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SAMMANFATTNING  

 

Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som har funnits i många tusen år och praktiserats i olika 

samhällen. På grund av migration från länder där könsstympning är ett förekommande fenomen 

kommer många könsstympade kvinnor i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården. 

Sedvänjan påverkar vården på olika sätt. 

Att studera barnmorskors erfarenheter av möten med tjejer och kvinnor som genomgått 

könsstympning har varit en stark och intressant upplevelse. Resultatet av intervjuerna visar att 

bemötande är ett komplext begrepp som påverkar mötet på flera sätt. En del av komplexiteten 

i mötet mellan barnmorskor och könsstympade kvinnor beror på kulturella skillnader. Kvinnlig 

könsstympning är ett fenomen som ofta väcker starka känslor och avsky. En negativ inställning, 

fördömande attityd eller bristande kunskaper och kommunikation bidrar till ett dåligt möte. Det 

krävs kulturell kompetens för ett bra möte, och förståelse för kvinnan som blivit utsatt för 

könsstympning.  

Olika studier visar att könsstympade kvinnor ofta upplever bemötandet inom sjukvården som 

dåligt, och kunskaperna bristfälliga. Föreliggande studie menar dock att barnmorskor kan 

upplevas och beskrivas som tillmötesgående i de fall de har utvecklat genuint intresse och 

kulturell kompetens för att bemöta könsstympade kvinnor med respekt och integritet.  

 

Nyckelord: Kvinnlig könsstympning, barnmorska, kommunikation, interkulturellt möte, 

transkulturell omvårdnadsteori, KASAM, kön och/eller genus, kvalitativ intervjustudie.  
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För att hjälpa någon måste jag förstå  
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1 Inledning 
Kvinnlig könsstympning är ett samlingsnamn för partiell eller total borttagning av de externa 

kvinnliga könsorganen, eller skador mot dem. Det är en sedvänja som har funnits i många tusen 

år i olika samhällen och som praktiseras bland muslimer, kristna, animister, ateister med flera 

(Socialstyrelsen, 2017). Sedan 1990-talet har flyktingströmmarna från länder där 

könsstympning är ett förekommande fenomen ökat över i stort sett hela världen. Flyktingarna 

har tagit med sig traditionen till västvärlden, vilket har lett till att sedvänjan blivit vanligare i 

Europa, Australien och Nordamerika. Sjukvårdspersonal möter och hanterar de omskurna 

flickorna och kvinnorna i sin yrkesmässiga vardag. 

Könsstympning är ett mycket skambelagt ämne som väcker starka känslor i väst. Könsstympade 

kvinnor, som tvingats genomgå en smärtsam upplevelse i hemlandet, ställs inför ytterligare 

utmaningar i samband med flykten till västvärlden. En norsk studie av Elise Johansen, Johanna 

Sundby &Abdi A. Gele (2012) undersöker attityder till kvinnlig könsstympning bland 

somaliska invandrare i Oslo. Studien visar att könsstympning är en norm som i hemlandet får 

tjejer och kvinnor att känna stolthet och tillhörighet. I exil känner sig många könsstympade 

stigmatiserade och diskriminerade – vilket gör att de lider i det tysta, utan att söka hjälp för de 

besvär som ofta uppstår efter ett sådant ingrep.  

Könsstympning är ett ämne som bör uppmärksammas mer i dagens mångkulturella samhälle, 

för att öka medvetenheten och kunskapen – både hos allmänheten och inom hälso- och 

sjukvården – om vilket lidande och vilka besvär omskurna kvinnor upplever i sin vardag. 

Mödrahälsovården är troligtvis den viktigaste aktören i arbetet mot könsstympning, då 

barnmorskor arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett omfattande och varierande 

verksamhetsområde. Frågan om hur de drabbade tjejerna och kvinnorna bemöts inom 

sjukvården väckte därför mitt intresse. För att komma nära studieobjektet och fånga kärnan i 

dessa möten, samt få en helhetssyn på hur barnmorskor upplever sin verklighet, utgår studien 

från sociologiska teorier.  

1.1 Problemformulering  
De senaste decennierna har utövningen av hälsovård i Sverige stött på nya utmaningar i och 

med att invandrarbefolkningen har ökat drastiskt. Många kommer från länder där 

könsstympning förekommer. Detta gör att sedvänjan anses vara ett globalt fenomen, som också 

påverkar Sverige på olika sätt.  

 

Ett möte mellan två personer innebär på sätt och vis att två kulturer möts, eftersom varje 

människa är unik. Möten är alltid transkulturella i någon mån. Bemötandet av invandrare inom 

vården kompliceras av skillnader i normer och värderingar. Enligt Socialstyrelsen (2017) 

bemöts invandrare på samma villkor som svenskar. Trots detta visar flera studier att invandrare 

upplever bemötandet som dåligt i vårdsammanhang. Även i studier där man har undersökt 

könsstympade kvinnors erfarenheter är resultatet detsamma (Sharareh Akhavan, 2012). 

Folkhälsovetare Vanja Berggren (2006) menar att bristande kunskap och dåligt bemötande av 

könsstympade kvinnor inom sjukvården bidrar till att dessa avstår från att söka vård, trots 

besvär.  

 

Bemötandet av patienten anses vara det första steget i vårdprocessen mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Därmed har det stor inverkan på vårdkvalitet och fortsatt kontakt med patienten. 

Det är därför av intresse att undersöka bemötandet mellan könsstympade kvinnor och 

barnmorskor i olika hälsoverksamheter. 

 

 



6 
 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka barnmorskors erfarenheter av att bemöta tjejer och 

kvinnor som har genomgått könsstympning och söker hjälp och vård. I linje med detta har 

följande två frågeställningar ställts:  

1. Vad beskriver barnmorskor som viktigt vid bemötande av könsstympade kvinnor i sin 

yrkesutövning? 

2. Finns det utmaningar i bemötandet av könsstympade kvinnor, i så fall vilka? 

2.1 Avgränsning 
Studien har avgränsats till barnmorskor som är yrkesverksamma inom mödrahälsovården och 

förlossningsvården. Därefter har studien avgränsats till barnmorskor som har arbetat med 

könsstympade kvinnor i minst fyra år.  

3 Disposition  
Efter det inledande avsnittet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställning 

samt avgränsning. Beskrivningen av hur uppsatsen disponerats följs av ett bakgrundskapitel. 

Vidare redogörs under rubriken Tidigare forskning för den forskning som är relevant inom 

området. Det gäller identitetsskapande och identitetskris, den konstruerade kvinnorollen, 

ojämlik vård bland invandrarkvinnor samt könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande 

inom sjukvården. Avsnittet avslutas med en reflektion kring hur forskningen kan kopplas till 

denna studie. 

Efter forskningsavsnittet följer ett teoriavsnitt, där uppsatsens teoretiska och begreppsliga 

ramverk anges. Här redovisas teorier och begrepp som analysen kommer att ta stöd i: KASAM-

teorin, kön och/eller genus, kommunikation, interkulturellt möte och interkulturell 

omvårdnadsteori.  

Under rubriken Metod presenteras kortfattat den kvalitativa intervjustudiens grundtankar, där 

fenomenets innebörd är av vikt. Studiens metodologiska aspekt redogörs för: urval, 

datainsamling, bearbetning och analys av intervjuer, etiska överväganden, reliabilitet och 

validitet. Informanterna ges en kort beskrivning. Avsnittet om datainsamling beskriver hur 

undersökningens semistrukturerade intervjuer genomfördes.   

Nästföljande rubrik är Resultat. Här redogörs för det som framkommit i intervjuerna. Resultat 

presenteras i tre olika teman: Barnmorskor strävar efter ett gott bemötande, Kommunikation 

och kunskap och Kulturanpassning. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning.  

Under rubriken Diskussion reflekteras över uppsatsen i helhet och över dess olika delar. 

Framförallt diskuteras studiens resultat i relation till syfte och frågeställning, vidare i relation 

till tidigare forskning. Även det teoretiska ramverket och de metodologiska aspekterna 

diskuteras i relation till resultatet. Avslutningsvis görs egna reflektioner om hur studien kan 

vara behjälplig i fortsatt forskning.  
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4 Bakgrund  
Nedan ger jag en kort bakgrund till fenomenet könsstympning: dess historia, utbredning, 

konsekvenser samt regelverk. Även sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och 

barnmorskors övergripande arbete presenteras. 

4.1 Könsstympning: historia, utbredning och konsekvenser 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) är kvinnlig könsstympning en kulturell sed 

som praktiseras främst på den afrikanska kontinenten, samt i Asien och Mellanöstern – 

oberoende av etniska och kulturella gränser. Fenomenet har sitt ursprung före kristendomens 

och islams uppkomst. WHO klassificerar de olika typerna av stympning enligt fyra grupper: 

excision av klitorisförhud/”sunna”, klitoridektomi, infibulation/”faraonisk omskärelse” samt en 

grupp med oklassificerade former. Sedvänjan tillämpas av olika skäl, bland annat traditionella, 

kulturella, sociala, ekonomiska, religiösa och psyko sexuella (ibid.). 

Världshälsoorganisationen (2017) beräknar att det idag är mellan 200 miljoner flickor och 

kvinnor världen över som är omskurna. Tre miljoner flickor och kvinnor utsätts varje år för 

könsstympning, det vill säga över 8000 flickor och kvinnor genomgår könsstympning varje 

dag. Vanligen blir flickor omskurna mellan fyra- och åttaårsåldern, eller strax före puberteten. 

Omkring 40 000 kvinnor är könsstympade i Sverige. På grund av globalisering och migration 

bor omskurna kvinnor över i stort sett hela västvärlden. Många könsstympade kvinnor som bor 

i exil idag vill inte längre föra traditionen vidare till sina döttrar och förespråkar starkt att den 

ska utrotas ur deras kulturer och traditioner (WHO, 2017).  

Världshälsoorganisationen menar att genom att framkalla skador på eller avlägsna friska 

könsvävnader förhindras den kvinnlig organismens naturliga funktion. Detta orsakar både kort- 

och långsiktiga konsekvenser – bland annat svåra smärtor, svårt att urinera direkt efter ingrepp, 

blödningar, kronisk urinvägsinfektion, smärtor vid menstruation, infektionsrisk, ångest, cystor, 

smärta vid samlag och eventuellt vid förlossning. Blodförlust kan även leda till döden (WHO, 

2017). 

4.2 Vad säger lagen 

Alla former av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enlig lag med förbud mot 

könsstympning av kvinnor sedan 1982 (1982:316). Förbudet gäller även när flickan eller 

kvinnan har lämnat sitt samtycke till ett ingrepp. Lagen har successivt skärpts genom tillägg 

1998 och 1999. 1998 ändrades termen omskärelse till könsstympning, då det bättre ansågs 

beskriva vad ett ingrepp innebär – en stympning av kvinnans könsorgan. 1999 gjordes ett tillägg 

som förbjuder alla som är bosatta i Sverige att genomföra eller medverka till kvinnlig 

könsstympning utomlands. Även om det aktuella landet tillåter det kan man bli dömd i Sverige. 

Kvinnlig könsstympning ses som en kriminaliserad handling och den som bryter mot lagen kan 

dömas till mellan två och tio års fängelse (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Det föreligger en direkt anmälningsplikt inom vissa yrkesområden, såsom skolan, socialtjänsten 

och sjukvården. Inom sjukvården väger den skyldigheten tyngre än hälso- och 

sjukvårdssekretessen. En tjänsteman eller sjukvårdspersonal kan ställas till svars för tjänstefel 

och dömas till ansvar om han eller hon har kännedom om eller misstänker att en flicka ska 



8 
 

könsstympas här i Sverige eller utomlands, eller om stympning nyligen skett utan att personen 

anmält detta (Socialstyrelsen, 2017). 

Internationellt har bland annat Europakonventionen och Förenta nationerna sammanslutit sig 

för att arbeta mot ett avskaffande av könsstympning. I Europakonventionens lag angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (SFS: 1994:1219) är 

kvinnlig könsstympning en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Förenta 

nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter fördömer sedvänjan, vilket har resulterat 

i att många länder infört lagar mot kvinnlig könsstympning i Europa, Nordamerika och 

Australien. Även Afrikanska unionen (UA) har uppmärksammat problemen med kvinnlig 

könsstympning genom olika avtal och deklarationer. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i 

vissa afrikanska länder, bland annat i Senegal, Somali, Mali, Kenya, Burkina Faso, Egypten, 

Sudan osv. Den som utför ingrepp kan åtalas enligt det landets gällande lagar (WHO, 2008). 

  

4.3 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) innebär sexuell och reproduktiv hälsa att alla människor 

har rätten att bestämma över sin egen kropp. Det innebär att hälsa ses utifrån ett 

helhetsperspektiv där individens emotionella, fysiska och sociala livskvalitet tas i beaktning, 

inte bara frånvaron av sjukdom. Reproduktiv hälsa definieras som ett psykiskt, fysiskt, mentalt, 

socialt och sexuellt tillfredställande tillstånd i relation till det reproduktiva systemet och dess 

funktioner. Reproduktiva rättigheter gäller rätten för alla kvinnor att bestämma över antalet 

barn, hur tätt dessa ska komma samt rätten till abort. Världshälsoorganisationen (2017) menar 

att varje individ har rätt till frihet, hälsa och att bestämma över sin egen kropp. Alla människor 

är fria att utan någon form av begränsning, förtryck eller diskriminering bestämma och ha 

kontroll över sin sexualitet och reproduktion, samt att ha ett tryggt och tillfredsställande 

sexualliv.  

Även FN har fastslagit att alla människor ska ha samma möjligheter och förutsättningar att utan 

diskriminering, tvång, våld eller förtryck bestämma över sin egen kropp, sexualitet och 

reproduktion. FN beskriver sexuell och reproduktiv ohälsa som ett vanligt problem bland 

flickor och kvinnor. Det beror ofta på kunskapsbrist, förtryck, diskriminering och ojämlika 

maktförhållanden mellan könen – något som begränsar kvinnornas rättigheter och gör det 

svårare för dem att ha kontroll över sin egen kropp och sexualitet. I Kairodeklarationen från 

1994 förbinds FN:s medlemmar att arbeta mot alla former av sexuell och reproduktiv 

diskriminering mot kvinnor (FN, 2008). 

I samma anda anser den svenska regeringen att rätten att bestämma över sin egen kropp, 

sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor, oavsett könsidentitet, hudfärg, 

ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Regeringen motsätter sig bland 

annat barnäktenskap, diskriminering av HBT-personer och kvinnlig 

könsstympning(Regeringen,2015).  

4.4 Barnmorskors övergripande arbete med könsstympade kvinnor 
Barnmorskor arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett omfattande och varierande 

verksamhetsområde. Barnmorskor träffar kvinnor under hela deras livscykel, från ung flicka 

till åldrande kvinna. Barnmorskor har ansvar för många områden som berör kvinnors 
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reproduktiva liv, bland annat preventivmedel, abort, graviditet, vård före, under och efter 

förlossning samt vård av nyfödda. Enligt Socialstyrelsen (2017) är barnmorskor en av de 

viktigaste aktörerna i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning. De möter 

könsstympade kvinnor i olika sammanhang. Mödrahälsovården erbjuder individanpassat och 

personligt stöd, preventivmedelsrådgivning, information om levnadsvanor och 

sjukdomsförebyggande metoder till alla gravida kvinnor. Socialstyrelsens rekommendation är 

att det bör finnas en handlingsplan om kvinnlig könsstympning i varje verksamhet 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Det vanligaste är att den könsstympade kvinnan söker vård själv när hon upplever smärta. Ofta 

gäller det menstruationssmärtor, upprepade urinvägsinfektioner, smärtor i samband med första 

samlaget eller vid graviditet/förlossning. En del kvinnor kan ha besvär som är svåra att koppla 

ihop med ingreppet, andra har ingen vetskap om att de är könsstympade; detta på grund av 

okunskap om det kvinnliga könsorganets anatomi.  

Kvinnlig könsstympning är ett fenomen som väcker starka känslor, barnmorskor ställs ofta inför 

kulturella och etiska problem i mötet med dessa kvinnor. Socialstyrelsens rekommendation är 

att barnmorskor är öppna och har en helhetssyn, trots negativa känslor, och bemöter dessa 

patienter med ett professionellt förhållningssätt – genom att visa förståelse för kvinnornas 

situation samt genom att visa att man har kunskap om och erfarenhet av kvinnlig 

könsstympning. Därmed skapar man trygghet och tillit hos oroliga patienter. Vid möte med 

könsstympade kvinnor bör barnmorskor fokusera på hela livssituationen, inte enbart på 

kvinnornas underliv (Socialstyrelsen, 2017). 

Även om ”könsstympning” är den tekniskt rätta termen att använda i vårdsammanhang är den 

fördömande och möjligt skadlig för den könsstympade kvinnan – särskilt när den används av 

någon utanför kvinnans egen kultur. Socialstyrelsens rekommendation är att istället använda 

begreppet ”kvinnlig omskärelse” vid första mötet, med hänsyn till eventuell kulturell betydelse 

för patienten. Vidare uppges att vid vaginalundersökning bör vårdgivare ha i åtanke att det kan 

upplevas som smärtsamt och ångestfyllt för dessa kvinnor, och att undersökningen bör utföras 

varsamt och självklart med kvinnans fulla medgivande. Vidare uppger Socialstyrelsen att en 

könsstympad kvinna ska bemötas av respektfull och omsorgsfull personal oavsett hennes 

etniska, religiösa och traditionella övertygelser (Socialstyrelsen, 2017). 

Vid kommunikationsproblem arbetar barnmorskor med broschyrer om kvinnlig könsstympning 

på olika språk som arbetsunderlag. Vårdpersonal arbetar också med bilder som föreställer 

kvinnliga könsorgan med olika grader av könsstympning, och vid språkbarriärer anlitas en tolk. 

