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Sammanfattning  
 Bakgrund: Många kvinnor utsatts för könsstympning och globalt riskerar många 

andra att utsättas för detta. Kvinnlig könsstympning praktiseras ofta i Afrika och 

Västafrika, samt i Asien och Mellanöstern. I Sverige är könsstympning förbjudet 

och straffbart, men många migranter som bor i Sverige är könsstympade.  När 

sjuksköterskor visar kunskap och ett gott bemötande med kvinnor som genomgått 

könsstympning bidrar det till att skapa trygghet och säkerhet för dessa kvinnor. 

Syfte: var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården utifrån 

kvinnor som genomgått könsstympning. Metod: En allmän litteraturstudie som 

baserades på (n=10) kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökning efter artiklarna 

skedde i databaserna Cinahl Complete, Pubmed, PsycInfo. Därefter gjordes även 

en manuell sökning. Kvalitetsgranskning för kvalitativa artiklar genomfördes 

utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall. Därefter utfördes 

analysprocessen utifrån Fribergs femstegsmodell. Alla artiklar som ingick i 

litteraturstudien var etiskt godkända. Resultat: Kvinnorna som utsatts för 

könsstympning hade erfarenheter av både goda och negativa möten från hälso- och 

sjukvården. Erfarenheterna delades in i två huvudkategorier; betydelsefullt att 

skapa en vårdrelation och kommunikationens betydelse vid möten, samt fem 

subkategorier; sjukvårdspersonalens inställning, att bli stigmatiserad, kunskap och 
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kompetens, att inte bli informerad och svårigheter att prata om ämnet 

könsstympning. Diskussion: I litteraturstudiens metod diskuterades de kvalitativa 

begreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I 

resultatdiskussionen diskuteras tre nyckelfynd; vikten av att ha en bättre kunskap, 

vikten av att visa respekt, samt problemet med kommunikationsbarriärer i vården. 

Fynden diskuteras utifrån McCance och McCormacks omvårdnadsteori, samt ur ett 

bredare samhällsperspektiv och vårdetiskt perspektiv.  

Ämnesord  
Erfarenhet, Hälso- och Sjukvårdspersonal, Kvinnlig könsstympning, Kvalitativ 
studie, omvårdnad, sjuksköterskor 
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Abstract  
Background: Many women have been subjected to female genital mutilation 

(FGM), and globally many others are expected to be subjected to this cultural 

practice. FGM is often practiced in West Africa, as well as in Asia and the Middle 

East. In Sweden, FGM is prohibited and punishable, but many migrants living in 

Sweden have undergone the procedure. When nurses show knowledge and a good 

attitude towards women who have undergone genital mutilation, it contributes to 

creating security and safety for these women. Aim: The research aims to describe 

experiences of encounters in health care based on women who have undergone 

FGM. Method: A general literature study based on (n=10) qualitative scientific 

articles.  Articles searched in the databases, such as Cinahl Complete, Pubmed, and 

PsycInfo. A manual search was then also performed. Quality review for qualitative 

articles was carried out based on Kristianstad University's preview templates. The 

analysis process was then carried out based on Friberg's five-step model. All articles 

included in the literature study were ethically approved. Finding: The women who 

were subjected to genital mutilation have encountered both good and negative 

experiences from the health and medical services. The experiences were divided 

into two main categories; important to create a caring relationship and the 

importance of communication in meetings, as well as five subcategories; the 

attitude of the healthcare staff, being stigmatized, knowledge and competence, not 

being informed, and the difficulty talking about the subject of FGM. Discussion: 

In the literature study method, qualitative concepts were discussed, such as its 
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reliability, validity, dependability and transparency. In the discussion, three key 

findings are discussed: the importance of having better knowledge, the importance 

of showing respect, and the problems of communication barriers in healthcare. The 

findings are discussed based on McCance and McCormack's nursing theory, as well 

as from a broader societal and nursing ethical perspective. 

