könsstympade. Leininger (1993/1995) menar att vårdpersonal behöver 
förstå patientens upplevelse av sitt hälsotillstånd. Genom att använda “The sunrise model” 
som hjälpmedel kan vårdpersonal utveckla en uppfattning om patientens kulturella syn på vad 
hälsa är (Leininger, 1993/1995). Författarna anser att se på kvinnorna som maktlösa offer är 
att se ned på kvinnornas kultur, och tyder på en okunskap hos vårdpersonal om varför 
könsstympning sker. Istället för att anta att kvinnorna lider bör vårdpersonal utgå från 
kvinnornas kultur i bemötandet och inte sin egen förförståelse. att använda sig utav “The 
sunrise model” (Leininger, 1993/1995) kan bidra till att vårdpersonal ökar sin kunskap och 
kulturella medvetenhet, vilket underlättar vårdandet av kvinnor från andra kulturer.  

 
Anledningen till att könsstympning fortfarande sker är tron om att en ostympad kvinna inte 
kommer kunna bli gift (Jiménez-Ruiz et al., 2017; Mulongo et al., 2014), att könsstympning 
förebygger promiskuitet (Ahanonu & Victor, 2014; Chu & Akinsulure-Smith, 2016; Mulongo 
et al., 2014). Enligt Mulongo et al (2014) visar kvinnor som inte ännu genomgått en 
könsstympning en negativ och stigmatiserad syn på ostympade kvinnor, men efter att dessa 
kvinnor själva genomgått en könsstympning har synen förändrats och majoriteten är då emot 
utförandet av könsstympning. Anledningen till att utförandet av könsstympning fortsätter 
trots kvinnornas negativa inställning kan ha att göra med det som tas upp under rubrik 4.1.2 
Tystnaden kring könsstympning och 4.1.3 Mannens makt. 

Sextioåtta kvinnor från länder i västra Afrika blev tillfrågade om de blev informerade om 
könsstympning under sin uppväxt, och 69,8 procent uppgav att könsstympning aldrig kom på 
tal (Chu & Akinsulure-Smith, 2016). Trots att männen vet om smärtorna som kvinnorna får 
utstå till följd av sin könsstympning kan de inte tänka sig att gifta sig med en ostympad 
kvinna (Jiménez-Ruiz et al., 2017). Kvinnorna befinner sig i ett dilemma, om kvinnorna 
skulle göra motstånd mot utförandet av könsstympningen så skulle det resultera i att dem inte 
blir gifta, vilket i en kultur där kvinnans värde ligger i hur ren och oskuldsfull hon är, blir 
katastrofalt. Men om de istället genomgår en könsstympning kommer det att resultera i en 
annan sorts lidande. Enligt Butler (2006) är kön något som personen själv skapar i påverkan 
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av omgivningen. För att förändra den här synen på kvinnor måste omgivningen, speciellt 
männen, förändra sin uppfattning om vad en kvinna är. Då männen har en stor del i varför 
könsstympning fortsätter är det där arbetet mot könsstympning bör ta vid.  

 

Under rubrik 4.2.4 Den fysiska reaktionen på att bli könsstympad framkommer att 
könsstympningen var otroligt smärtsam. Det är vanligt att kvinnorna har starka minnen av sin 
könsstympning (Behrendt & Moritz, 2005) och att upplevelsen av könsstympningen var 
traumatisk och smärtsam (Behrendt & Moritz, 2005; Gele et al., 2015; Mulongo et al., 2014). 
Den traumatiska upplevelsen av att bli könsstympad har visat sig ge långvariga psykiska 
konsekvenser (Behrendt & Moritz, 2005; Mulongo et al., 2014; Ogunsiji, 2016). Vidare visar 
forskning att depression, posttraumatiskt stressyndrom och ångest är vanliga psykiska 
konsekvenser som kan kopplas till kvinnlig könsstympning (Behrendt & Moritz, 2005; del 
Mar Pastor-Bravo et al., 2018; Little, 2015; Mulongo et al., 2014). Ångest som psykisk 
konsekvens som syns i tidigare studier framkommer också i resultatet under rubrik 4.2.5 
Psykiska konsekvenser. Arman (2017) menar att både akut och kronisk smärta, fysisk som 
psykisk, är en orsak till lidande.  