Om kvinnan är könsstympad kan med hennes samtycke en barnmorska göra en gynekologisk 

undersökning, för att ta reda på till vilken grad hon är könsstympad samt vilken hjälp som kan 

erbjudas henne. Vid graviditet diskuterar barnmorskan och patienten tillsammans under 

graviditetens gång möjliga komplikationer i samband med förlossning, för att kvinnan ska få 

rätt vård vid rätt tillfälle. Om kvinnan är infibulerad planeras deinfibulation före förlossning. 

Deinfibulation innebär en ”öppningsoperation” av den hopsydda slidan för att underlätta för 

obstetrisk leverans och att urin och mensblod kan passera, samt att tidigare besvär i samband 

med samlag kan upphöra (Socialstyrelsen, 2017). 
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Barnmorskor ska ha i åtanke att dessa kvinnor helst inte vill prata om ingreppet, då de bär på 

en känsla av skam. Upplevelsen av varje möte är avgörande för om kvinnan söker vård igen 

eller inte. Det är framförallt viktigt att vårdpersonal visar förståelse för patientens kultur, och 

att de har kunskap om sedvänjan, för att skapa tillit och trygghet hos kvinnan (Socialstyrelsen, 

2017).  

5 Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras relevant forskning på området. För att söka forskningsartiklar har 

jag använt mig av MDH:s databas Sociological Abstracts. Jag inriktade mig på sökord såsom 

”female genital circumcision”, ”female genital excision”, ”female excision”, ”female 

circumcision” och ”female genital cutting”. Jag sökte också forskningsartiklar på svenska i 

MDH databas Sociological Abstract och Google Schoolar med sökorden ”kvinnlig 

könsstympning” och ”kvinnlig omskärelse”, men jag hittade knappt några fastän det är många 

svenskar som har forskat inom området. Detta kan bero på att många forskare i Sverige 

publicerar sina forskningsartiklar ofta på engelska. Här nedan redogör jag för forskning utifrån 

följande fyra teman: Identitetsskapande och identitetskris, Den konstruerade kvinnorollen, 

Ojämlik vård bland invandrakvinnor samt Könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande 

inom sjukvård. 

5.1 Identitetsskapande och identitetskris 

Christopher J Coyne& Rachel L Coyne (2014) samlar och syntetiserar den kunskap som finns 

tillgänglig i publicerade studier om identitetens betydelse för kvinnlig könsstympning. Syftet 

var att ta reda på hur identitet påverkar vilka fördelar man upplever sig få genom att delta eller 

avstå i könsstympningsritualen. Coynes forskning visar att praktiserandet av kvinnlig 

könsstympning är djupt sammanflätat med frågor om identitet hos samhällsmedlemmarna. De 

blir stärkta i sin identitet genom att vara ”bra” föräldrar och låta sina döttrar könsstympas. 

Flickor eller kvinnor får i sin tur sin identitet som ”vuxen” och ”riktig kvinna” efter att ha 

genomgått denna ”renlighetsritual”. Studien menar också att kvinnlig könsstympning är 

förankrat i identitet eftersom etnisk identitet och gruppidentitet är sammanlänkat med praxis.  

Vidare visar Coynes studie att kvinnlig könsstympning är en ”viktig identitetsmarkör och 

fungerar som en symbol för att frånskilja insiders från utomstående”. En central funktion för 

kvinnlig könsstympning är att etablera och upprätthålla en individ- och gruppidentitet. Studien 

visar att om en individ inte deltar i ritualen leder det till att den personen blir utesluten ur 

gemenskapen. Flickan som vägrar att delta i ritualen, och hennes föräldrar, bli uteslutna ur 

samhörigheten. Och eftersom de hotar gruppidentiteten kan deras sociala status sänkas. Det 

beskrivs också hur äldre kvinnor som själva blivit könsstympade ofta är ”gatekeepers of 

practices”. Deras roll är att föra praktiken vidare och bidra till att straffa flickor som vägrar att 

deltaga, trots att kvinnorna själva är medvetna om de negativa effekter som kvinnlig 

könsstympning för med sig. Enligt studien värderar gatekeepers fördelarna med individ-, grupp- 

och etnisk identitet högre än avvärjandet av de hälsoproblem som orsakas av kvinnlig 

könsstympning. Äldre kvinnor får rollen som klok kvinna och en högre position i samhället 

genom könsstympning. Det är fördelar de inte vill gå miste om. Det är också anledningen till 

att de anser praktiken som nödvändig och initierar sina egna döttrar i den. Studiens slutsats är 

att uppfattningen om identitetens betydelse i samband med kvinnlig könsstympning måste 

förändras. Genom att minska fördelarna med kvinnlig könsstympning i relation till identitet, 

kommer också sedvänjan att minska eller förhoppningsvis utrotas.  
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Sara Johnsdotter och Birgitta Essén (2010) ifrågasätter i en svensk studie dubbelmoralen i väst, 

där kosmetiska intimkirurgiska ingrepp på icke-afrikanska kvinnor är allmänt accepterade, 

samtidigt som kvinnlig könsstympning är förbjudet att utföra enligt lagen. Generellt sett handlar 

det i båda fall om förändring av kvinnans kroppsdelar. Många afrikanska kvinnor känner sig 

förvirrade och orättvist behandlade, och upplever det som en identitetskrock.  

Farnoosh Rezaee Ahan (2014) undersöker om könsstympning har någon identitetsmässig effekt 

på somaliska kvinnor som bor i Sverige. Studien visar att migration anses som en befrielse från 

det sociala trycket i hemlandet om att fortsätta utöva den barbariska sedvänjan. Det framläggs 

också hur flykten till västvärlden leder till förändring av hur kvinnor uppfattar kvinnlig 

könsstympning och gör dem mer medvetna om negativa konsekvenser. De flesta kvinnorna i 

studien anser inte att deras identitet definieras av könsstympning. Slutsatsen är att kvinnlig 

könsstympning är en global fråga: Även om utövningen har sin grund i kultur och tradition, och 

andras kulturer måste respekteras, är det nödvändigt att bekämpa kulturella praktiker som är 

skadliga för människor.   

Den norska studien av Elise Johansen, Johanna Sundby och Gele, Abdi A. (2012) undersöker 

attityder kring utövning av kvinnlig könsstympning bland somaliska invandrare i Oslo. Syftet 

med studien är att ta reda på somaliska kvinnors upplevelser av att vara könsstympade i 

västvärlden. Resultatet visar att sedvänjan – som en gång i hemlandet var kopplad till social 

status, skönhet och kvinnlighet – förlorat sitt sociala sammanhang i mötet med det 

västerländska. Kvinnorna har gått från att känna sig stolta och fulländade genom omskärelse 

till att genom västerländska ögon se sig själva som stympade. Studiens slutsats visar lovande 

förändringar i attityd, som pekar mot att traditionen håller på att överges bland somaliska 

invandrare i Oslo. Det krävs, menar man, åtgärder som riktar sig till de individer som fortsatt 

stödjer kvinnlig könsstympning. En gemensam kraftansträngning är betydelsefull för att utrota 

praxisen. Individer som ändrat sin syn på sedvänjan och vill ha bort den kan få med sig 

omgivningen i Oslo eller familjemedlemmarna i Somalia för att bidra till den processen. 

5.2 Den konstruerade kvinnorollen  

Amel Fahmy, Mawageb T. El-Mouelby och Ahmed R. Ragab (2010) undersöker i en kvalitativ 

studie sambandet mellan kvinnlig könsstympning och sexuella problem i Egypten. Syftet med 

studien är att undersöka egyptiska kvinnors och mäns uppfattningar om vilken roll kvinnlig 

könsstympning spelar och vilka konsekvenser det har för kvinnans sexualitet. Studien visar att 

klitoris enligt traditionella kulturella övertygelser ses som något offensivt som gör att kvinnan 

har en överdriven sexuell lust. Genom att avlägsna klitoris minskar promiskuiteten. Andra 

orsaker till att praktiken anses vara relevant är renhet och hygien, bevarande av oskuld och 

förbättring av äktenskapsutsikter. Kvinnans oskuld vid äktenskapet är nödvändig för hennes 

värde och för familjens heder. En icke-stympad kvinna är promiskuös och riskerar att ha 

utomäktenskapliga relationer. Enligt forskning är det orsaken till att män föredrar att gifta sig 

med kvinnor med ”gott beteende”, det vill säga kvinnor som är könsstympade. En icke-

omskuren kvinna ska undanröjas till fattigdom och prostitution. Hon ses som omogen, oren och 

promiskuös. 

Det framgår i ovan nämnda studie att det enligt sociokulturella könsnormer är oacceptabelt med 

kvinnor som tar sexuella initiativ i äktenskapet, det ses som uttryck för intensiteten i kvinnans 

sexuella lust. Det är mannens roll att ta sexuella initiativ. Kvinnan kan visa intresse för sin man 

genom att exempelvis ta en dusch på kvällen, laga en god middag, klä upp sig fint eller gå på 

ett speciellt sätt. Studien visar också att kvinnan kan ta initiativ i önskan om att bli gravid eller 

i förmån av mannen. Det är inte passande för en kvinna att vägra ha sex med sin man när han 

begär det. Det är en plikt inom den islamiska läran. 
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Slutsatserna av studien är att konstruerade könsroller för sexualitet påverkar både mäns och 

kvinnors individuella erfarenheter och socioekonomiska situation. Kvinnorna i studien 

engagerade sig i sexuell aktivitet som en äktenskaplig plikt, av religiösa och ekonomiska skäl 

samt för att männen inte skulle ha utomäktenskapliga förhållanden. De unga männen i studien 

hade förståelse för att kvinnlig könsstympning kunde ha negativa effekter för kvinnornas 

sexuella liv, och att det därmed kunde påverka deras eget.  

5.3 Ojämlik vård bland invandrarkvinnor 

Sharareh Akhavan (2012) har i sin studie om barnmorskor undersökt vad som är bidragande 

faktorer till ökad ojämlikhet inom den svenska hälso- och sjukvården vid bemötande av 

patienter med utländsk härkomst. Forskningsresultaten visar att det finns komplexa och 

varierande faktorer. Dålig muntlig kommunikation eller bristande språkkunskaper kan leda till 

missförstånd, som i sin tur kan bidra till ojämlikhet i vården. Även annan tidigare forskning 

visar att misslyckad kommunikation mellan patient och vårdpersonal kan leda till olämplig och 

onödig klinisk ineffektivitet, feldiagnoser, negativa resultat och felbehandling (Fortier et al., 

2010). Språkförbistringar kan påverka vården negativt. Forskningsresultat visar att bra 

kommunikation skapar tillit och förtroende mellan patient och personal, medan misslyckad 

kommunikation resulterar i lägre förtroende för vårdpersonal därmed försämrad vårdkvalitet. 

Det framkom i studien att kulturella övertygelser och förväntningar är faktorer som bidrar till 

ojämlikhet i vården, och ofta leder till konflikter eller kulturkrockar mellan invandrarkvinnor 

och vårdpersonal. Det framkom dock också att kvinnors socioekonomiska bakgrund och 

vistelselängd i västvärlden påverkar deras hälsovårdsbeteende mer än kulturella normer. Vidare 

är det ofta så att invandrarkvinnor inte får tillräckligt med information om exempelvis olika 

behandlingsmetoder, vilket begränsar deras möjligheter att fatta beslut.  
 

Akhavans forskning visar också att vissa barnmorskor i studien har utvecklat lämpliga sätt att 

informera invandrarkvinnor om tillgängliga alternativ, så att de kan fatta beslut om vården 

utifrån dessa och känna att de har kontroll över sina egna kroppar. Även den svenska etnografisk 

tidigare forskning har dragit slutsatsen att invandrarkvinnor bör ha alternativ och att 

individuella behov bör beaktas (Anita Wikberg& Terese Bondas,2010). Lämpliga 

interkulturella kompetens från vårdpersonal leder till färre kommunikationsproblem. Strategin 

one size fits all har en negativ inverkan på vårdkvaliteten för många patienter. Invandrarkvinnor 

bör ses som individer och inte som en grupp. Genom att betrakta invandrare som en grupp 

tilldelas alla i gruppen samma livserfarenheter och samma kulturella beteende. Detta förstärker 

negativa uppfattningar om gruppen och leder till stereotyper och diskriminering. Resultaten 

visar att hälso- och sjukvårdspersonal bör kunna skilja mellan sin kulturella identitet som 

individ och som vårdpersonal och fokusera mer på patienten som individ.  

I likhet med detta har Campinha-Bacote (2002) forskat om kulturell kompetens inom hälso- 

och sjukvård, och hennes modell för detta innehåller följande egenskaper: vårdpersonalens 

medvetenhet om egna fördomar mot andra kulturer, kunskap om kultur i allmänhet, 

interpersonella färdigheter i tvärkulturella möten. Det handlar om vårdgivares kulturella 

medvetenhet och öppenhet.  

Studiens slutsatser är att ojämlik sjukvård bland invandrarkvinnor kan vara resultatet av 

missförstånd som uppstått på grund av språkbarriärer, kommunikationsbrist, olika begränsande 

kulturella övertygelser, samt praxis inom vården. En annan faktor är att invandrare möter 

svårigheter när det gäller att söka vård och att få adekvat vårdnivå. Utbildningsnivå, 

ursprungsland och vistelselängd i Sverige påverkar invandrares hälsovårdssökande beteende. 

Det behövs, enligt studien, mer forskning inom utbildning av sjukvårdspersonal om 

tillhandahållande av interkulturell vård för etniska minoritetshälsovårdstjänster. Detta kan vara 
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en utgångspunkt för att utveckla strategier för att minska etniska ojämlikheter i det svenska 

hälsosystemet. 

5.4 Könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande inom sjukvård 

Syftet med Eric Vloeberghs, Maria van den Muijsenbergh, Anke van der Kwaak& Joroen 

Knipscheer (2013) studie är att undersöka vilka psykosociala och relationella problem som 

afrikanska invandrakvinnor bosatta i Nederländerna upplever i samband med kvinnlig 

könsstympning, hur migration påverkar hälsotillståndet samt hur kvinnorna upplever mötet med 

sjukvården. Hans forskning visar att det finns ett samband mellan kvinnornas migration och 

deras medvetenhet om konsekvenserna av könsstympning, som verkar utlösa minnesbilder av 

ingreppet och smärtan de upplevt. Den norska studien av Elise Johansen, Johanna S. och Abdi 

A. (2012) visar liknade resultat. Könsstympade kvinnor upplever mer smärta efter migrationen 

till väst, på grund av ökad medvetenhet om negativa konsekvenser av ingreppet.  

Vidare pekar Vloeberghs resultat på att posttraumatisk stresstörning, ångest, depression och 

isolering är vanligt förekommande fenomen bland könsstympade kvinnor i exil. Dessa känslor 

av ångest och depression intensifieras för kvinnor som genomgår en förlossning, på grund av 

dåligt bemötande av vårdpersonal och bristande kompetens hos dem när det gäller kvinnlig 

könsstympning. Vloeberghs uppger att kvinnorna i mötet med vårdpersonalen kände sig 

förolämpade och genererade, att de skämdes över att bli undersökta av läkare som inte kunde 

dölja sin förvåning eller chock över slidans utseende. Det gjorde att kvinnorna i studien undvek 

att söka vård eller att avslöja sitt tillstånd för vårdpersonal.  

Slutresultatet visar att migration till Nederländerna ökar medvetenheten om hälsoproblem 

relaterade till kvinnlig könsstympning. Hälsö- och sjukvårdsleverantörer bör vara 

uppmärksamma på ledtrådar som kan vara tecken på kroniska problem och förbättra sin 

kommunikation kring detta.  

Problem med vårdens leverantörer är vanliga även i andra länder, bland annat Sverige. Vanja 

Berggrens (2006) studie handlar om att undersöka erfarenheterna hos könsstympade 

invandrarkvinnor från Afrika, som bosatt sig i Sverige och sökt sjukvård här. Syftet med studien 

var att undersöka möten mellan svensk vårdpersonal och omskurna kvinnor. Studien 

rapporterar att kvinnor uttryckt känslor av hjälplöshet och sårbarhet i mötet med sjukvården, då 

de utan att tillfrågas har beskådats av ett flertal vårdpersonal samtidigt under den gynekologiska 

undersökningen. Vidare rapporteras att kvinnorna känt sig annorlunda, upplevt frustration, 

osäkerhet och rädsla på grund av barnmorskors och läkares kunskapsbrist kring infibulation vid 

förlossning. Studiens resultat visar också att kvinnor har upplevt känsla av underlägsenhet och 

skam, och känt sig förolämpade och övergivna. Konsekvenserna av barnmorskors och läkares 

påstådda attityder var att de gravida kvinnorna i studien föredrog att stanna hemma och undvika 

möten med vårdpersonal. 

Slutsatsen av studien är att mer uppmärksamhet måste läggas vid att förbereda vårdpersonal, så 

att de kan svara på både psykologiska och praktiska behov hos patienter, särskilt könsstympade 

kvinnor. Det finns också behov av kontinuerlig utbildning av vårdpersonal för att möta 

kulturspecifika hälsobehov på ett mer respektfullt sätt. 

5.5 Reflektioner kring tidigare forskning  

Den övergripande bild som tidigare forskning visar är att kvinnlig könsstympning är ett globalt 

fenomen, som har funnit i många år och har sin grund i ett komplicerat sociokulturellt mönster. 