Keywords  

Experience, Health Care Professionals, Femail Genital Mutilation, Qualitative 
Study, Nursing, Nurses 
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Inledning 
Det uppskattas att globalt är minst 200 miljoner flickor och kvinnor könsstympade 

och uppskattningsvis 4,2 miljoner ytterligare riskerar bli det (UNFPA, 2021). De 

senaste årtiondena har många kvinnor migrerat från länder som Somalia, Eritrea, 

Etiopien, Egypten och Gambia och vissa delar av Asien, där det på många håll finns 

en tradition av könsstympning av kvinnor. Enligt (Socialstyrelsen, 2016) lever runt 

40 000 flickor och kvinnor som är könsstympade i Sverige och siffran fortsätter att 

öka på grund av könsstympade kvinnor som invandrar till Sverige. Socialstyrelsen 

betonar även att könsstympade kvinnor kan påträffas inom alla vårdnivåer. 

Sjuksköterskan är ofta den första som möter kvinnor som genomgått 

könsstympning och behöver därför förståelse och kunskap för att kunna främja en 

god holistisk omvårdnad för dessa kvinnor. 

Bakgrund 
Enligt världshälsoorganisationen WHO (2022) innebär kvinnlig könsstympning 

antingen att delar av könsorganet skärs bort, att hela det externa könsorganet 

avlägsnas eller annan åverkan på det kvinnliga könsorganet av icke-medicinska 

skäl. Vidare klassificerade WHO år 2007 kvinnlig könsstympning utifrån fyra 

typer. Typ I innebär att en del eller hela klitoris avlägsnas. Vid typ II avlägsnas en 

del av eller hela klitoris och de inre blygdläpparna. Typ III kallas även infibulation 

och innebär förträngning av vaginalöppningen genom att de stympade inre och yttre 

blygdläpparna sys ihop, med eller utan avlägsnande av klitoris. Typ IV inkluderar 

alla andra typer av skadliga ingrepp mot kvinnors könsorgan utan medicinsk 

anledning. Kvinnlig könsstympning kan leda till komplikationer såsom kraftiga 

blödningar vid ingreppet, infektioner, cystor, urologiska besvär, att 

menstruationsblod inte kan rinna ut ordentligt och komplikationer vid förlossning 

med ökad risk för barnadödlighet (WHO, 2022).  

 

Kvinnlig könsstympning praktiseras ofta i nordöstra Afrika och Västafrika, samt i 

Asien och Mellanöstern (Hamid et al., 2018). Könsstympning utförs oftast på små 

flickor från spädbarnsåldern och uppåt. Könsstympningen utförs bland annat av 
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traditionella omskärare eller skärare som inte har någon medicinsk utbildning. 

Många kvinnor är rädda för att inte få vissa möjligheter som ung kvinna om de inte 

är könsstympade, till exempel att säkra utsikterna till äktenskap. I en del samhällen 

finns föreställningen att könsstympning dämpar kvinnors eller flickors lust för sex, 

i tron att detta kommer att förbättra utsikterna till föräktenskaplig oskuld och 

äktenskaplig trohet (WHO, 2011). I Sverige är könsstympning förbjudet och 

straffbart enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Enligt 

den nationella handlingsplanen Handlingsplan mot könsstympning av flickor och 

kvinnor gäller detta oberoende om ingreppet sker i Sverige eller utomlands under 

exempelvis resor till hemlandet (Socialdepartementet, 2018).  

 

I hälso- och sjukvården finns det vårdnivåer som dessa kvinnor vänder sig till och 

söker vård som är relaterad till könsstympningen direkt eller indirekt 

(Socialstyrelsen, 2016).  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla människor rätt 

till vård på lika villkor med respekt för alla människors lika värde och varje 

människas värdighet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30 kap. 3 1§). 