Vidare har det framkommit i resultatet att könsstympning påverkar kvinnans sexualitet. 
Under rubrikerna 4.3.1 Könsstympningens påverkan på kärleksrelationer, 4.3.2 Tankar om 
sex och 4.3.3 Avsaknad av sexuell njutning ses en rädsla för intimitet och känslor som ångest 
uppkommer vid tanken på sex. Kvinnorna uppger en känsla av ofullständighet relaterat till 
avsaknaden av möjlighet till sexuell njutning. Enligt Arman (2017) kan lidande uppstå om 
människor upplever störningar i kärleksrelationer eller avsaknad av kärlek. Könsstympning 
kan associeras med sexuella problem (Gele et al., 2015), problem så som vaginal smärta och 
lägre nivå av sexuell upphetsning än en ostympad kvinna (Chu & Akinsulure-Smith, 2016). 
Mulongo et al. (2014) anser att kvinnorna hade blivit utstötta från samhället och förlorat sin 
kulturella identitet om de inte genomgått könsstympningen, samt att om kvinnorna väljer att 
stanna i en kultur där könsstympning är norm förekommer vanligen inte psykisk ohälsa. 
Denna kulturkrock från kvinnornas perspektiv beskrivs under rubrik 4.3.4 Kulturkrocken 
inom kvinnan. Uppskattningsvis fanns det år 2015 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som 
kan ha genomgått könsstympning (Socialstyrelsen, 2015). Från år 2015 till 2018 sökte 78 340 
kvinnor asyl i Sverige (Migrationsverket, 2019). Författarna kan bara anta att en del av dessa 
kvinnor kommer från länder där könsstympning förekommer, vilket innebär att antalet 
kvinnor som genomgått könsstympning har ökat sedan år 2015. Samhället måste vara beredd 
på att ta hand om dessa kvinnor, då psykisk ohälsa säkerligen förekommer relaterat till den 
kulturkrock som kvinnorna upplever vid ankomst till västvärlden.  

 

Under rubrik 4.4.1 Sjukvårdens bemötande ses att kvinnorna upplevt två olika sorters 
bemötande, både där fokus endast hamnar på kvinnans kön men också där vårdpersonal 
medvetet ignorerar könsstympningen. Odemerho och Baier (2012) anser att man som 
vårdpersonal bör ha en kulturell ödmjukhet, vilket innebär att se varje patient som en egen 
individ. Vårdpersonal måste vara medveten om sin förförståelse om könsstympning och visa 
patienten ett genuint intresse för henne och hennes besvär. I bemötandet med kvinnor som 
genomgått en könsstympning är det av vikt att försäkra kvinnorna om att könsstympningen 
inte kommer att påverka vårdens kvalitet (Odemerho & Baier, 2012). Om vårdpersonal 
saknar kulturell ödmjukhet kan det leda till ökat lidande hos dessa kvinnor. Arman (2017) 
beskriver att vårdpersonal oavsiktligt kan skapa lidande hos patienter genom att inte möta 
patienternas förväntningar på vården. Känslor som kan uppstå hos kvinnorna i mötet med 
sjukvård är skam, då kvinnorna är medvetna om att dem ser annorlunda ut än västerländska 
kvinnor (del Mar Pastor-Bravo et al., 2018) Under rubrik 4.4.2 Känslor kring sjukvårdens 
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bemötande framkommer det att dessa känslor av att vara annorlunda förekommer. Kvinnorna 
söker aktivt hjälp av sjukvården, men känner samtidigt obehag över att behöva visa ärret. Det 
har vidare identifierats kunskapsluckor gällande barnmorskornas möte med kvinnor som 
blivit könsstympade. Dessa luckor kan bero på brister i utbildning och ointresse för 
problemet. För att fylla dessa kunskapsluckor bör utbildning av vårdspersonal innefatta 
information om ingreppen i sig men också det psykiska, sexuella och sociala i mötet med 
dessa kvinnor. Vårdpersonal bör ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med kvinnorna 
där samtalet inte färgas av stigman av att kvinnorna har förlorat sin kvinnlighet (Johnsdotter, 
2018; Ogunsiji 2015). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014) menar att sjuksköterskor har ett ansvar att främja en miljö där mänskliga rättigheter, 
värderingar, seder och tro respekteras.  