Det kan ses, analyseras och förstås från två olika perspektiv: inifrån och utifrån. I de samhällen 

där könsstympning förekommer finns inifrånperspektivet – sedvänjan ses som nödvändig för 

tradition och kulturell gemenskap. Enligt normen är könsstympning det enda sättet för kvinnor 
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att bekräfta sin identitet på och få tillgång till en högre social position och ekonomisk 

försörjning genom äktenskapet. På grund av migration flyttar könsstympade kvinnor i stor 

utsträckning till andra delar av världen. Detta migrationsflöde har skapat utmaningar i väst, 

bland annat Sverige, när det gäller vård av omskurna kvinnor. Västvärlden har ett 

utifrånperspektiv – sedvänjan betraktas som en kriminell handling. Könsstympade kvinnor i 

exil känner sig förvirrade och annorlunda i mötet med det västerländska. De genomgår en 

identitetskris då sedvänjan ges en annan betydelse än det de är vana vid. En del kvinnor i exil 

upplever kunskapsbrister och dåligt bemötande bland sjukvårdspersonal. Tidigare forskning 

visar att kunskaper om könsstympning och interkulturell kompetens är begränsade i 

västvärlden. För att kunna ge kvinnor en adekvat vård och skapa en bra stämning för 

kommunikation med dem bör sjukvårdspersonal visa förståelse för kvinnornas kultur. Den 

största utmaningen för vårdpersonal är att tillskaffa sig den interkulturella kompetens som 

behövs för att bemöta könsstympade kvinnor, med olika bakgrunder, utifrån deras kulturella 

värderingar och övertygelser.  

Ämnet kvinnlig könsstympning bör integreras mer i läkares respektive barnmorskors 

grundutbildning, för att ge vårdpersonal mer kunskap. Dessutom behöver vårdpersonal, särskilt 

inom gynekologiska och obstetriska mottagningar, öka sin kulturella kompetens för att bättre 

kunna förstå könsstympade kvinnors situation och bemöta dem med respekt och integritet. 

Viktigt är att personalen har i åtanke att könsstympade kvinnor är vuxna människor med egen 

vilja, vars åsikter ska tas hänsyn till i alla vårdsituationer. I framtiden behövs mer forskning där 

könsstympade kvinnor kommer till tals och beskriver sina upplevelser av möten med 

barnmorskor. Det är information som är nödvändig för att kunna förbättra bemötandet inom 

sjukvårdsverksamheten.   

6 Teoretiska och begreppsliga referensramar 
I detta avsnitt kommer jag att presentera uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensramar. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag hämtat inspiration från olika håll. KASAM-

teorin är relevant för min studie eftersom den har ett holistiskt synsätt, med fokus på sådant 

som har betydelse för hälsa. Begreppen kön, genus och genussystem kommer sedan att 

synliggöra hur individen tillskrivs olika roller utifrån sitt kön och/eller genus. Därtill 

kommunikation relevant för den aktuella studien, då människor inte kan undvika att 

kommunicera i mötet med varandra.  Vidare begreppet interkulturellt möte passar in i studien, 

för att det belyser hur olika kulturer möts och samspelar med varandra i ett mångfaldssamhälle. 

Sist men inte minst är transkulturell omvårdnadsteori relevant för den aktuella undersökningen, 

då teorins grundtanke är att sjuksköterskor bör ha ett holistiskt synsätt och vara lyhörda för 

patientens kulturella värderingar. Detta kan utgöra en del av behandlingen och påverka vården 

ur olika aspekter. 

6.1 KASAM-teorin  
Den medicinska sociologen Aaron Antonovsky (2005, s. 42) har studerat vad det är som gör att 

människor behåller sin fysiska och psykiska hälsa, fastän de utsätts för påfrestningar i livet. 

Med hälsan i fokus har Antonovsky utarbetat modellen KASAM. Modellen förklarar varför 

vissa människor, trots att de utsätts för svåra fysiska och psykiska stressorer, upprätthåller en 

god hälsa. Antonovsky skriver i Hälsans mysterium (2005) att människor aldrig är helt friska 

eller helt sjuka – de pendlar mellan dessa två poler. Det är känslan av sammanhang som avgör 

var någonstans mellan polerna som individen befinner sig. Antonovsky förklarar vidare att för 

att individen ska övervinna stressorer och motgångar och upprätthålla hälsa måste hon se sin 

tillvaro som kontinuerlig, vilket innebär att uppleva sin existens som begriplig, hanterlig och 

meningsfull. De tre sistnämnda är KASAM:s delkomponenter (Antonovsky 2005, s. 43–44). 
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Begriplighet: Det individen upplever är begripligt. Det handlar om i vilken grad individen 

upplever information och uttryck som förståeligt, organiserat och förutsägbart. Att individen 

har överblick och kan tolka sin situation. Vidare innebär begriplighet att individen har en stabil 

förmåga att bedöma och förstå verkligheten. Oavsett vilken situation individen befinner sig i 

upplever hon inga känslor av kaos. Även när det gäller situationer som är mindre önskvärda, 

såsom döden eller ett misslyckande, har individen förståelse för verkligheten (Antonovsky 

2005, s. 44). 

Hanterbarhet: Hanterbarhet handlar om hur individen hanterar krissituationer. Hanterbarhet 

innebär att individen har de resurser som krävs för att övervinna de utmaningar som hon möter. 

Dessa resurser kan vara egna eller kontrolleras av behöriga andra som hon litar på och räknar 

med i en svår situation. Exempelvis kan barn, kollegor, kultur, barnmorskor eller Gud betraktas 

som resurser. Det handlar om hur mycket individen kan styra över sitt liv trots motgångar – hur 

hon kan resa sig, kämpa och gå vidare. När individen har en högre grad av hanterbarhet, känner 

hon sig inte som ett offer för de svåra situationer som kan uppkomma i livet. Hon har ett mått 

av kontroll, hanterar situationer på ett bättre sätt och går vidare med sitt liv (Antonovsky 2005, 

s. 45). 

Meningsfullhet: Det handlar om i vilken omfattning individen känner att livet har en 

känslomässig betydelse – att livets motgångar och krav är värda att engagera sig i och söka 

mening i, för att med stolthet komma igenom dem. En individ som upplever en hög grad av 

meningsfullhet konfronteras med problemen istället för att strunta i dem, söker lösning och 

mening i det som händer och kan lära sig något av det (Antonovsky 2005, s. 45). 

En helhetskänsla: Människan är en tänkande, kännande och handlande varelse. Det kan finnas 

begränsningar i individens liv som gör att hon inte kan hantera sin situation fullständigt. Svåra 

situationer, som att genomgå en könsstympning, kan släcka ljuset i ens liv och få det att kännas 

som att man har misslyckats. Med lite av inställningen ”jag kan själv” kan individen begripa 

situationen och försöka göra bättre ifrån sig. Vidare kan hon försöka nå förståelse genom 

handlingar, det vill säga learning by doing. Meningsfullhet är drivkraften i KASAM-teorin, 

enligt sociologen Antonovsky, och någonting som alla människor strävar efter i livet – att ha 

en positiv inställning och förmåga att lära sig något av det som händer i en given situation, hur 

svårt det än kan vara.  

6.2 Kön och/eller genus? 
Judith Butler (2006, s. 184–185) i sin bok Genus ogjort betraktar genus och könet som en social 

konstruktion. Butler menar att det vi anser är naturligt och oföränderligt, det biologiska könet, 

är även det socialt konstruerat. Enligt Butler, det vi kallar kön är en effekt av våra sociala och 

kulturella föreställningar om vad biologisk kön är, inte uttryck för något väsentligt kön. Vidare 

Butler med sin poststrukturalistiska teoribildning grundsyn ser genus som något som inte kan 

reduceras till något vi blir.  Detta eftersom människan från det ögonblick hen föds är 

genusbestämd, hen genomgår ingen förvandling. Genus är en ständig pågående process. Genus 

är inte bara begränsat till kroppar, det avgör i sociala och kulturella sammanhang vad som anses 

som manligt respektive kvinnligt. 

Enligt Butler (Genus trubbel,2007, s.184) är det i vår könade kultur, genus som gör kroppar 

mänskliga, vi definierar så att säga mänskligheten utifrån könet. Könet kan i sin tur förklaras 

som en konstgjord enhet av egenskaper. Det är en, av människan, konstruerad diskurs om hur 

vi ska tolka mänskliga kroppar.   

Butler (2007, s. 205–221) beskriver att syftet med begreppet könsordning eller genusordning 

är att synliggöra och förklara hur kön ordnas i samhället och påverkar alla aspekter av mänskligt 

liv – såsom tankar och handlingar, familj och släktskap, sexualitet och reproduktion eller 
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institutioner och stat. Butler hävdar vidare att föreställningar om kön och genus motiverar 

individers sociala position samt fördelningen av arbete, resurser och möjligheter till medverkan 

och inflytande i samhället. 

Även Yvonne Hirdman (2001, s. 16) i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former 

använder genus för att beskriva det socialt konstruerade könet, som är sammanflätat med olika 

mönster och maktdimensioner. Med genussystemet vill Hirdman visa hur maktrelationen 

mellan män och kvinnor upprätthålls, å ena sidan genom isärhållande, å andra sidan genom en 

hierarkisk ordning mellan könen, där män överordnas kvinnor. Hirdman är intresserad av de 

processer som bidragit till att maktrelationen mellan könen har reproducerats i så många 

generationer. Hirdman hävdar att genussystemet bärs upp av två principer eller system: 

dikotomi och hierarki. Dikotomi innebär att kön konstrueras enligt åtskiljandets princip, vilket 

betyder att två kön beskrivs och förklaras på olika sätt, tillskrivs olika beteenden och 

egenskaper, tilldelas olika roller och uppgifter, placeras på olika platser och inom olika sfärer. 

Resultatet av detta är att människor tolkar och uppfattar dessa olikheter som naturligt 

”kvinnliga” eller ”manliga”. Vidare beskriver Hirdman hierarkin som den princip som 

förskriver hur de olika egenskaperna, förmågorna, rollerna och uppgifterna organiseras i 

samhället i termer av överordning och underordning. Hirdman belyser hur det manliga per 

definition alltid kommer vara överordnat det kvinnliga och hur det som män gör värderas högre 

i samhället, då det representerar normen (Hirdman, 2001, s. 114–118).  

6.3 Kommunikation 
Jonas Stier och Margareta S. Kjellin (2009, s. 35–42) skriver att ordet kommunikation har sitt 

ursprung i det latinska ordet communica´tio, som innebär ömsesidigt utbyte. Kommunikation 

är ett utbyte av tankar, idéer och känslor individer emellan för att uppnå förståelse. All mänsklig 

kommunikation styrs av vissa inbyggda psykologiska mekanismer. En av dem är att människor 

inte kan låta bli att kommunicera. Även tystnad kommunicerar – den kan vara minst lika laddad 

med innebörd och känslor som talade ord och meningar. 

Enligt Stier och Kjellin (2009, s. 41–44) är språket det primära medlet för mänsklig 

kommunikation. Det är genom språket som människor uttrycker sina känslor och tankar, och 

kan förstå hur andra känner och tänker. Det finns kulturskillnader i språket – språket är en del 

av kulturen och en avbild av kulturen. Kulturen förstås, tilldelas, förklaras och får mening 

genom språket, samtidigt som vårt sätt att tänka influeras av språket och kulturen. Det finns 

olika kommunikationsmodeller som var och en kan vara otillräcklig i mötet med andra 

människor. Varje kommunikationsmodell berättar någonting om verkligheten men ingen av 

dem säger allt. Det vanligaste är att blanda olika modeller för en mer effektiv och adekvat 

kommunikation. Människor använder ofta både ickeverbal och verbal kommunikation när de 

interagerar. 

Genom verbal kommunikation utbyter människor symboler i skrift och tal, och det är den 

vanligaste modellen för kommunikation (Stier och Kjellin, 2009, s. 40–41). Med verbal 

kommunikation får individen bekräftelse direkt genom att tilltala en annan människa och få 

respons. Denna interaktion skapar trygghet och tillit individer emellan beroende av vilken 

respons man få. 

Enligt Stier och Kjellin (2009, s. 51–54) kompletteras ofta den verbala kommunikationen med 

icke-verbal kommunikation, vilket innebär informationsutbyte genom exempelvis klädsel, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt, rörelser, gester osv. Människor sänder signaler som 

ett sätt att kommunicera och kan inte låta bli att tolka och ge andras signaler en viss innebörd. 

Vi tillskriver ofta vår interlokutör en avsikt med det hon säger, vi tolkar även tystnaden och 

gester och detta kan vara lika mycket laddat med känslor som ord. Stier menar att även den 
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icke-verbala kommunikationen lärs in genom socialisationsprocessen, vilket gör att den har sin 

grund i kulturen som individen är uppväxt i. I alla kulturer använder människor sig av samma 

ansiktsuttryck för att visa ilska, avsky, rädsla, glädje, sorg och förvåning. Icke-verbal 

kommunikation sker ofta omedvetet och kan uttryckas och uppfattas olika beroende på hur de 

inblandade tolkar en given situation.  

Vidare menar författarna att kommunikation är mer än informationsöverföring. 

Kommunikation är menings- och budskapsbärande, och hur bra eller dålig den är beror på hur 

sändare och mottagare tar emot, förstår och tolkar innehållet. Budskapet kan bli mer ömtåligt 

och svårtolkat mellan människor med olika kulturer, hävdar Stier och Kjellin (2009, s. 131). 

6.4 Interkulturella möten 
Det kan vara svårt att förklara vad begreppet interkulturellt möte betyder om man inte förstår 

vad kultur innebär. Jonas Stier och Margareta S. Kjell (2009, s. 21–23) beskriver kultur som ett 

komplext fenomen som kan definieras och analyseras ur olika perspektiv. Varje definition 

speglar sin tid, plats och rådande kunskapssyn. Gemensamt för dem är dock att kulturen anses 

röra det som ger mening åt människors liv. Den är något som människor överför, delar, 

vidmakthåller och förändrar i ett socialt samspel. Kulturen är en process som skapas, tilldelas 

och utvecklas hela tiden, den blir summan av människors genom livet inlärda traditioner och 

normer. 

Stier och Kjellin (2009, s. 88–90) menar att det finns likheter mellan kultur och etnicitet. Ordet 

etnicitet kommer från grekiskans ethnos, som betyder ”folk”. Etnicitet betraktas som 

sammanhållande aspekter av sociala relationer, som gör att en grupp av individer skiljer sig 

från andra grupper. Det kan röra sig om till exempel ett gemensamt ursprung, tradition, kultur, 

historia, utseende eller det kollektiva minnet av kolonisation eller migration. Utifrån det skapar 

människor ofta gränser mellan ”vi” och ”de” och skiljer mellan sin egen och andras kulturer. 

”Vi:ets” kultur och gruppidentitet värderas högre. ”De” tillskrivs olika negativt laddade 

stereotyper och fördomar och betraktas i stor utsträckning som homogena grupper. Författarna 

är kritiska till detta och menar att det leder till missförstånd att placera stora grupper av 

människor, med olika bakgrund och värderingar, i samma fack.  

Enligt Jonas Stier (2009, s. 131–135) blir ett kulturmöte påtagligt när beteenden och handlingar 

inte är överförbara mellan de involverade, på grund av att kulturella värderingar eller symboler 

har olika betydelse för dem. Därmed blir konversationen obegriplig och samspelet brister. Det 

leder till en kulturkrock. Kulturkrockar uppstår i konflikter mellan olika kulturer.  

Jonas Stier (2004, s. 139) anser därför att människor behöver interkulturell kompetens i dagens 

mångfaldssamhälle för att lyckas med ett kulturmöte. Interkulturell kompetens kan förklaras 

som människans kapacitet att kommunicera på ett rationellt och adekvat sätt i olika kulturella 

situationer. För att kunna göra detta måste individen först ha kulturkunskap, motivation, 

skicklighet, nyfikenhet och förståelse för både den egna kulturen och andras. En interkulturellt 

kompetent person kan enligt Stier undvika större missuppfattningar eller konflikter i mötet med 

andra med olika bakgrund.  

6.5 Transkulturell omvårdnadsteori 

Madeleine Leininger (2002) grundade och utvecklade en omvårdnadsteori som skulle kunna 

tillämpas i olika kulturer, kallad transkulturell omvårdnad. Transkulturell omvårdnad definieras 

som ett formellt forskningsområde och en praktik med fokus på jämförande holistisk 

kulturvård, hälsa och sjukdomsmönster hos människor med avseende på skillnader och likheter 

i deras kulturella värderingar. Teorins utgångspunkt är att sjuksköterskor bör ha ett holistiskt 

synsätt och vara uppmärksamma och lyhörda när det gäller patientens kulturella värderingar. 
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Leininger menar att det finns skillnader mellan tvärkulturell och transkulturell omvårdnad, då 

tvärkulturella studier fokuserar starkare på kultur och inte så mycket på vård, hälsa och andra 

aspekter av omvårdnad. Däremot är transkulturell omvårdnad, enligt Leininger, en specialiserad 

teori som lägger tonvikt på vårdens betydelse, värde och praxis inom kulturella sammanhang. 

Syftet med den är att anpassa vården till individens kulturella värderingar, för att på så vis göra 

den adekvat. Patienten ska kunna hantera sin sjukdom på ett sätt som överensstämmer med 

hennes kultur.  

Leininger (2002) hävdar vidare att ett ökande antal flyktingar över hela världen, förändrade 

roller för kvinnor och män samt växande konflikter mellan individer och grupper gör att 

sjuksköterskor mer än någonsin behöver anamma den transkulturella omvårdnadssynen. 

Sjuksköterskan träffar patienter med olika kulturell bakgrund i sitt yrke, därför behöver hon 

mer kunskap om transkulturell omvårdnad för att bemöta patienterna på ett lämpligt sätt. 