Socialstyrelsen (2016) beskriver vidare att när ett gott bemötande har avgörande 

betydelse för vården och omsorgens kvalitet. Alla patienter ska bemötas och vårdas 

med respekt och omsorg oavsett ålder, kön, etnisk och religiös tillhörighet, 

utbildning, kommunikationssvårigheter, personliga egenskaper, social ställning 

eller sexuell läggning. När sjuksköterskor har ett bra bemötande med kvinnor som 

är könsstympade bidras det till att skapa trygghet och säkerhet för kvinnorna. 

Kvinnor som är könsstympade har rätt att få information som är individuellt 

anpassad utifrån deras förutsättningar och behov. Enligt patientlagen är det därför 

viktig att patientens självbestämmande och integritet respekteras. Det kan handla 

om att kunna kommunicera med människor som har ett annat modersmål och kräver 

empati, nyfikenhet och goda kunskaper inom det område som vården berör 

(Patientlag 2014:821 4 kap. 4 1 §). Ett bra bemötande inom hälso- och sjukvården 

är att ha förmåga att vara lyhörd, kunna kommunicera och respektera patienter så 

att de känner tillit och trygghet i mötet. Ett bra bemötande har betydelse för att 

sjuksköterskor och kvinnor som utsatts för könsstympning ska kunna förstå 

varandra, vilket är en förutsättning för en effektiv vård. Inom vården är 
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sjuksköterskornas roll att förstå dessa kvinnors tillstånd för att anpassa 

omvårdnaden utifrån kvinnornas behov och önskningar (Fossum, 2014). En annan 

viktig aspekt vid vårdmöten är saklighet och vårdpersonalens påverkan av 

personliga känslor. Sjuksköterskor måste kunna kontrollera sina känslor för att 

kunna se sakligt på patienten utan påverkan från personliga känslor, d.v.s att 

framkomma till en mindre känslomässig förståelse vid bemötande (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2011). 

Omvårdnad grundar sig på ett humanistiskt synsätt. Sjuksköterskor ska ge patienter 

en helhetsomvårdnad grundad på tillit, ett bra bemötande och god kommunikation. 

Dessa omvårdnadens grunder betyder att en legitimerad sjuksköterska ska kunna ge 

en holistisk vård även till könsstympade kvinnor. Det är viktigt att en legitimerad 

sjuksköterska ska kunna kommunicera och ha ett tryggt informationsutbyte i 

bemötandet med kvinnorna och ger omvårdnad utifrån de sex grundläggande 

kärnkompetenserna; säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling samt personcentrerad omvårdnad 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad omvårdnad är en av de sex 

kärnkompetenser som ligger till grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Personcentrerad omvårdnad är ett ramverk för att uppnå och erbjuda en god 

omvårdnad för patienter. I praktiken är personcentrerad omvårdnad ett 

förhållningssätt som betyder att det skapas och utvecklas relationer mellan 

vårdpersonal, patienter och viktiga personer i deras liv. Grunden till 

personcentrering är respekt för patienten, att vara delaktig och bestämma själv, att 

ha gemensam respekt och förståelse mellan patient och vårdgivare. Personcentrerad 

omvårdnad syftar till några punkter: att arbeta med patientvärderingar samt 

sjuksköterskors värderingar, övertygelser, att samarbeta med alla som är 

involverade och sträva efter konsensus när beslut fattas (McCance, & McCormack, 

2019). Legitimerade sjuksköterskor ska utföra sitt arbete genom att respektera 

patienters rättigheter, värderingar, tro, vanor, självbestämmande, integritet och 

värdighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Genom de senaste decenniernas invandring har Sverige blivit mångkulturellt, vilket 

i sin tur gör att sjuksköterskor i svensk hälso- och sjukvård möter nya utmaningar i 
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att möta dessa kvinnor. Om könsstympade kvinnor upplever bristande bemötande 

kan det även leda till bristande omvårdnad. I hälso- och sjukvården finns 

erfarenheten bland könsstympade kvinnor att sjuksköterskor undviker att lyfta upp 

ämnet av olika anledningar, bland annat kunskapsbrist (Berggren et al, 2006).  