 

Att använda sig av Leiningers “The sunrise model” (1993/1995) som utgångspunkt i mötet 
mellan vårdpersonal och kvinnor som genomgått könsstympning kan möjliggöra för 
vårdpersonal att ha ett holistiskt förhållningssätt. Som vårdpersonal bör det finnas en kunskap 
om hur modellens olika begrepp har betydelse för patienters uppfattning av hälsa och 
välbefinnande. Då “The sunrise model” ingår i Leiningers teori om mångfald och 
universalitet i kulturrelaterad omsorg bör vårdpersonal ha i beaktande att kritik har riktats 
mot teorin. Thorsén (1997) menar att vårdpersonal kan, med hjälp av teorin, se patienten 
endast utifrån dennes kultur och antar att alla patienter från denna kulturen kan bemötas på 
samma sätt.  

Könsstympning är olagligt enligt Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor (SFS 
1982:316). Trots förbudet förekommer det att kvinnor i Sverige idag är könsstympade därför 
är det av vikt att alla i samhället, speciellt vårdpersonal, har kunskap i ämnet. Symtom som 
vårdpersonal behöver vara uppmärksam på är återkommande urinvägsinfektioner (Braddy & 
Files, 2007; Clarke, 2016; Duncan, 2016; Momoh, Olufade, & Redman-Pinard, 2016; Reisel 
& Creighton, 2015), långsam blåstömning och frekventa toalettbesök (Braddy & Files, 2007; 
Clarke, 2016; Duncan, 2016; Momoh, Olufade, & Redman-Pinard, 2016; Reisel & Creighton, 
2015; Siddig, 2016), dysmenorré och långvariga menstruationer (Braddy & Files, 2017; 
Duncan, 2016; Reisel & Creighton, 2015; Siddig, 2016). Kvinnorna som genomgått 
könsstympning kan tacka nej till gynekologiska undersökningar på grund av att den 
avsmalnade vaginala öppningen kan försvåra undersökningen (Duncan, 2016). 
Könsstympning förekommer i alla samhällsskikt, det kan vara en granne, en lärare eller vem 
som helst som riskerar att, eller har genomgått en könsstympning. Eftersom könsstympning 
förekommer överallt bör gemene man vara uppmärksam på tecken på att en flicka kan 
komma att utsättas för könsstympning och de problem som könsstympade kvinnor kan 
uppleva.  
 

7. Slutsats/klinisk nytta 
Slutsatsen är att könsstympning innebär ett livslångt lidande för de utsatta kvinnorna och 
påverkar deras kärleksrelationer. Det har framkommit att vårdens bemötande mot dessa 
kvinnor är bristfällig och behöver utvecklas. Därför anser författarna att det finns utrymme 
för vidare forskning i området för att utveckla professionens kunskaper i mötet med kvinnor 
som genomgått könsstympning. Vidare forskning bör ske genom att studera kvinnornas 
upplevelse av att leva med en könsstympning för att få en bredare bild av könsstympningens 
konsekvenser och påverkan på kvinnans liv.  
Till sist, som blivande sjuksköterskor, har det uppmärksammats att behovet finns för en 
kulturell medvetenhet hos vårdpersonal. Att förstå vad kvinnorna gått igenom och deras 
känslor kring könsstympningen är viktig för att kunna säkerställa att kvinnorna får så god 
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omvårdnad som möjligt. Denna studie har bidragit till att författarna fått en ökad förståelse 
för kvinnornas upplevelser och att denna förhoppningsvis kommer vara till nytta i framtida 
yrkesliv.  
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