Leininger beskriver tre olika faser som en sjuksköterska måste erfara för att uppnå kulturell 

kompentens och kunskap. Den första fasen innebär att sjuksköterskan skapar sig en kulturell 

medvetenhet och förståelse för kulturella likheter och olikheter. Därmed blir hon mer delaktig 

och lyhörd i vårdtagarens situation och behov. Vidare uppnås hos sjuksköterskan i den andra 

fasen en djupare insikt för kulturella aspekter, till exempel genom vetenskapliga studier. I den 

sista fasen kombinerar sjuksköterskan evidensbaserad kunskap och egna erfarenheter, och 

analyserar huruvida vården som erbjuds har ett transkulturellt perspektiv. 

Madeleine Leininger (2002) utvecklade soluppgångsmodellen (Sunrise model) som ett verktyg 

som hjälper sjuksköterskan att få överblick över olika faktorer som påverkar individens 

kulturella betingelser samt hennes hälsotillstånd och vårdsituation. Modellen anger sju faktorer: 

teknologiska faktorer (till exempel hjälpmedel för att öka patientens välbefinnande), religiösa 

och filosofiska faktorer, sociala faktorer och gemenskap, kulturella faktorer, politiska och 

juridiska faktorer samt ekonomiska faktorer. Alla dessa faktorer kan påverka individens 

hälsotillstånd och omvårdnad, samt hur hon upplever och beskriver dem. Soluppgångsmodellen 

hjälper sjuksköterskan att förstå varje individ som en unik varelse och ge vård som är anpassad 

efter kulturell tillhörighet. Då kan patienten hålla fast vid sina värderingar, sin integritet och sitt 

självbestämmande, vilket bidrar till god hälsa. 

 

7 Metod 
I det här avsnittet kommer metodologiska aspekter presenteras, det vill säga val av metod, urval, 

datainsamling, bearbetning och analys av intervjuer, etiska överväganden och kvalitetskriterier. 

7.1 Metodval  
Utifrån syftet att undersöka barnmorskors erfarenheter av att möta tjejer och kvinnor som 

genomgått könsstympning och söker hjälp och vård, har jag genomfört en kvalitativ 

intervjustudie. Steinar Kvale (2008, s. 9) skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

att syftet med en kvalitativ intervju är att få fram den intervjuades uppfattning om eller 

upplevelse av ett visst fenomen, varför den tycker och tänker ur ett visst perspektiv. Metoden 

ger också varierande berättelser om informanternas livsvärld i relation till en specifik företeelse. 

Den kvalitativa forskningsmetoden söker således främst efter fenomenets innebörd eller 

mening. Det handlar om interaktion mellan två individer som samtalar om ett visst ämne som 

de är intresserade av (Kvale, 2008, s. 21). I boken Samhällsvetenskapliga metoder tar även Alan 

Bryman (2011) upp betydelsen av samspelet mellan intervjuare och intervjuperson, då 
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forskarens intresse riktas mot informanten, som tillåts prata fritt för att kunna dela med sig av 

sina upplevelser utifrån sitt eget perspektiv (Bryman, 2011, s. 412–413). 

Jag anser, i relation till det som Bryman och Kvale skriver, att den kvalitativa intervjustudien 

är en lämplig metod för att få kunskap om intervjupersoners erfarenheter, då jag inte är 

intresserad av att dra generella slutsatser av alla barnmorskors upplevelser om bemötande av 

könsstympande kvinnor. Intervjupersonernas åsikter och upplevelser är istället det som är 

betydelsefullt för att analysera vad informanterna beskriver som viktigt vid bemötande av 

könsstympade kvinnor samt är det något de upplever som utmaning med att möta könsstympade 

kvinnor i sin yrkesutövning.  

7.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner för denna studie baserade sig på barnmorskor verksamma inom 

allmänna mödrahälsovården och förlossningsvården som arbetat med könsstympade tjejer och 

kvinnor. I början var urvalet tänkt att vara bredare, då undersökningen skulle utgå från ett 

sjukvårdsperspektiv. Det innebar att den även skulle inkludera sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor, m.m. På grund av tidspress bestämde jag mig för att begränsa urvalet till 

enbart barnmorskor. Kvale (2008, s. 136) menar att det inte finns någon ideal intervjuperson – 

olika personer är lämpliga för olika typer av intervjuer. Då barnmorskor tillhör den yrkesgrupp 

inom vården som oftast träffar omskurna kvinnor, kändes mitt urval bra och genomtänkt. 

Bryman (2011, s. 433–434) menar vidare att urvalet bör hålla variation gällande exempelvis 

arbetslivserfarenheter. Även om jag har avgränsat urvalet till barnmorskor som i minst fyra år 

har haft kontakt med könsstympade tjejer och kvinnor i sitt yrke, så har jag valt personer som 

arbetar i tre olika typer av allmänna mödravårdens verksamheter och två allmänna 

förlossningsmottagningar för att få varierande beskrivningar av hur informanter upplever 

bemötande av omskurna kvinnor i sin yrkesutövning.  

Urvalet utgick från såväl ett bekvämlighetsurval som ett målinriktat urval. Med 

bekvämlighetsurval menas att forskare använder sig av de individer som är tillgängliga för 

undersökningen. Enligt Bryman (2011, s. 433–434) kan bekvämlighetsurval också användas 

strategiskt, då forskaren i sin undersökning använder sig av en närstående eller en bekant som 

uppfyller urvalets kriterier – vilket var fallet i denna undersökning. Intervjuperson nummer fem 

rekryterades genom en skolkamrat. Då jag inte haft någon personlig kontakt med 

intervjupersonen tidigare, anser jag inte att hennes medverkande i studien har påverkat 

resultatet på något sätt. Personen uppfyllde i övrigt undersökningens krav och kriterier. Vidare 

beskriver Bryman (2011, s. 434–435) det målinriktade urvalet som ett urval som görs utifrån 

de personer som forskaren anser är relevanta för studien. Den avgränsningen var den viktigaste, 

då det inte är alla barnmorskor som arbetar med könsstympade kvinnor. Utgångspunkten var 

att få komma i kontakt med erfarna barnmorskor i ämnet. 

Samtliga informanter är kvinnor. I det följande ges en kort beskrivning av intervjupersonernas 

arbetslivserfarenheter samt hur många år de har arbetat med könsstympade kvinnor: 

IP1: Har arbetat som barnmorska i 12 år och på Asyl- och integrationshälsan i 5 år. 

IP2: Har arbetat som barnmorska i 4 år och på mödravården med könsstympade kvinnor i 4 år. 
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IP3: Har arbetat som barnmorska i 11 år och på mödravården med könsstympade kvinnor i 11 

år. 

IP4: Har arbetat som barnmorska i 30 år och på förlossningen med könsstympade kvinnor i 30 

år. 

IP5: Har arbetat som barnmorska i 7 år och på förlossningen med könsstympade kvinnor i 5 år.  

7.3 Datainsamling och genomförande av intervju 
Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Enligt Bryman 

(2011, s. 415–416) innebär en semistrukturerad intervju att forskaren ställer öppna frågor kring 

olika teman som hon eller han är intresserad av. Frågorna behöver inte komma i samma ordning 

som i intervjuguiden, forskaren är flexibel och kan ställa uppföljningsfrågor som från början 

inte var en del av intervjun.  

Totalt ställde jag tjugotvå frågor till intervjupersonerna, utifrån fyra olika teman. Det första 

temat bestod av introduktionsfrågor. Målet med introduktionsfrågorna var att skapa dialog med 

intervjupersonerna, så att de kände sig bekväma inför det fortsatta samtalet. Det andra temat 

handlade om upplevelsen av mötet. Frågorna handlade om hur barnmorskorna upplevde mötet 

med könsstympade kvinnor, samt vilken betydelse sådana möten fick. Vidare handlade det 

tredje temat om färdighet, och innehöll frågor om riktlinjer och kunskap kring könsstympning. 

Det sista temat var kulturella skillnader, som tog upp frågor om kulturella aspekter. Det 

förekom uppföljningsfrågor som inte fanns med i intervjuguiden, utan styrdes av det som 

kändes viktigt i de enskilda intervjuerna.  

Sammanlagt genomfördes fem intervjuer i två städer. Informanterna fick bestämma när och var 

intervjuerna skulle äga rum. Fyra intervjuer ägde rum på barnmorskornas arbetsplats och en 

intervju skedde hemma hos intervjupersonen, när hon var ledig. Alla intervjuer spelades in i en 

miljö som deltagaren kände sig hemma och bekväm i, och hade kontroll över. Intervjuerna 

spelades in mellan den 7–25 november 2017. För inspelningen använde jag mig av en 

smartphone-app. Kvale (2008, s. 147) skriver att ”det vanligaste sättet att registrera intervjuer 

idag är genom en bandspelare, då kan forskare lägga fokus på samspelet och dynamiken i 

intervjun”. Vidare skriver Kvale att intervjuaren själv är ett forskningsverktyg, då intervjuare 

kan använda sig av sin subjektivitet och sin förmåga att komma ihåg saker för att samla in data 

(Kvale 2008, s. 148). Jag använde mig också av ett anteckningsblock för att skriva ner vissa 

saker som kom upp i samtalet, och som jag tyckte var intressanta för studien. 

7.4 Bearbetning och analys av intervjuer 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades samtliga. Jag lyssnade igenom varje 

intervju flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. Att lyssna till materialet upprepade 

gånger var värdefullt inför analysen.  

Nästan steg var att avskilja det som var relevant för undersökningen från det som var irrelevant. 

Efter att systematiskt ha gått igenom det transkriberade underlaget, kodade jag det utifrån teman 

som är relevanta för studien och som kan besvara mina frågeställningar. Kvale (2008, s. 159) 

skriver att den vanligaste formen av dataanalys innebär att koda eller kategorisera den 

transkriberade texten. Jag genomförde alla analyssteg själv. Det framkom tre huvudteman 

utifrån undersökningens syfte: Barnmorskor strävar efter ett gott bemötande, Kommunikation 

och kunskap och Kulturanpassning. Slutligen innefattade dessa tre teman nio olika 

subkategorier, som presenteras i Tabell 1. 
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Jag använder mig av meningskoncentrering i min analys av intervjumaterialet, vilket innebär 

att intervjupersonernas uttalanden omformuleras mer kortfattat och koncist, utan att innehållet 

tappar sitt värde (Kvale 2008, s. 174). 

 Tabell 1. Kategorier och underkategorier  

 

 

7.5 Etiska överväganden 
Det finns fyra olika etiska krav inom samhällsvetenskaplig forskning som en forskare bör tänka 

igenom innan hon/han börjar sin undersökning: Informationskravet, Samtycketskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 131).  

I studien togs hänsyn till nämnda principer. Samtliga deltagare fick ett brev där de informerades 

om undersökningens syfte, att intervjun skulle spelas in, att deltagandet var frivilligt samt att 

det närhelst man ville kunde avslutas om man så önskade, utan att man behövde förklara sig. 

Informationskravet blev följaktligen uppfyllt.  

Samtycketskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att självständigt bestämma över sin 

medverkan utan att utsättas för påtryckningar. Deltagarna i denna undersökning lämnade sitt 

samtycke, därefter bestämde vi när och var intervjun skulle äga rum.  

Konfidentialitetskravet handlar om anonymitet. Forskaren bör behandla deltagarnas personliga 

uppgifter med omsorg, så att inga obehöriga kan ta del av den insamlande data eller känna igen 

deltagare på något sätt – om forskaren och deltagarna kommit överens om detta, vilket är fallet 

i denna studie. Därför nämns inga uppgifter om var personerna arbetar.  

Det sista etiska kravet är Nyttjandekravet, som innebär att den insamlade data endast ska 

användas för forskningsändamålet, vilket också är fallet i denna studie (Bryman, 2011, s. 131–

139).   

Barnmorskor strävar efter ett gott bemötande 

 Att våga fråga 

 Upplevelse av bemötande 

 Synen på könsstympning  

 Förändring 

Kommunikation och kunskap 

 Utbildning  

 Kommunikation 

Kulturanpassning 

 Kulturkrock 

 Utmaningar 

 Synen på mansrollen 

 Genusskillnader 
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7.6 Reliabilitet och Validitet 
Enligt Bryman (2011, s. 351) är Validitet och Reliabilitet i kvalitativ forskning en fråga om 

huruvida forskare har samlat in och bearbetat datamaterialet på ett systematiskt och hederligt 

sätt, samt huruvida undersökningens resultat kan generaliseras. I kvalitativ forskning används 

två grundläggande begrepp för att bedöma undersökningens kvalitet, Tillförlitlighet och Äkthet. 

Det handlar om att kunna besvara huruvida man mäter det som man avser mäta. Är studiens 

resultat tillförlitliga? Kan man generalisera den aktuella undersökningen?  

Bryman (2011, s. 352) menar att generaliserbarhet kan vara ett problem vid kvalitativ forskning, 

då denna ofta utgår från ett fåtal deltagare. Den föreliggande studiens resultat kan av samma 

anledning inte generaliseras till andra miljöer eller sammanhang. Däremot går det att hitta 

likheter med andra undersökningars slutsatser om upplevelsen av mötet mellan barnmorskor 

och kvinnor utsatta för könsstympning. Det gör att resultatet ändå kan överföras till och kasta 

ljus på framtida situationer. 

Tillförlighet (Bryman, 2011, s. 354–356) rör frågan om att resultaten säkerställs enligt de regler 

som finns, samt att forskaren rapporterar studiens resultat till de berörda i undersökningen, för 

att få bekräftelse på att den sociala verkligheten förmedlats på rätt sätt. Det sistnämnda gjordes 

inte än på grund av tidsbrist, då uppsatsskrivande har tagit mer tid än förväntas. Meningen är 

att varje deltagare kommer så småningom att få ta del av undersökningsresultat så fort uppsatsen 

är färdig. Innan intervjupersonerna få ta del av undersökning har forskare gått tillbaka till den 

inspelade intervjumaterialet och lyssnade på den flera gånger för att vara säkert att forskare ha 

förstått och tolkat rätt informanternas berättelser. Även den transkriberade intervjumaterialet 

fick forskare läsa flera gånger och funderade över intervjuernas sammanhang. Intervjuguiden 

var tydlig, och i intervjusituationen försäkrade forskare att deltagarna hade förstått frågan. 

Forskare ställde uppföljningsfrågor för att informanterna skulle ha möjlighet att utveckla sina 

tankar och för att undvika missuppfattningar. Forskare har inte på något sätt låtit sina 

värderingar eller sin bakgrund påverka studiens slutsatser. Bryman (2011, s. 354) menar att det 

finns många olika sätt att beskriva en social verklighet och deltagarna i denna studie ger 

exempel på några. För att säkerställa validitet och reliabilitet kontrollerade forskare om 

frågeställningarna och syftet med undersökningen hade besvarats, vilket forskare anser. Syftet 

inte är att komma fram till absolut sanningen eller generalisera resultatet till alla banmorskors 

verksamheter, meningen är att få förståelse om deltagarnas upplevelse av vad de beskriver som 

viktigt vid bemötande av könsstympade kvinnor i sin yrkesutövning samt om det finns 

utmaningar i bemötandet av dessa kvinnor, i så fall vad? 

Äkthet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till validitet, och har att göra med i vilken 

utsträckning undersökningen speglar det den avser att spegla (Bryman, 2011, s. 356–257). 

Äkthet handlar om att kritiskt granska forskarens tillvägagångssätt, det vill säga 

undersökningsprocess, val av metod och urvalsgrupp samt identifiering av teman i analysen. 

Innan intervjuerna spelades in gjordes en pilotintervju, för att testa att den tekniska utrustningen 

fungerade som den skulle. En svårighet med kvalitativa intervjuer är att det för forskaren är 

nästintill omöjligt att veta om den information som intervjupersonerna uppger är ”äkta”, även 

om jag själv har strävat efter att så långt som möjligt uppnå äkthet. Jag har varit öppen i min 

tolkning och analyserat materialet från olika synvinklar. Äktheten ligger i att ge en rättvisande 

bild av en situation, med hänsyn till att alla människor upplever verkligheten på olika sätt. 

Vidare kommer deltagarna kunna känna igen sig i återgivandet av det som de har berättat, trots 

anonymiseringen. Uppsatsens äkthet stärks också genom att jag har granskat det transkriberade 

materialet för att undvika missförstånd.   
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8. Resultat  
När det gäller presentationen av resultatet har jag tagit bort delar av citat som inte är relevanta 

för studien, vilket markeras med ”…”. För att garantera intervjupersonernas anonymitet har jag 

slumpmässigt tilldelat varje deltagare ett nummer mellan 1 och 5, vilket innebär att den 

intervjuperson som citeras benämns med ”IP” (intervjuperson) och sitt nummer. I analysen av 

intervjumaterialet framkom tre teman som svarade mot studiens syfte. Dessa teman är 

Barnmorskor strävar efter ett gott bemötande, Kommunikation och kunskap och 

Kulturanpassning. Varje tema har i sin tur delats in i underkategorier. Här nedan presenteras de 

olika kategorier och underkategorier som ingår i analysen. 

Tabell 2 

Kategorier Underkategori 1 Underkategori 2 Underkategori 3 Underkategori 4 

Barnmorskor 
strävar efter ett 
gott bemötande 

Att våga fråga Upplevelse av 
bemötande 

Synen på 
könsstympning 

Förändring 

Kommunikation 
och kunskap 

Utbildning Kommunikation   

Kulturanpassning   Kulturkrock Utmaningar Synen på 
mansrollen 

Genusskillnader 

 

8.1 Barnmorskor strävar efter ett gott bemötande 
Informanterna upplever olika känslor i mötet med könsstympade kvinnor – de beskriver bland 

annat känslor av ilska och avsky mot traditionen. Trots starka känslor försöker barnmorskorna 

ändå ha ett öppet sinne, så att kvinnorna inte på något sätt uppfattar det som att personalen 

fördömer en tradition som är en del av hennes kultur. Intervjupersonerna uppger att de 

eftersträvar ett neutralt bemötande och att vara så sakliga som möjligt.  