Syfte 
Syftet var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården utifrån 

kvinnor som genomgått könsstympning. 

Metod 

Design 
En allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt genomfördes. Enligt 

Friberg (2017) skapas en helhetsbild över ett kunskapsområde i en allmän 

litteraturstudie för att beskriva tidigare forskningsresultat inom området. 

Sökvägar och urval 
Inledningsvis genomfördes en pilotsökning i Cinahl Complete databas för att hitta 

vetenskapliga studier inom omvårdnad (Friberg, 2017). Därefter gjordes 

databassökningar i PubMed, Cinahl Complete, PsycInfo samt en manuell sökning 

för att hitta mer relevanta artiklar. Den inledande sökningen gjordes genom att 

identifiera studiens nyckelord vilka var; könsstympade kvinnor, erfarenhet samt 

hälso-och sjukvård. Samtliga nyckelord översattes till engelska. Sökning på 

fritextord användes. Blocksökning användes tillsammans med OR och AND som 

booleska operatorer. OR användes mellan synonymer för att ge ytterligare träffar 

inom sökblocken och vidare användes AND för att binda samman sökblock (Polit 

& Beck, 2020). Trunkering användes genom att använda asterisk * i slutet av sökord 

och frassökning användes för att söka på flera ord som bands ihop med citattecken 

i de olika blocksökningarna, för att träffa ordets alla olika böjningsformer och hitta 

mer relevanta studier (Östlundh, 2017). 
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Cinahl är en databas inriktad på omvårdnadsforskning. För att söka i denna 

identifierades ämnesord via specifik ämnesordlista ur Cinahl Complete som heter 

Cinahl Headings [MH]. Operatören OR användes mellan synonymer för att utöka 

sökningens antal träffar och utifrån det skapades ett sökblock, och därefter bands 

sökblocken ihop med operatören AND. Databassökningarna i Cinahl gav (n=66). 

PubMed databas omfattar området medicin, omvårdnad och odontologi (Karlsson, 

2017). Ämnesord i PubMed kallas Medical Subject Headings (MeSH). Trunkering, 

asterisk * samt peer-review kan inte användas i PubMed. Sökningen i PubMed gav 

(n=21). Databasen PsycINFO omfattar psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad och PsycINFO. I PsycInfo användes ämnesordet Thesaurus. Resultatet 

gav (n=39) i PsycInfo. Centrala begrepp och booleska operatorerna OR och AND 

användes på samma sätt som beskrev i avsnittet för sökningen i CINAHL, se (bilaga 

1). Sökningar kompletterades med manuella sökningar genom att söka med fritext, 

utifrån förslag på liknande artiklar i databasen PubMed. Genom manuella sökningar 

identifierades ytterligare två artiklar som svarar på studiens 

syfte.  Inklusionskriterier grundade sig i att exkludera litteratur som inte hade 

utgångspunkt ur könsstympade kvinnors perspektiv. Kriterierna var kvinnor som 

utsatts för könsstympning (≥15), vårdsökande kvinnor som genomgått 

könsstympning, Peer Review studier skrivna på engelska och publicerade mellan år 

2017–2022.  

 

För att få det slutgiltiga urvalet lästes först titlar av studierna samt abstract som gav 

en sammanfattning. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och de studier som svarade 

mot syftet i studien valdes ut för ytterligare kvalitetsgranskning och analys (Friberg 

2017). Tio studier valdes för att användas till litteraturstudies resultat. 