Den här kategorin har delats in i fyra olika subkategorier: Att våga fråga, Upplevelse av 

bemötande, Synen på könsstympning och Förändring.  

 

8.1.1 Att våga fråga 
Det kan vara svårt att prata om kvinnlig könsstympning med patienter, då ämnet ofta betraktas 

som tabubelagt och triggar starka minnesbilder för de flesta kvinnor som utsatts för ingreppet. 

Samtliga intervjupersoner uppger att de i sin yrkesutövning frågar nästan alla kvinnor med 

rötter i länder där kvinnlig könsstympning är ett förekommande fenomen om de blivit utsatta 

för kvinnlig omskärelse eller har gjorde operation i underliv. Deltagare betonar vikten av att 

undvika begrepp könsstympning vid första mötet med hänsyn till kulturell betydelse för 

kvinnan, även den är rätta ord i vårdsammanhang.  Enligt informanterna frågan gäller särskilt 

när kvinnorna uppsöker vård i samband med graviditet, samlivsbesvär, upprepande 

urinvägsinfektioner eller menssmärtor. Informanten berättar att: 

”Jag brukar kanske formulera att ’jag ser att du kommer från ett land där 

omskärelse förekommer, är det någonting som du har blivit utsatt för?’” IP5 

Vidare menar barnmorskor att det är angeläget att ställa frågor på ett professionellt sätt, att 

lyssna på kvinnans berättelse och undvika att uttrycka sig fördömande, oavsett omständigheter, 

så att hon inte känner sig stigmatiserad. För att kvinnan ska orka berättar om den smärtsamma 

upplevelse som hon blev utsatt för som barn är det, hävdar barnmorskorna, viktigt att skapa en 
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avslappnade miljö och en förtroendeingivande stämning. Lika viktigt är att visa att man är 

engagerad i hennes berättelser, är lyhörd och visar förståelse för hennes kultur.  

”Jag försöker att vara väldigt tydlig, särskilt när de kommer till oss och har besvär 

när de kissar eller svårigheter i sitt samliv. Jag brukar fråga om de är omskurna. Jag 

säger inte direkt ’könsstympad’, jag säger ’omskuren’. Man kan fråga på olika sätt, 

sen kan jag försöka att förklara varför jag vill veta det.” IP4 

Informanterna berättar att de brukar ta upp frågan om könsstympning vid första mötet, men om 

kvinnan är obekväm och inte vill gå in i djupet om sin upplevelse av könsstympning, då kan de 

vänta till nästa besök för att ta upp frågan igen. Barnmorskorna betonar vikten av att vinna 

kvinnans förtroende, så att hon vågar berätta om sin upplevelse och kan söka vård igen. 

Angående hur de ställer frågan om könsstympning till kvinnan säger de: 

”…när jag arbetar med gravida kvinnor så har jag för vana att fråga kvinnorna om 

de är omskurna och till vilken grad. Många vet knappt att de är omskurna eller till 

vilken grad de är omskurna. Så jag frågar alltid och ser om man kan göra en 

vaginalundersökning, så att förlossning ska kunna fungera för dem. Man måste ha 

tålamod för att en del behöver mer tid på sig för att berätta om sin upplevelse” IP1 

Informanterna upplever det inte som något problem för kvinnorna att svara på själva frågan om 

de blivit utsatta för kvinnlig omskärelse eller genomgått en operation i underlivet. Många tycker 

att det är positivt att barnmorskorna är intresserade av deras kultur, de tar det på ett bra sätt och 

är ärliga med sina svar. Det är vanligt att dessa kvinnor inte upplever det som ett problem att 

vara könsstympad, trots att de har olika besvär och komplikationer. Det har också framkommit 

att en del kvinnor till och med kan avdramatisera det hela, då de upplever könsstympning som 

en naturlig sak.  

” …kvinnorna brukar svara väldigt odramatiskt. Det är inte någonting som de 
upplever att det är svårt att prata om. De svarar ärligt på frågan som en naturlig 

sak.” IP2 

Samtliga intervjupersoner menade att de inte har varit med om att någon av kvinnorna blivit 

besvärad vid frågan. Vidare säger informanterna att det kan hända att en del kvinnor inte 

reagerar alls för att de inte vill prata om det, och ger de svar som de tror att de förväntas svara. 

 

8.1.2 Upplevelse av bemötande 
Enligt barnmorskorna innebär ett bra bemötande av en könsstympad kvinna att försöka vara 

lyhörd för kvinnans situation, och att inte låta egna värderingar påverka möten och vård. Mötena 

upplevs som komplexa men okomplicerade. Att träffa könsstympade kvinnor beskrivs som 

positivt men ibland känslosamt. Samtliga informanter förklarade dock att de arbetar utifrån ett 

professionellt förhållningsätt. Vidare menar informanterna att de kan bearbeta sina känslor så 

att de inte förmedlas vidare till kvinnorna.  

På frågan om hur barnmorskorna upplever mötet med de omskurna kvinnorna svarar de: 

”Nu är det inga problem för mig. Jag är van att träffa kvinnorna, så för mig är det 

inte jobbigt längre. Men jag kan tycka att det är väldigt tragiskt när en nygift ung 

kvinna inte kan ha ett samliv med sin man – för att slidan är så liten att om man tar 

fram en blyertspenna så kommer du inte in ens med den sida som är vässad. Det är 

väldigt jobbigt att se, man blir ledsen. Jag förstår hur lång tid det tar att kissa, 
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menstruera, smärtor, ärrvävnad… Jag gråter inte, men som kvinna blir man ledsen. 

Jag lider med kvinnan och kvinnorna.” IP1 

Intervjupersonerna beskriver hur de i mötet med omskurna kvinnor alltid har i åtanke patientens 

sårbarhet. De reflekterar ofta över den asymmetriska vårdrelation som gör att omskurna kvinnor 

i behov av barnmorskors expertis kan känna sig i beroendeställning gentemot 

sjukvårdspersonal. En del barnmorskor beskriver att de inte upplever någon skillnad på möten 

med könsstympade i jämförelse med andra möten. De menar att alla människor är lika och ska 

betraktas utifrån detta. Det innebär att alla kvinnor bemöts med samma respekt, omsorg och 

förståelse, och att ingen åtskillnad görs mellan olika patienter på grund av etnisk tillhörighet 

eller hudfärg. Detta i syfte att skapa ett positivt bemötande mellan patienter och barnmorskor. 

En av informanterna säger att: 

”Jag tycker att man kan säga att möten med könsstympade kvinnor är som vanliga 

möten med kvinnor som inte är könsstympade.” IP2 

En informant belyser svårigheterna som kan uppstå vid en gynekologisk undersökning. En del 

kvinnor blir oroliga och känner sig obekväma inför undersökningen. Informanten beskriver 

situationen som obehaglig för både barnmorskan och kvinnan. Målet är att ge patienten 

trygghet, visa respekt för hennes integritet och självbestämmande, att själv försöka vara 

fördomsfri och att visa att man har kunskap kring ämnet och förståelse för kvinnans kultur – så 

att hon kan slappna av och vara tillmötesgående.  

Informanterna berättar att: 

”...vi försöker göra så att kvinnan inte känner sig obekväm vid den gynekologiska 

undersökningen. Det är hemskt om personal som inte är van att se en könsstympad 

kvinna undersöker henne och säger: ’Vad hemsk det här ser ut! Stackars dig, oh, 

vad hemskt…” Det är jätteviktigt att första mötet och första kontakten blir en 

positiv upplevelse för henne, så att hon vågar prata om det igen… Jag brukar ge 

kvinnan den tid hon behöver, så att hon kan lita på mig…” IP5 

Informanterna upplever mötet med könsstympade kvinnor som något okomplicerat. En av 

informanterna som är verksam inom förlossningsvården upplever att det är lätt att prata med 

kvinnorna fastän de kommer in akut, det vill säga för att föda barn. Informanten beskriver hur 

det är att möta dem: 

”Jag tycker inte att det är så svårt att bemöta könsstympade kvinnor, om det inte 

finns språkliga hinder. De är ju lättsamma – särskilt afrikanska kvinnor är väldigt 

lätta att prata med om allt...” IP4  

 

8.1.3 Synen på könsstympning  
Att blir utsatt för kvinnlig könsstympning medför risker, menar barnmorskorna, och har många 

negativa konsekvenser för hälsan – både fysiska och psykiska. Vilka konsekvenser det handlar 

om beror till stor del på omfattningen av ingreppet. De hälsokonsekvenser som uppstår i 

samband med det illustreras av barnmorskornas berättelser. Bland annat kan kvinnor besväras 

av mag- och menssmärtor, smärta vid samlag eller återkommande urinvägsinfektioner. Många 

kvinnor upplever förlossningskomplikationer. Det kan också leda till infertilitet eller psykiska 

trauman. En del kvinnor isolerar sig socialt pga. inkontinensbesvär som en följd av ingreppet. 
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Ingen av informanterna anser att det finns någon mening eller fördel med könsstympning. De 

ser det som ett trauma som påverkar flickor och kvinnor fysiskt och psykiskt under många år, 

och som enbart orsakar lidande, besvär och hälsoproblem. En av informanterna säger: 

” …många omskurna kvinnor har svårt att kissa, menstruationsblod rinner inte 

ordentligt och samlas i slidan och kan orsaka cystor, kvinnan måste klippas vid 

förlossning för att underlätta leveransen, upprepade urinvägsinfektioner, det ger 

mycket psykiska besvär i form av posttraumatisk stress...depression…” IP2 

Utifrån sina erfarenheter att möta könsstympade kvinnor upplever vissa barnmorskor att en del 

omskurna kvinnor, trots att de blivit utsatta för ett trauma, inte ser sig själva som offer. Det kan 

bero på de starka band som kvinnorna har till sin tradition och kultur, eller på en religiös tro 

som bidrar till att några kan acceptera det som har hänt. Informanterna hävdar vidare att den 

religiösa tron, eller övertygelsen om traditionens riktighet, blir en sorts terapi som en del 

kvinnor använder sig av för att gå vidare och försöka hitta mening i livet, trots de svåra 

påfrestningar de har utsatts för. En av informanterna säger: 

 ”Det var säkert en dramatisk upplevelse när det hände, men en del ser inte 

sig själva som offer. Många har tron att könsstympning har med religion att 

göra, medan andra menar att alla kvinnor i deras land har genomgått 

könsstympning och att det inte är något som de kan göra åt. Allt som 

händer har en mening…” IP2 

8.1.4 Förändring  
Informanterna menar att mödrahälsovården har en betydelsefull roll i det förebyggande arbetet 

mot könsstympning, då barnmorskor kommer i kontakt med utländska kvinnor i sin 

yrkesutövning i olika sammanhang. Det ingår i arbetsrutinerna att ge rena fakta till kvinnor om 

nackdelarna med könsstympning, samt att därutöver belysa dem om att ingen religion fördrar 

kvinnors lidande – så att inte kvinnan känner det som att hon måste ”gå emot Guds vilja”. Det 

står varken i Bibeln, Koranen eller Tora om könsstympning, och det har alltså inte ingenting 

med religion att göra. Målet är att försäkra kvinnan om att det finns professionell hjälp att få. 

En av barnmorskorna säger att: 

”Kvinnlig könsstympning är en tradition som är flera tusen år gammal…  man vet 

att det är någonting som inte har med religion att göra… vi vet att man har ju sett 

på gamla målningar i Egypten att man utförde könsstympning ... det är någonting 

som fanns innan religions uppkomst… som barnmorskor försöker vi ge kvinnor så 

mycket rena fakta som möjligt att det hela har ingenting med Gud att göra” IP5 

 Barnmorskorna beskriver hur en del kvinnor är rädda för att det ska uppstå svårigheter att 

förlösas på ett sedvanligt sätt. Barnmorskorna informerar kvinnorna om deinfibulation och 

planerar med deras samtycke ett sådan operation i god tid innan förlossningen, för att minska 

stress och underlätta förlossningsförloppet. Särskilt gäller detta de kvinnor som har genomgått 

ett faraoniskt ingrepp och inte har fått barn tidigare. Informanterna påtalar att en del kvinnor 

blir oroliga för att en operation ska förorsaka försämringar, men barnmorskorna försäkrar 

kvinnorna om fördelarna med ingreppet. 

”Många kvinnor blir väldigt upprörda. De blir oroliga när man vill öppna upp… Sen 

få man förklara för dem att de får hjälp under förlossningen, de får smärtlindring 
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och behöver inte känna sig rädda. Kvinnorna blir motiverade till ingreppet för att 

det kommer att underlätta förlossningen.” IP1 

 

Barnmorskorna berättar att de arbetar aktivt mot könsstympning och att de även informerar 

kvinnornas partner om hälsoproblem relaterade till sedvänjan. Därutöver upplyser de också om 

svensk lagstiftning kring kvinnlig könsstympning. En av barnmorskor säger att: 

”Det brukar vara positivt när mannen är med, för då får han också information om 

det hela… Om de väntar en flicka får de information om att könsstympning är 

förbjudet i Sverige, och vilka besvär det kan ge…” IP5 

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationsmaterial som kvinnor och deras anhöriga kan ta 

del av på sitt eget språk – exempelvis i samband med resor till hemlandet, då många föräldrar 

utsätts för stora påtryckningar att könsstympa sina döttrar. Familjen kan då visa för släkten att 

det är förbjudet att könsstympa flickor och kvinnor i Sverige, och på så sätt stå emot 

övertalningsförsöken, uppger en av barnmorskorna. 

”… man kanske är medveten om att könsstympning är förbjudet i Sverige, men om 

man ska åka till sitt hemland kan man ta med sig en kopia av den svenska lagen 

kring könsstympning, som är översatt till olika språk. Om man utsätts för 

påtryckningar kan man visa släktingarna att man inte kan göra det för att man kan 

hamna i fängelse när man återvänder till Sverige…” IP5 

 

8.2 Kommunikation och kunskap 
Kommunikationen mellan barnmorskor och omskurna kvinnor är oundviklig och betraktas som 

en del av omvårdnaden. Informanterna understryker värdet av god kommunikation i mötet med 

kvinnorna, som känner trygghet och förtroende när de tas på allvar och inte stigmatiseras, och 

när barnmorskorna är lyhörda inför deras berättelser och upplevelser.  

Denna kategori har tilldelats två subkategorier: Utbildning och Kommunikation. 

8.2.1 Utbildning 
Samtliga informanter anser att de har goda kunskaper om kvinnlig könsstympning, då detta 

ingår i deras utbildning och arbetslivserfarenhet. Bland annat är de medvetna om vikten att veta 

i vilka länder som fenomenet förekommer och hur man ska ta upp frågan första gången. 

Barnmorskorna menar vidare att de på arbetsplatsen har tydliga riktlinjer kring fenomenet och 

dess konsekvenser, samt för hur man bemöter dessa kvinnor – riktlinjer som också följs upp. 

Informanterna berättar: 

”Vi har riktlinjer kring hur vi ska arbeta med könsstympning. Vi har haft ett PM hela tiden på 

mina arbetsplatser. Förut var det ganska litet och inte så utvecklat, men nu har Socialstyrelsen 

kommit med nya riktlinjer och nya anvisningar. Däribland att man ska deinfibulerade kvinnan 

under graviditet – inte i samband med förlossningen, som vi gjorde tidigare. Det finns en liten 

risk för att kvinnan får lite ’Flashback’ av det hon har varit med om som barn, och det blir 

ytterligare ett trauma under förlossningen… De senare åren har jag gått med i en grupp som 

har tagit fram en handlingsplan mot könsstympning i vår region. Vi har en kampanjfilm som 

pågår nu i sociala medier… för att öka medvetenheten hos allmänheten… Vi har tagit fram 
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vårdrutiner som har publicerats nu – de ska användas av både kvinnokliniken och primärvården 

i vår region, för att öka kunskaperna om vad könsstympning är och hur man ska bemöta och 

hjälpa omskurna kvinnor… Vi har också intern utbildning…” IP5 

Vidare menar informanterna att de upplever att de har bra kunskap i alla verksamheter kring 

könsstympning. Informationsutbyte mellan olika verksamheter är väl organiserade också.  

”Jag tycker att vi har bra kunskap här på kvinnokliniken överhuvudtaget. Både på 

mottagningen och förlossningen, och på mödravården.” IP4 

 

Tack vare forskning i ämnet är informanterna medvetna om att många omskurna kvinnor 

undviker att söka vård på grund av rädsla för kunskapsbrist bland vårdpersonalen. I väntrum 

och på nätet finns det broschyrer om fenomenet på olika språk, så att kvinnorna kan se att 

barnmorskorna har kunskap om det hela och kan känna att de kan lita på dem.  

”Vi har affischer på skolor, till exempel på insidan av toalettdörrarna, samt i 

väntrummet på vår arbetsplats, där det står att det finns hjälp att få om du är 

könsstympad. Så att patienten känner att om hon tar upp en fråga kommer hon få 

tala med någon som har kunskap om det här ämnet… Vi vill fånga upp unga tjejer 

lite tidigare, innan de gifter sig, så att de slipper många år av besvär…” IP5 

 

8.2.2 Kommunikation  
Informanterna beskriver att en god kommunikation är nyckeln till ett fortsatt ömsesidigt 

informationsutbyte mellan barnmorskor och omskurna kvinnor. De beskriver att kvinnorna blir 

mer delaktiga när barnmorskor inger förtroende och är fördomsfria. En informant säger:  

”När man pratar med kvinnor och män från de här länderna så tycker jag att det 
går jättebra – de berättar om sin situation om de litar på personalen och känner sig 
bekväma. Många har inga problem att berätta om sin tradition, men förlossningen 
är en akutsituation – allt går fort under de olika omständigheterna.” IP4 

Informanten beskriver könsstympning som ett känsligt ämne att prata om. Hon berättar att en 

del omskurna kvinnor inte är vana att prata om intima saker med sin omgivning, och det blir 

svårare i kontakten med en annan kultur. För en framgångsrik kommunikation bör barnmorskor 

visa förståelse och vara ödmjuka, så att kvinnorna känner sig trygga och vågar förlita sig på 

dem.  

”Man måste vara försiktig, för det är ett känsligt ämne. Det är klart att det kan 
vara svårt för en del kvinnor, faktiskt, att öppna upp sig för mig. Det är svårt att få 
förtroende från en kvinna som är emot mig. Det tar en stund innan man har en sån 
kontakt att de vågar prata om sina problem. Man måste vara fördomsfri, visa 
intresse för deras kultur, ha tålamod och förståelse för att de ska lita på mig.” IP1 

Barnmorskorna tycker att det är roligare att prata med kvinnor som kan tala svenska utan hjälp 

från en tolk, då det ofta finns begränsade tider med tolknärvaro att tillgå. De beskriver vikten 

att ge kvinnan den tid hon behöver för att berätta om sin upplevelse eller beskriva de besvär 

som hon lever med i sin vardag.  



29 
 

”Jag tycker att det är särskilt roligt och intressant med somaliska kvinnor som kan 
prata svenska själva. Det är en annan sak med tal, det blir lite svårare. De är väldigt 
benägna att berätta om sin kultur, tycker jag. Det är roligt att höra om deras syn 
på Sverige och vår kultur. När jag kan samtala med dem så tycker jag att det är 
roligt.” IP2 

Barnmorskorna berättar att de anlitar professionella tolkar på grund av språkbarriärer mellan 

dem och de omskurna kvinnorna. De flesta tolkarna är kvinnor och, menar samtliga 

informanter, oftast kunniga och erfarna. Barnmorskorna upplever att omskurna kvinnor brukar 

vara mer öppna när de känner igen tolken, därför försöker de anlita samma tolk vid återbesök. 

Men under en förlossning har man ingen tolk – språkbarriärerna i sådana akuta situationer kan 

vara mer påtagliga och kommunikationen bristfällig. Det svåraste enligt informanterna är när 

varken kvinnan eller hennes man kan tala svenska. Barnmorskorna beskriver hur de brukar 

skapa närmare kontakt med en patient genom att använda kroppsspråk och ickeverbal 

kommunikation. Det är också viktigt att vara vänlig och visa respekt, så att kvinnan känner sig 

lugn och upplever förlossningsarbetet som positivt. Ingen av de intervjuade använder sig av 

familjemedlemmar som tolkar, med undantag från kvinnans partner. På frågan om hur de 

förhåller sig till kvinnor som inte kan tala svenska svarar de: 

”Vi har alltid certifierade och kvinnliga tolkar om kvinnan inte kan prata svenska. Vi 

försöker anlita samma tolk till återbesök, för att kvinnan ska känna sig bekväm och 

inte behöver fundera och känna sig besvärad av tolkens närvaro. Vi har ibland 

telefontolk, men oftast är de på plats.” IP2 

Barnmorskorna menar att det är viktigt att den kvinna som sitter mitt emot dem känner att hon 

kan samtala med dem, därför riktar de blicken mot henne så att hon känner sig delaktig i 

samtalet. 

”Vi har tolk, men vi ställer frågorna till kvinnan. Jag upplever att det tas emot på ett 

bra sätt. De tolkar som vi har är väldigt duktiga och översätter precis vad vi säger. 

När man kommer till en barnmorska är det faktiskt väldigt intima saker man pratar 

om, så de är förberedda på att det kan bli frågor om underlivet också.” IP3 

En del informanter berättar att språksvårigheter och frånvaron av tolk vid förlossning kan leda 

till bristande kommunikation mellan barnmorskor och patienter. Tolkens närvaro beskrivs av 

barnmorskor som en tillgång, som medverkar till att uppnå en rättvis vård för patienten. 

Informanterna illustrerar kommunikationsbristen som ofta uppstår i samband med förlossning 

med att en del kvinnor vill bli hopsydda efter förlossningen, samtidigt som barnmorskorna 

enligt lag inte får göra det. Några av kvinnorna kan bli aggressiva och frustrerade då de inte kan 

göra sig förstådda, eller för att språkproblematiken får dem att tro att de ignoreras eller inte tas 

på allvar. Framförallt betonar barnmorskorna hur eventuella komplikationer under 

förlossningen kan orsaka ytterligare svårigheter på grund av bristande kommunikation mellan 

barnmorskan och kvinnan. 

”Vi har ingen tolk vid förlossningar. Det är svårt när kvinnan och hennes man är 

nyanlända och inte kan tala svenska, exempelvis. De kommer hit ibland 

oförberedda, och vi upptäcker att de är omskurna och knappt kan undersökas. Man 

undrar hur de har blivit gravida, och det frågar vi ofta, men det är ju då som det 

ofta är språkförbistringar… det är tråkigt. Vi är väldigt rädda att det ska vara 

någon akutsituation under förlossningen… Tack och lov har det inte hänt än… Det 

är svårt att hjälpa någon när man inte förstår varandra…Kroppsspråket kan 
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misstolkas. De vill bli uppklippta och sen hopsydda efteråt… Vi syr ihop som det ska 

vara, inte som det var från början. En del blir arga, men det är svårt att förklara 

varför vi inte kan göra det… Vi förklarar, men de förstår inte vad vi säger… De 

saknar utbildning om hur hela kroppen fungerar…” IP4 

Informanten ovan beskriver hur kommunikation kan vara sårbar när man inte förstår varandra 

– en förlossning är en stressig situation som kräver bra interaktion de inblandade emellan. 

Barnmorskan beskriver situationen som ohållbar då kvinnan inte förstår svenska. 

Kommunikationsbrist gör att vissa kvinnor blir mer oroliga, och detta kan påverka 

vårdkvaliteten på olika sätt. 

8.3 Kultur  
När det gäller kulturperspektivet i mötet mellan könsstympande kvinnor och barnmorskor finns 

tre olika subkategorier: Kulturkrock, Utmaningar och Genusskillnader.  

8.3.1 Kulturkrock 
Informanterna tillfrågades om de upplever en kulturkrock i mötet med könsstympade kvinnor. 

Fyra av informanterna svarar att de gör det, medan en informant inte tycker det. Den sistnämnda 

svarar: 

”Nej, faktiskt inte. Jag tycker inte det. De flesta omskurna kvinnor som jag träffar 

tycker också att det är fel, de vill inte föra det vidare till sina egna döttrar. På det 

sättet blir det inte en kulturkrock.” IP3 

De informanter som upplever en kulturkrock menar att det är ett faktum hela tiden, även om de 

kanske de inte alltid är medvetna om det. Det kan vara svårt för dem att förstå kvinnornas kultur, 

samtidigt som de lätt förmedlar egna åsikter och tankar kring vad som är rätt eller fel och hur 

saker ska vara. Informanterna beskriver svårigheterna med att vara objektiv. Men alla betonar 

att de förhåller sig professionellt och försöker att inte vara fördömande.  

”Ja, visst är det så, visst är det så! När man frågar kvinnor om de har blivit utsatta 

för våld och de svarar nej – fastän det är uppenbart att de har blivit utsatta för 

våld, för att de blev könsstympade som små barn och fasthållna, liksom … Ja, det är 

ju i allra högsta grad våld. Så det är ju en kulturkrock när man inte riktigt förstår 

hur man inte kan uppfatta det som våld… Men det är ju klart att det är ju stora 

kulturella skillnader…” IP2 

Citatet nedan illustrerar hur kulturkrockar kan uppstå utan att barnmorskorna ens är medvetna 

om dem. Informanten menar att det är bra att barnmorskor återkommande reflekterar kring vad 

de säger, och hur det sägs, när de möter människor med olika bakgrund: 

”Egentligen upplever man kulturkrockar hela tiden, fast man inte är medveten om 

det. Det är någonting man få arbeta med… Man har gjort jättemycket fel under 

alla de här åren och man har inte förstått det. Det är inte lätt… Det är väldigt lätt 

att man förmedlar sina egna åsikter och tankar om vad som är fel och rätt. Det är 

svårt att vara helt objektiv, det är lätt att det blir fördömande…” IP1 

Barnmorskorna beskriver svårigheterna som kan förknippas med kulturskillnader som en 

utmaning för både vårdpersonal och omskurna kvinnor. En del kvinnor avstår till exempel från 

att söka hjälp för sina besvär, av rädsla för att bli dömda av sin omgivning och betraktas som 

fnask. Vissa upplever kulturella påtryckningar i sin vardag – det är en utmaning som 
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informanterna ofta möter. I sådana situationer känner de sig maktlösa för att de inte kan göra 

någonting för att hjälpa kvinnorna. En informant berättar: 

”Det är jobbigt att se hur de här kvinnorna slits mellan att följa sin kultur – vara 

trogen sin kultur och den grupp som hon lever tillsammans med i vardagen – och 

att söka hjälp angående exempelvis en öppningsoperation. Man möter kvinnan 

som man vet har jättemycket besvär och verkligen behöver hjälp med att få göra 

en öppningsoperation, men vet samtidigt att om hon gör det så skulle det kanske 

innebära kulturella svårigheter för henne. Hon skulle kunna bli anklagad för att leva 

ett sedeslöst liv, vilket inte anses bra, för att hon gjort en öppningsoperation… Det 

är svårt för oss att förstå detta.” IP5 

8.3.2 Utmaningar  
Informanterna beskriver utmaningarna de ställs inför i sitt arbete när det gäller att anpassa sig 

efter omskurnas kulturella och religiösa normer. En del kvinnor föredrar att träffa en kvinnlig 

läkare, särskilt vid gynekologiska undersökningar. Det kan dock vara svårt att få en bokad tid 

hos en sådan, då det ofta är brist på kvinnliga läkare på mottagningen. Samtliga informanter 

menar att de försöker ta hänsyn till kvinnors kultur och religion så gott det går, men att det kan 

visa sig svårt i vissa fall på grund av administrativa missar eller den nämnda bristen på kvinnliga 

läkare – vilket är en del av vården som de inte kan påverka. De medger att en del kvinnor avstår 

från att få vård, och att möjligheten att hjälpa dem därmed försvinner. En intervjuperson 

berättar: 

”Vissa kvinnor tycker att deras religion eller kultur inte tillåter en kvinna att bli 

undersökt av en man. Jag hade nyligen en kvinna som behövde opereras för att 

kunna föda barn… Vi satte upp henne på en tid hos en kvinnlig läkare, men 

sekreteraren var tvungen att flytta om läkarbesöket. Hon kom till en manlig läkare 

istället, som hon inte ville undersökas av... Då försvann möjligheter att hjälpa 

henne där… Det är ett hinder kanske, att det inte finns tillräckligt med kvinnliga 

läkare. Det är svårt…” IP5 

En del barnmorskor berättar att det är de själva som avgör om kvinnan behöver en 

öppningsoperation eller inte. Andra informanter säger att de undersöker kvinnan, men att det 

sen är läkare på kvinnokliniken som gör bedömningen om hon behöver en öppningsoperation. 

Informanterna önskar att de själva kunde bedöma om kvinnan behöver en operation, så att hon 

slipper gå igenom fler undersökningar som drastiskt kan minska hennes möjligheter att få hjälp. 

Informanten säger: 

”… det jag önskar är att om jag träffar en könsstympad kvinna som jag bedömer så 

pass infibulerad att hon inte kan föda barn utan besvär, att jag hade möjligheter i 

det läget att undersöka henne och ta beslut, för att förkorta hennes lidande eller så 

att hon inte behöver avstå från att få hjälp, däremot det handlar om att sakna 

möjligheterna på arbetsplatsen...” IP4 

En annan informant berättar att det av religiösa eller kulturella skäl är svårt för en del kvinnor 

att söka hjälp. Hon säger att det är påfrestande när man hjälper unga asylsökande tjejer att få 

hjälp med sina besvär, och de sedan blir utvisade till sitt hemland. Där kommer de att leva ett 

liv i utanförskap för att de har gjort en öppningsoperation. Hon beskriver detta som en utmaning 

som barnmorskor och sjukvårdspersonal står inför i sitt arbete.  
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”Det är en kulturkrock och samtidigt en utmaning för oss när kvinnor kommer till 

Sverige och söker hjälp för att de är omskurna. De blir uppklippta och man syr på 

ett bra sätt, sen få de inte uppehållstillstånd och skickas tillbaka till sitt hemland 

när man har klippt upp… Där blir de bara fnask i deras ögon… Det är fruktansvärt... 

Där måste man ändra nåt… Vi gör allt vi kan för att kämpa för det här, men jag 

tycker inte att det hjälper så mycket… Det är hemskt för tjejerna…” IP1 

  

8.3.3 Synen på mansrollen 
Barnmorskornas uppfattning om mannens roll i utförandet av könsstympning är att det inte är 

någonting som alla män föredrar – snarare är det en tradition som vidmakthålls av kvinnor. 

Enligt intervjupersonerna beskriver många omskurna kvinnor sina pappor som motståndare till 

att dottern blir könsstympad. Det beskrivs som en kulturell handling som utförs bland kvinnor, 

mot kvinnor. Informanterna säger: 

”Jag hör ofta berättelser som att ’Min pappa ville inte att jag skulle könsstympas, 

men när han reste bort passade mormor på att könsstympa mig’… Det är kvinnor 

som driver den här traditionen vidare…” IP5 

Informanterna upplever att det är många män som bott ett tag i Sverige som har börjat ändra 

sin syn på könsstympning. Detta kan bero på att männen har tagit del av information kring de 

hälsorisker som förknippas med könsstympning eller själva bevittnat vilka besvär det orsakar 

kvinnan. Kanske tanken bakom könsstympning är att kontrollera kvinnans sexualitet, men en 

del män är själva offer för ingreppet då de upplever svårigheter i samlivet med sin fru. 

”Som jag har förstått det och lärt mig är det liksom en tradition som blev kvar. Och 

framförallt är det kvinnor som utför det på kvinnor, med hänvisning till att 

sexualiteten ska vara till för att tillfredsställa män… Jag vet inte, men min 

uppfattning av de män som jag har träffat här är att de tycker att det är 

besvärligt… De kanske är emot det för att de har bott i Sverige länge och känner till 

besvären. Jag vet inte vad män i Somalia tycker om det…” IP2 

Även om könsstympning i västvärlden ses som ett avskyvärt övergrepp mot barn, understryker 

informanterna att det för kvinnor med rötter i denna tradition är en kärlekshandling mot 

döttrarna – man säkrar deras framtid. 

”… det beror också mycket på att om jag inte könsstympade min flicka så kommer 

hon inte att kunna gifta sig. Hon kanske kommer att bli mobbad i skolan och ingen 

vill umgås med henne och hon blir utstött… För många är det här en 

kärlekshandling mot sitt barn. Man tänker att ’om hon gör det kommer hon att 

kunna gifta sig, hennes liv kommer att bli mycket lättare i många aspekter’…” IP5 

Vissa informanter uppfattar könsstympning som en tradition som vidmakthålls på grund av 

bristande kommunikation mellan kvinnor och män. Det är kvinnorna som upprätthåller 

traditionen med syftet att tillfredsställa maken sexuellt, medan männen lider i tysthet och inte 

kan framföra sina åsikter om att de inte vill föra traditionen vidare. En informant beskriver 

situationen: 
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”Mannen säger ingenting, han pratar inte om de här sakerna. Jag har aldrig hört 

mannen diskutera det. Det är så tabu… Jag tror faktiskt att kvinnan pratar med 

kvinnorna och mannen pratar med männen. Så jag tror inte att de pratar om det 

här…” IP1 

Informanten menar även att det är svårt att komma i kontakt med män från länder där 

könsstympning förekommer. Hennes upplevelse är att många män har bevittnat svårigheter för 

könsstympade kvinnor att förlösas ”normalt” och att de är medvetna om hälsorisker med 

könsstympning. Enligt barnmorskan kan detta bero på att i Sverige följer vissa män med på 

kontroller hos mödravården eller vid förlossning. Det gör att de få mer information, och att en 

del därmed börjar ändra uppfattning om det hela.  

”I stort sett skulle jag kunna säga att alla som jag har träffat säger att 

könsstympning är en dålig tradition, och att man inte vill föra den traditionen 

vidare. Mannen är medveten om att det är dåligt för kvinnan… Jag tror inte att jag 

har träffat en man som säger att den här är bra… Sen vet jag inte vad de känner 

egentligen…” IP5 

8.3.4 Genusskillnader 
Intervjupersonerna upplever kvinnlig könsstympning som en gammal kultur, med rötter i den 

traditionella övertygelsen om kvinnors status och roll. Informanternas uppfattning är att 

sedvänjan är ett sätt att kontrollera kvinnans kropp och sexualitet. Att hålla henne kvar i hemmet 

för att, enligt de normer som finns i dessa samhällen, passa upp på mannen och familjen. En 

informant beskriver det: 

”Kvinnlig könsstympning är en gammal tradition… Det här med manligt och 

kvinnligt har att göra med att styra kvinnan. Det är en stor fråga, man blir bara 

upprörd när man tänker på den. De håller hårt i kvinnan. Hon ska vara kvar i 

hemmet och förväntas vara innanför dess fyra väggar och föda sina barn, passa 

upp på mannen och hålla familjen i schack – följa normerna, där män förväntas 

vara män och göra det som ska göras och kvinnor förväntas vara tysta och 

snälla…” IP1 

En av informanterna upplever könsstympning som det värsta förtryck som en kvinna kan 

genomgå, då det kontrollerar henne i alla aspekter – sexuellt, psykiskt, ekonomiskt osv.:  

”…det är det att kvinnor inte ska ha rätt till sin sexualitet, rätt till 

självbestämmande, rätt till sin egen kropp som jag väl menar är det värsta som 

någon kvinna kan uppleva i nån form… oavsett vilken del av världen man kommer 

ifrån – det här blir liksom i sin extremaste form på nåt sätt…”IP2  

Samtliga barnmorskor ser kvinnlig könsstympning som ett tecken på ojämställdheten mellan 

könen, djupt rotat och förankrat i sociala, kulturella, ekonomiska och politiska strukturer. Enligt 

informanterna saknar kvinnor i dessa samhällen möjligheter att påverka och bestämma över 

sina egna liv, och har sällan tillgång till utbildning eller arbete så att de kan leva självständigt. 

Flickans oskuld är basen för familjens ära och hennes sexualitet måste därför övervakas. En av 

informanterna menar: 

”… Tanken om kvinnans renhet sitter så djupt förankrad i kulturen och 

familjerelationen. Det är för kvinnan väldigt viktigt att vara hel och ren, liksom att 
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vara orörd. Det har att göra med det starka bandet till släkten också… det är 

många bitar tradition och kultur i detta… Familjen bekostar giftermålet, man har 

inga egna tankar på att göra någonting själv, utan det är att serva familjen och 

mannen och få leva för dagen. Man har inga möjligheter att leva sina egna tankar, 

de finns liksom inte… Man har inte de med sig…” IP1 

Även om samtliga informanter delar uppfattningen att könsstympning handlar om att 

kontrollera kvinnors sexualitet, skiljer sig deras åsikter om huruvida det sker med patriarkal 

påverkan. De flesta informanterna anser att kvinnlig könsstympning kan kopplas till det 

patriarkala samhället, där kvinnor är underordnade män, medan en av informanterna inte tycker 

det. Barnmorskan säger: 

”Jag tycker inte att det har med patriarkat att göra, utifrån den bild som jag får 

från kvinnorna själva. Det kanske hade med patriarkat att göra från början, med 

mannen som vill kontrollera kvinnans sexualitet… Männen är inte oskyldiga… Men 

det är kvinnor som driver traditionen vidare…” IP5 

Informanterna påpekar att kvinnors situation har varit likadan i århundraden. För knappt två 

hundra år sedan fick kvinnorna i västvärlden kämpa för rättigheter vi idag betraktar som 

självklara. Det som är naturligt för oss är inte naturligt för en annan människa. Informanterna 

menar att de är hoppfulla, och att framtiden när det gäller frågan om könsstympning ser ljusare 

ut i och med att man redan har kommit en bit i arbetet. Barnmorskorna är upprörda över de 

förhållanden som kvinnor tvingas leva under, men är optimistiska om förändringar på området 

och om en jämställd värld i framtiden.  

”I Sverige, för 150 år sedan, hade vi någonting liknande. Då var det tillåtet med 

barnaga… Barn hade inga skor eller mat, gick med trasiga kläder. De var smutsiga 

och kvinnor slet i tysthet… Det var mannen som förväntades arbeta borta från 

hemmet… Så vi hade det inte bättre. Men det handlar ändå om kontroll, en form av 

kontroll över kvinnan, och om att hon var mannens ägodel för att vi inte hade 

rösträtt… Men vi pratar om könsstympning. Som kvinna blir man ledsen över dessa 

övergrepp som pågår och har pågått mot kvinnor i världen … Man få hoppas att 

det blir något positivt – om man kommer en liten bit så är det bra…” IP1 

Barnmorskorna hoppas att även kvinnor i andra delar av världen kommer att uppleva 

jämställdheten och friheten som västerländska kvinnor upplever idag. De påpekar att det är 

viktigt att fortsätta att kämpa för kvinnornas situation och är glada att man redan har kommit 

en bit på väg, även om det fortfarande är mycket arbete kvar.  

 

8.4 Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer undersöka barnmorskors 

erfarenheter av att möta tjejer och kvinnor som genomgått könsstympning och söker hjälp och 

vård. Resultatet har sammanfattats under tre teman: Barnmorskor strävar efter ett gott 

bemötande, Kommunikation och kunskap och Kulturanpassning. 

Resultat visar att informanterna upplever olika känslor i bemötandet av könsstympade kvinnor. 

De beskriver bland annat känslor av ilska och avsky mot traditionen, trots starka känslor 

försöker informanterna ändå ha ett öppet sinne och undviker att uttrycka sig fördömande oavsett 

omständigheterna så att den könsstympade kvinnan inte på något sätt känner sig stigmatiserad 

och tolkar det som att intervjupersoner fördömer en tradition som är en del av hennes kultur. 
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Vidare förklarar deltagare att det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt exempelvis 

genom att vara så saklig som möjligt, skapar en avslappnade miljö och förtroendeingivande 

stämning så att den kvinna som sitter mitt emot intervjupersonen orkar berättar om sin 

upplevelse. Resultatet visar också att intervjupersoner- för att ge en bra vård och uppnå bättre 

resultat -  visar respekt för kvinnan och hänsyn för hennes kultur, samtidigt som 

könsstympningen motarbetas. Allt börjar med ett gott bemötande, så att kvinnan känner sig 

trygg och villig att ta emot den hjälp hon erbjuds. 

I resultatet Framkom att förebyggande arbete mot könsstympning är en viktig del av 

informanters arbete. Samtliga informanter beskriver att de arbetar utifrån tydliga riktlinjer kring 

könsstympning, att de har erfarenheter genom sin utbildning, internutbildning samt tidigare 

arbete med könsstympade kvinnor. Vidare resultatet visar att informanterna har en god 

kompetens i ämnet, då de har utvecklar ett transkulturellt omvårdnadsperspektiv vilket innebär 

att vården anpassas för att ge adekvat vård enligt kvinnas kulturella värderingar. 

Resultatet visar också att även intervjupersoner har utvecklat ett transkulturellt 

omvårdnadsperspektiv i sitt arbete med könsstympade kvinnor, informanterna berättar att de 

ändå möter vissa utmaningar i dessa möten. Den största utmaningen inom ramen för 

transkulturell omvårdnad är enligt informanterna att anpassa vårdsystemet efter de omskurnas 

kulturella och religiösa normer. Intervjupersoner berör också kommunikationssvårigheter på 

grund av språkförbistringar – särskilt vid förlossning, i och med frånvaron av tolkar. Dessutom 

visar resultat att informanterna står inför en etisk utmaning i sitt arbete med könsstympade 

kvinnor, för att de inte kan reinfibulera kvinnor efter förlossning trots att en del kvinnor själva 

ber om det. Reinfibulering är förbjudet enligt lag i Sverige.  

 

9. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring resultatet, för att synliggöra hur syftet och 

frågeställning blev besvarad. Sedan ställs resultatet i relation till tidigare forskning i ämnet, för 

att ta reda på om den föreliggande studien har bidragit med ökad kunskap till forskningen på 

området. Därefter kommer jag att sätta teorin i relation till resultatet samt diskutera mina 

metodologiska val. Avsnittet avslutas med mina reflektioner kring undersökningen och förslag 

till framtidsforskning.  

9.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studien var att undersöka barnmorskors erfarenheter av att bemöta tjejer och 

kvinnor som har genomgått könsstympning och söker hjälp och vård. I studien deltog fem 

barnmorskor från olika verksamheter som ha arbetat med könsstympade kvinnor i minst fyra 

år.  För att besvara syftet har följande två frågeställningar ställts:  

1. Vad beskriver barnmorskor som viktigt vid bemötande av könsstympade kvinnor i sin 

yrkesutövning? 

2. Finns det utmaningar i bemötandet av könsstympande kvinnor, i så fall vilka? 

Efter analys av resultatet har studiens syfte och frågeställningar besvarats. Barnmorskor arbetar 

för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett omfattande varierande verksamhetsområde. 

Barnmorskor bemöter könsstympade kvinnor i olika sammanhang. Socialstyrelsen 

rekommendation är att det bör finnas en handlingsplan om kvinnlig könsstympning i varje 

verksamhet(Socialstyrelsen,2017). Studiens resultat visar att barnmorskor i studie har kunskap 

om könsstympning samt arbetar utifrån tydliga riktlinjer kring både bemötandet av och 

vårdsituationen för den könsstympade kvinnan. När det gäller den första frågeställningen, om 
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vad beskriver barnmorskor som viktigt vid bemötande av könsstympade kvinnor i sin 

yrkesutövning, visar studien att en god kommunikation är nyckeln till ett gott bemötande. Stier 

(2004, s.139) hävdar att interkulturell kompetens kan förklaras som människans kapacitet att 

kommunicera på ett rationellt och adekvat sätt i olika kulturella sammanhang. För att kunna 

göra detta måste individen först ha kulturkunskap, motivation, skicklighet, nyfikenhet och 

förståelse för både den egna kulturen och andras. Enligt informanterna innebär ett bra 

bemötande av könsstympade kvinna att vara så fördomsfritt som möjligt, inte låta egna 

värderingar påverka möten eller vården och försöka att vara lyhörd för kvinnans situation. 

Leininger (2002) menar att sjuksköterska träffar patienter med olika kulturell bakgrund i sitt 

yrke, därför behöver hon mer kunskap om transkulturell omvårdnad för att bemöta patienterna 

på ett lämpligt sätt. Informanterna beskriver sina möten med könsstympade kvinnor som 

positiva men komplexa. Studien resultat visar att informanterna är lyhörda för kvinnornas 

situation och undviker att låta egna värderingar påverka möten eller vård. Vidare 

uppmärksammar informanterna i studien vikten av ett lämpligt bemötande, och att varje enskild 

kvinna ses som en unik varelse. De visar förståelse och respekt för kvinnan och hennes kultur 

för att mötet ska upplevas som positivt. Bemötandet är en del av omvårdnaden. Resultatet visar 

att barnmorskorna i studien arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt och bemöter 

kvinnan som just en individ som är kapabel att förmedla sina egna känslor och 

tankar(Socialstyrelsen,2017). 

Den andra frågeställningen är: finns det utmaningar i bemötandet av könsstympade kvinnor, i 

så fall vilka? Stier (2009, s.131–135) menar att ett kulturmöte blir påtagligt när beteenden och 

handlingar inte är överförbara mellan de involverade, på grund av kulturella värderingar eller 

symboler har olika betydelse för dem. Därmed blir konversation obegriplig och samspelet 

brister. Det leder till en kulturkrock. Vidare hävdar Stier att kulturkrockar uppstå i konflikter 

mellan olika kulturer. Barnmorskorna i studien beskriver svårigheter förknippade med 

kulturskillnader som en utmaning för både vårdpersonal och omskurna kvinnor. Det kan till 

exempel vara svårt att uppfylla religiöst eller kulturellt motiverade önskemål på grund av det 

administrativa systemet och bristen på kvinnliga läkare – detta tillhör en del av vården som 

barnmorskorna inte kan påverka. De uppger att möjligheterna att hjälpa de omskurna kvinnorna 

ofta försvinner när dessa inte får träffa en kvinnlig läkare. Studien resultat visar också att många 

omskurna kvinnor upplever svårigheter i sin vardag efter att de har genomgått en 

öppningsoperation. Det innebär ytterligare en utmaning för informanterna, som anser sin roll 

vara att frambringa hälsa och välbefinnande – inte att ”utsätta” kvinnor för ytterligare psykisk 

ohälsa genom de påtryckningar från omgivningen eller uteslutningar ur gemenskaper som kan 

följa på en operation. Parallellt med viljan att hjälpa kvinnorna med deras besvär uppstår 

dilemmat att hjälpen kan orsaka svårigheter i vardagen för vissa av dem. 

Kommunikationssvårigheter på grund av språkförbistringar vid förlossning är, enligt studien, 

ytterligare en utmaning som barnmorskor upplever i bemötandet av könsstympade kvinnor, då 

det inte finns tolkar närvarande (Stier och Kjell (2009, s.41–44). 

 

9.2 Tidigare forskning i relation till resultatet 
Följande avsnitt behandlar resultatet i relation till tidigare forskning och består av fyra olika 

teman: Identitetsskapande och identitetskris, Den konstruerade kvinnorollen, Ojämlik vård 

bland invandrarkvinnor och Könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande inom 

sjukvården. Jag kommer att behandla varje tema för sig och jämföra det som studien kom fram 

till med tidigare forskning. 

Identitetsskapande och identitetskris 
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Resultatet från föreliggande studie är i enlighet med tidigare forskning, och verkar styrka att 

kvinnlig könsstympning är något djupt sammanflätat med identiteten hos medlemmarna i de 

samhällen där sedvänjan förekommer. I likhet med tidigare forskning visar resultatet att en del 

kvinnor upplever påtryckningar från sin omgivning även i väst och riskerar att hamna i 

utanförskap om de genomgår en öppningsoperation. Även de omskurna kvinnorna inte själva 

kom till tals i denna studie rapporterar informanterna att en del kvinnor efterfrågar 

reinfibulering efter förlossning. Ett sådant ingrepp att får dem att känna sig trygga, då det låter 

dem leva i enlighet med kulturella överenskommelser. Christopher Coyne (2014) har visat att 

könsstympning är starkt sammanlänkat med kvinnlighet i de samhällen där det förekommer. 

Informanterna rapporterar att vissa kvinnor i väst avstår från att söka vård för en 

öppningsoperation, av rädsla för att dömas av sin omgivning eller uteslutas ur en gemenskap. 

Detta kan orsaka depressioner hos en del kvinnor. 

 

Den konstruerade kvinnorollen 

I tidigare forskning av Amel Fahmy, Mawageb T. El-Mouelby och Ahmed R. Ragab (2010) 

anses orsakerna till kvinnlig könsstympning vara att minska kvinnans sexuella lust genom att 

avlägsna klitoris. I samhällen där traditionen förekommer är flickans oskuld basen för familjens 

ära, och hennes sexualitet måste därför övervakas. Föreliggande studie bekräftar att 

könsstympning är ett sätt att begränsa och kontrollera kvinnans sexualitet och kropp. Det 

beskrivs hur kvinnor från nämnda samhällen inte har rätt eller möjlighet att påverka och fatta 

beslut om sitt eget liv eller sin kropp.  

Även om meningen med könsstympning är att kontrollera kvinnors kroppar visar dock resultatet 

att könsstympning är en praktik som fortsätter att utövas av kvinnor, mot kvinnor. Samtliga 

informanter i undersökningen upplever att den fortsatta utbredningen beror på ett missförstånd 

mellan män och kvinnor. Enligt intervjupersoners uppfattning, det kan vara så att kultur och 

tradition inte tillåter en öppen diskussion om sexualitet mellan man och hustru. Den 

föreliggande studie visar att många män idag är motståndare till könsstympning och önskar att 

traditionen upphör. Vidare informanterna medger att de männen som beskrivs här ovan handlar 

om de som informanterna ha pratat med om kvinnlig könsstympning i samband med att mannen 

fick följa med sin partner på barnmorskors mottagning. På så sätt brukar informanterna ha en 

dialog både med mannen och kvinnan om deras syn för ingrepp. 

Ojämlik vård bland invandrarkvinnor 

Sharareh Akhavan (2012) i sin svenska studie visar att de faktorer som bidrar till ojämlik vård 

bland invandrarkvinnor är bland annat språkförbistring, kulturella övertygelser och dålig 

muntlig kommunikation. Resultatet i föreliggande studie pekar i motsatsriktning. Det visar sig 

att informanterna har tillräcklig kunskap om interkulturella möten för att kunna bemöta de 

omskurna kvinnorna på ett positivt och respektfullt sätt, under samma villkor som de etniska 

majoriteterna. Deltagare i studien beskriver att de har en bra kommunikation med kvinnorna. 

Vid språkförbistring anlitas en professionell kvinnlig tolk med hänsyn till kvinnans kultur och 

religiösa övertygelse. Studien resultat visar dock även på svårigheter med att tillgodose 

kvinnors religiöst och kulturellt grundade önskemål, på grund av administrativa orsaker som 

informanterna inte kan påverka.  

Könsstympade kvinnors erfarenheter av bemötande inom sjukvården 

Missförhållanden kring bemötandet av omskurna kvinnor inom sjukvården kan ses ur olika 

aspekter. Det har i flera studier framkommit att könsstympade kvinnor upplever 

sjukvårdspersonalens bemötande och kunskaper som dåliga. Eric Vloeberghs (2013) studie 
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rapporterar kunskapsbrister och bristande respekt för patienters integritet och 

självbestämmanderätt. Föreliggande studie visar resultat som strider mot tidigare forskning, då 

den kommit fram till att informanterna har goda kunskaper, tydliga riktlinjer och intern 

utbildning i sitt arbete med könsstympade kvinnor. Studien visar vidare att informanterna 

undviker att förmedla personliga känslor eller åsikter i mötet med kvinnorna, att de uppträder 

professionellt och bemöter dem på bästa möjliga sätt. Deinfibulering tas upp av Vloeberghs 

(2013) som menar att vårdpersonalen har bristande kunskaper och inte vet hur problematiken 

ska hanteras. Återigen motsätter sig resultatet av denna studie tidigare forskning. Samtliga 

informanter beskriver att de har goda kunskaper om deinfibulering och vet hur de ska agera 

före och efter förlossningen.   

Denna studie fyller kunskapsluckor som tidigare forskning inte berört i större utsträckning. 

Studien resultatet visar att möten mellan människor med olika kulturell bakgrund kan upplevas 

som positiva och lärorika. Barnmorskorna som intervjuats har utvecklat genuint intresse och 

kulturell kompetens för att bemöta könsstympade kvinnor med respekt och integritet. Då 

intervjupersoner genom sin utbildning, internutbildning och erfarenheter att arbeta med 

könsstympade kvinnor beskrivs att de arbeta utifrån ett professionellt förhållningsätt, vilket 

innebär att de kan åtskilja sina egna åsikter och känslor så att de inte förmedlas vidare till 

kvinnorna. Vidare deltagare i studien uppger att de bemöter omskurna kvinnorna med omtanke 

och med hänsyn till kvinnornas kultur och värderingar. 

9.3 Teoretiska och begreppsliga referensramar i relation till resultatet  
I detta avsnitt sätts teoretiska och begreppsliga referensramar i relation till resultatet, då studien 

tagit stöd och hämtat inspiration från dem. Meningen med att sammankoppla valda teorier och 

begrepp med den aktuella studien är att ge läsaren en mer omfattande bild av ämnet.  

Teorin om kommunikation (Stier, 2015) tillämpas för att beskriva hur människor inte kan 

undvika att kommunicera i syfte att skapa förståelse för varandra. Informanterna uppger att 

barnmorskor bör visa förståelse och vara ödmjuka, så att kvinnor känner trygghet och tillit och 

vågar berätta om sitt liv och sina upplevelser. Då blir kommunikationen framgångsrik. Samtliga 

informanter beskriver kommunikation som nyckeln till ett gott bemötande och en god 

omvårdnad. Den bästa omvårdnaden kommer ur ömsesidig förståelse mellan barnmorskor och 

könsstympade kvinnor.  

Studien visar också att relationen mellan barnmorskan och den könsstympade kvinnan ofta 

beror på barnmorskans kunskap om transkulturella möten (Stier& Kjell, 2009). Vidare visar 

den att språket är en del av kulturen och det primära medlet för mänsklig kommunikation. 

Studien belyser att det kan vara svårt att samspela med någon som inte talar samma språk eller 

har samma sociala koder eller signaler. Informanterna medger att språk- och 

kommunikationsbrister kan ge upphov till såväl dåligt bemötande som en negativ upplevelse 

av vården. Därför är det viktigt att barnmorskor utvecklar kommunikationsmodeller som är 

effektiva i mötet med könsstympade kvinnor. Informanterna uppger att en kvinnlig tolk används 

vid språkförbistring – med undantag för förlossning, då tolk inte närvarar. I detta fall är även 

icke-verbal kommunikation användbar.  

Jonas Stier (2009) menar att ett kulturmöte blir påtagligt när beteenden och handlingar inte är 

överförbara mellan de involverade, på grund av att kulturella värderingar eller symboler har 

olika betydelse för dem. Därmed blir konversationen obegriplig och samspelet brister. Det kan 

leda till en kulturkrock. Föreliggande studie visar att informanterna har utvecklat interkulturella 

färdigheter för att bemöta och kommunicera med könsstympade kvinnor på ett adekvat sätt. 

Som ett led i detta har de förbättrat sina kulturella kunskaper, sin motivation och skicklighet 

samt förståelsen för både sin egen och andras kulturer.  
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Möten mellan barnmorskor och könsstympade kvinnor är möten mellan individer med olika 

kulturell bakgrund. Den här studien visar att vårdrelationen kännetecknas av hur vårdpersonalen 

bemöter patienten. Omskurna kvinnor som är i behov av informanternas expertis påverkas av 

intervjupersoners kulturella kompetens. Resultatet visar att informanterna har ett holistiskt 

synsätt, de är uppmärksamma och lyhörda inför patientens kulturella värderingar för att kunna 

bemöta kvinnorna på ett lämpligt sätt. Madeleine Leiningers (2002) transkulturella 

omvårdnadsteori har använts för att beskriva att barnmorskorna arbetar i ett multikulturellt 

samhälle, där de träffar patienter från olika länder, med olika kulturell bakgrund. Det kan vara 

en utmaning för barnmorskor att utveckla kulturella färdigheter. Denna studie har kommit fram 

till liknade resultat. Informanterna upplever kulturella och religiösa utmaningar i mötet med 

könsstympade kvinnor. Vidare Leiningers soluppgångsmodellen hjälper barnmorskor att förstå 

individer som unika varelser och ge dem vård som är anpassad efter kulturell tillhörighet. Det 

gör att patienten upprätthåller sina värderingar, sin integritet och sitt självbestämmande och 

bidrar till en god hälsa. Det är något som också denna studie påvisar. Informanterna beskriver 

att de försöker att ge en anpassad vård till de könsstympade kvinnorna i sin yrkesutövning så 

gott som det är möjligt.  

Informanterna beskriver vidare att könsstympning medför risker och har negativa konsekvenser 

för hälsan, både fysiskt och psykiskt. Leininger (2002) menar att kulturella värderingar påverkar 

individens uppfattning om hälsa, sjukdom, livsstil, beteende och språk. Informanterna uppger 

att många könsstympade kvinnor har bristande kunskaper kring könsstympning och dess 

konsekvenser. I de samhällen där könsstympning är ett förekommande fenomen betraktas 

sexualitet som ett tabubelagt ämne, som inte kan diskuteras i det offentliga rummet. Det kan 

förklara varför en del kvinnor helst inte vill prata om könsstympning. Resultatet visar att 

informanterna avsätter tid i mötet, så att kvinnorna kan tala om sina upplevelser. Genom att 

bemöta de könsstympade kvinnorna på ett positivt sätt och försöka tillgodose deras behov, 

hjälper de kvinnorna att hantera sin situation. De känner sig väl mottagna, blir delaktiga och får 

förtroende för vårdpersonalen.  

Resultatet visar att könsstympning är en tradition som kontrollerar kvinnans kropp och 

sexualitet. Kvinnorna måste genomgå detta svåra ingrepp för att ses som mogna kvinnor och 

öka chansen till äktenskap. Enligt Judith Butler (2006) är genus inte något som begränsas till 

kroppar – i sociala och kulturella sammanhang avgörs vad som ses som manligt respektive 

kvinnligt. Även denna undersökning visar att kvinnans värde bedöms i enlighet med kulturella 

och traditionella värderingar. Utan könsstympning är hon inget värd. Butler hävdar vidare att 

föreställningar om kön och genus motiverar hur individers sociala position bestäms, samt hur 

möjligheterna till medverkan och inflytande fördelas i samhället. Det framkom i studien att 

kvinnor i de samhällen där könsstympning förekommer sällan har tillgång till utbildning eller 

arbete, varför resurserna är ojämnt fördelade mellan män och kvinnor.  

Yvonne Hirdman (2001) belyser med sitt genussystem hur två kön beskrivs och förklaras på 

olika sätt. För att kunna leva enligt den kulturellt etablerade kvinnorollen vill en del 

könsstympade kvinnor genomgå en reinfibulering, trots att de lever i väst. Samtliga informanter 

förklarar att könsstympning är förankrad i tradition. Hirdmans utgångspunkt är att hierarkin 

alltid utgår från den manliga normens dominans. Resultatet visar att kvinnorna måste genomgå 

det svåra ingreppet för att ses som mogna kvinnor samt öka chansen till äktenskap. Man ser 

tydligt hur människor skapar olikheter mellan det kvinnliga och det manliga, där det manliga 

är utgångspunkten och per definition idealiserat. 

I enlighet med Antonovskys (2005) teori om KASAM upplever informanterna kunnat ge en god 

och meningsfull omvårdnad. Könsstympning är en svår upplevelse för de drabbade, men även 

för vårdpersonal med annan kulturell bakgrund. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
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är hörnstenar i bemötandet av könsstympade kvinnor. Begriplighet innebär att informanterna 

förstår vad den könsstympade kvinnan förväntar sig av henne och att det som händer kvinnan 

är förutsägbart. Resultatet visar att informanterna har tydliga riktlinjer och kunskap som gör att 

de upplever begriplighet i sitt arbete med könsstympade kvinnor. Vidare innebär hanterbarhet 

att man väljer den procedur som bäst passar situationen man befinner sig i. Informanterna 

uppger att dem är öppna och har en helhetssyn, trots negativa känslor, och bemöter omskurna 

kvinnor med ett professionellt förhållningssätt, därmed skapar trygghet och tillit hos oroliga 

patienter. Den kan i vårdsituationen hjälpa kvinnan att hantera sin situation på ett positivt sätt 

och förändra sitt liv. Meningsfullhet innebär i vilken omfattning individen känner att livets 

motgångar och krav är värda att engagera sig i. Den föreliggande studie visar att informanterna 

är engagerade i sin yrkesutövning trots att dem ställs ofta inför kulturella och etiska problem i 

bemötande av könsstympade kvinnor. Dessutom informanterna upplever meningsfullhet i sin 

yrkesutövning, då de arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom omfattande och varierande 

verksamhetsområde där dem träffar kvinnor under hela deras livscykel, och är ett av viktigaste 

akterörena i det förebyggande arbetet mot könsstympning (Antonosky,2005). 

9.4 Metodologisk diskussion  
En kvantitativ metod ansågs olämplig för denna studie, då det främst passar forskare som vill 

komma fram till kvantifierbara, statistiska och generaliserbara resultat (Bryman, 2011, s.167–

168). En datainsamlingsmetod som hade kunnat tillämpats är fokusgruppintervju. Metoden går 

ut på att en grupp deltagare samtalar om ett visst ämne av gemensamt intresse (Bryman, 2011, 

s. 206). Då vissa informanter kunde uppleva det som svårt att tala fritt och öppet om det känsliga 

ämnet framför ”okända” kollegor valdes metoden bort. Att genomföra en litteraturöversikt över 

ämnet hade vidare varit ett alltför omfattande arbete. 

Den metod jag valde för uppsatsen var istället den kvalitativa intervjustudien. Den 

kännetecknas av en nära kontakt mellan forskare och deltagare, och rör sig kring ett visst ämne 

av gemensamt intresse. Syftet är att förstå ämnet utifrån deltagarens egen livsvärld, upplevelse 

och perspektiv. Eftersom denna studie syftar till att undersöka barnmorskors upplevelser anser 

jag att den kvalitativa intervjustudien är ett relevant val (Kvale, 2011, s. 32). Vidare menar 

Bryman (2011, s. 412) att det är studiens syfte och frågeställningar som avgör vilken metod 

som är lämplig. Den kvalitativa intervjustudien ger de bästa förutsättningarna för att få fram 

varierande berättelser om barnmorskors erfarenheter av att möta könsstympade kvinnor. 

Deltagarna kan tala fritt och utveckla sina tankar och åsikter om det som de upplever är relevant 

och viktigt (Bryman, 2011 s. 413). 

Informanterna valde själva var, när och hur intervjuerna skulle genomföras. Meningen var att 

samtalet skulle äga rum i en miljö som informanterna kände sig trygga och avslappnade i. 

Nackdelen med det var att vi under två intervjuer blev avbrutna av kollegor, eftersom 

informanterna valt att genomföra intervjun på sin arbetsplats. Fyra av fem intervjuer  

genomfördes på informantens arbetsplats, den femte gjordes hemma hos informanten. Alla 

intervjuer spelades, som nämnt, in i en lugn och avslappnade miljö.  

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det som ny forskare är svårt att vara öppen i 

intervjusammanhang, även om en pilotintervju spelats in tidigare. Med pilotintervju menas att 

forskaren gör en förintervju för att testa den tekniska utrustningen samt sitt frågeformulär 

(Bryman, 2011, s. 258). De två första intervjuerna var mycket sega och korta, då jag på grund 

av oerfarenhet hade svårt att ställa uppföljningsfrågor. 
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Tillförlitlighet  

Föreliggande studie genomfördes i enlighet med Bryman (2011) och Kvale (2008) och de regler 

de anger för kvalitativ forskning. Studien analyseras utifrån fyra olika delar: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att bestyrka resultatet.  

En svaghet, enligt Brymans (2011, s. 355) rekommendation om respondentvalidering, är att alla 

informanterna inte hunnit ta del av resultatet på grund av tidsbrist, då uppsatsskrivande är 

tidsbegränsad, men varje respondent så småningom kommer att ta del av resultatet av studie. 

Genom att forskare använder sig av ljudinspelning av intervjuer höjs tillförlighet i denna studie. 

Forskaren kan då avlyssna den inspelade materialet flera gånger och kontrollera att samtliga 

uttalande uppfattats rätt. Denna aspekten beaktas för att höja studiens tillförlighet i den 

föreliggande studie (Kvale,2008., s.147–148). Vidare går det inte att generalisera resultatet av 

kvalitativ forskning i stor utsträckning, då undersökningen ofta gäller en liten population och 

utgångspunkten är att ta del av hur informanterna upplever, tolkar och förstår ett ämne (ibid.). 

Däremot går det att utvärdera och hitta likheter mellan den aktuella studien och andra studier 

om barnmorskors erfarenheter av att möta könsstympade kvinnor – vilket gör att 

undersökningen kan överföras till och kasta ljus över framtida situationer. 

 

Äkthet 

Svårigheten med äkthet i kvalitativ intervjuforskning är att det kan vara nästan omöjligt för 

forskaren att veta om intervjupersonerna lämnar ”äkta” information. Äktheten har påvisats i 

denna studie, då människor är unika och kan tolka och uppleva samma situation på olika sätt. 

Alla steg i undersökningen har tydligt redovisats. Forskaren har samvetsgrant strävat efter att 

inte låta egna tolkningar eller värderingar påverka data (Bryman, 2011, s. 356–257).  

 

9.5 Reflektion och Framtidsforskning 
På grund av ökad invandring till västvärlden av kvinnor från länder där könsstympning är ett 

förekommande fenomen anser jag att vårdpersonal behöver mer kunskap om ämnet. Det bör 

integreras alltmer i läkares respektive barnmorskors grundutbildning. Viktigt är också att 

sjukvårdspersonal har i åtanke att könsstympade kvinnor är vuxna människor med en egen vilja, 

och att man i alla vårdsituationer bör ta hänsyn till deras åsikter. Dessutom behöver 

vårdpersonal, särskilt vid gynekologiska och obstetriska mottagningar, öka sin kulturella 

kompetens för att bättre kunna förstå könsstympade kvinnors situation och bemöta dem med 

respekt och integritet. I framtiden behövs mer forskning där könsstympade kvinnor kommer till 

tals och beskriver sina upplevelser av bemötande med barnmorskor, för att förbättra 

mottagandet av dessa patienter inom sjukvårdsverksamheten. 
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BILAGA 1 

 

INTERVJUBREV TILL ………………. 

 

Hej, 

 

Jag heter Chantal Esambo och läser till beteendevetenskaplig utbildning på Mälardalens 

Högskola Västerås/ Eskilstuna. Jag skriver min C-uppsats inom sociologi och socialpsykologi. 

Jag vill skriva om” Kvinnlig könsstympning: en sociologisk studie om barnmorskors syn på 

bemötande av könsstympade kvinnor.  

Syftet med studie är att undersöka barnmorskors erfarenheter av möten med tjejer och kvinnor 

som har genomgått könsstympning och söker vård.  Ett bra sätt att ta reda på hur människa 

upplever sin situation är att prata med henne. Jag vill intervjua barnmorskor som har kommit 

eller kommer i kontakt med könsstympande kvinnor i sitt arbete. Så dem själva kan beskriva 

hur de förstå, arbeta och upplever problematiken. 

Jag kommer gärna till er arbetsplats för intervju. Intervjun kommer ta ca 20–35 minuter. 

Eftersom min empiri grundas på intervjun kommer jag att spela in den och inga obehöriga 

kommer att ta del av den. Jag kommer att förstöra materialet då jag behöver det för 

studieändamål. Jag vill understryka att deltagandet är helt frivilligt och när som helst om så 

man önska kan intervju avbrytas utan att behöva förklara varför. Materialet som samlas in ska 

behandlas med största konfidentialitet och inga uppgifter om deltagare eller organisationen blir 

identifierbar samt materialet kommer att användas för forskningsändamål. 

Bästa hälsningar 

Chantal Esambo 

E-post: cea15001@student.mdh.se 

Telefon: 073903XXXX 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågeguide  

 

Introduktionsfrågor  

1. Hur länge har du arbetat som barnmorska/ sjuksköterska/ undersköterska/ gynekolog? 

2. Hur många år har du kommit i kontakt med omskurna kvinnor i ditt arbete? 

3. Från vilka länder kommer ofta de omskurna kvinnor som ni är i kontakt med? 

4. Hur ställer ni frågan för att veta om kvinnan är könsstympade? 

5. Hur reagerar kvinnor ofta vid frågan? 

Upplevelse av möten 

6. Hur upplever du möte med könsstympade kvinnor? 

7. Hur bemöter ni den omskurna kvinnan som söker hjälp hos er? 

8. Vad bör man tänka på vid bemötande av könsstympade kvinnor? 

9. Hur beskriver du ett bra respektive dåligt möte? 

Färdigheter 

10. Har du kunskap om kvinnlig könsstympning? Om ja, vilken/vilka? 

11. Fick du den kunskap genom erfarenheter eller utbildning? Kan du beskriva dina     

erfarenheter? 

12. Har ni tydliga riktningar om hur ni ska arbeta med könsstympade kvinnor? 

13. Hur arbetar ni för att skapa förtroende? 

14. Vilken/vilka kunskaper önskar du att du hade om fenomenet? 

15. Har ni interna utbildning om Könsstympning generellt? Om ja hur ofta? 

Kulturella skillnader  

16. Upplever du kulturkrock i mötet med omskurna kvinnan? Om ja på vilken sätt. 
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17. Vad är det svårast du upplever i mötet med kvinnorna? 

18. Vilka utmaningar ser du i ditt arbete med könsstympade kvinnor? 

19. Hur bemöter ni den omskurnas man? 

20. Hur brukar manen reagera? 

21. Är det någonting som du vill tillägga som vi inte har pratat om? 

22. Vad gör ni när kvinnan inte kan tala svenska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