Granskning och analys 
De valda artiklarna från databaserna granskades med hjälp av HKR:s 

granskningsmallar för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). Granskning av 

artiklarna gjordes för att få en djupare förståelse, se (bilaga 2). 
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En textanalys genomfördes stegvis utifrån Fribergs (2017) femstegsmodell, för att 

forma en helhet utifrån litteraturstudiens syfte. I första steget lästes de tio artiklarna 

ett flertal gånger för att få en djupare förståelse och en helhetssyn av vad de handlar 

om. I andra steget identifierades nyckelfynden i varje artikels resultat genom att 

markera det med markeringspenna. I tredje steget gjordes en sammanställning av 

varje studies resultat, vilket hjälpte längre fram vid resultatskrivning. I det fjärde 

steget identifierades artiklarnas resultat och jämfördes med varandra gällande 

likheter och skillnader. När jämförelsen var utförd skapades nya kategorier och 

subkategorier. I femte steget formulerades beskrivningar med grund i de nya 

kategorierna för studiens resultat, se Figur 1. 

 

 

Figur1. Tolkning av Fribergs (2017) analysmodell.  

Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att tillämpa grundläggande etiska principer på forskning 

enligt Helsingforsdeklarationens principer. Helsingforsdeklarationen principer är 

Göra gott-principen, vilket innebär att göra gott och inte skada deltagarna, öka 

fördelar minska obehag och risk för deltagarna. Rättviseprincipen om att alla ska 

behandlas lika. Respekt principen med innebörd att alla människor har rätt att styra 

över sina liv, att känna självbestämmande och kunna fatta beslut. Forskare ska 

informera samtycke och samtliga studier ska vara godkända av en etisk kommitté. 

Deltagande är frivilligt och alla har rätt att avsluta deltagandet i studien. Deltagarens 

uppgifter ska inte heller användas för något annat syfte än studien och 

1- Studierna lästes 2- Nyckelfynd 
identifierades

3- Resultat 
sammanställdes 
från varje studie

4- Likheter och 
skillnader i 

studierna resultat 
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5- Nya kategorier 
skapades.
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konfidentialitetskravet ska uppfyllas (World Medical Association [WMA], 2021). 

Enligt Codex (2021) är forskare ansvariga för att forskningen ska ha god kvalitet 

och kan försvaras moraliskt. Samtliga empiriska studier vars resultat som ingick i 

litteraturstudien ska ha ett etiskt godkännande, granskade eller framgick det etiska 

överväganden i artiklarna.  

Förförståelse 
Min förförståelse grundar sig i skillnaden mellan vården i länderna där ingreppet 

könsstympning praktiseras och västvärldens vård. Jag har tidigare arbetat i ett land 

där könsstympning praktiseras, som assistent till en barnmorska på en 

förlossningsavdelning, och som assistent åt en gynekolog i privat primärvård i 

Sverige. Mina erfarenheter är att könsstympade kvinnor i vården föredrar att träffa 

en specialist eller någon som har erfarenhet/kunskap på detta område. Flertalet av 

de könsstympade kvinnorna som jag har träffat har beskrivit att de inte är nöjda 

med bemötandet i hälso- och sjukvården. Författaren är väl medveten om sin 

förförståelse. För att undvika eller minska feltolkning av studiens resultat var 

ambitionen att lägga förförståelsen åt sidan under läsningen, analys och skrivande 

av resultat. 

Resultat 
Resultatet baseras på tio artiklar; Australien (n=1), Frankrike (n=1), Kenya (n=1), 

Nederländerna (n=1), Norge (n=2), Spanien (n=3) och Storbritannien (n=1) Totalt 

ingick 196 deltagare i de granskade artiklarna. I litteraturstudien presenteras 

resultatet från vetenskapliga studier med en kvalitativ ansats. De valda artiklarna 

hade patientperspektiv i anslutning till ett perspektiv på könsstympade kvinnors 

erfarenhet av bemötande i hälso- och sjukvården. De flesta deltagarna i studierna är 

kvinnor som utsatts för könsstympning. I vissa artiklar omfattades även hälso- och 

sjukvårdspersonal eller män som hade nära relation till de kvinnor som utsatts för 

könsstympning, men i litteraturstudiens resultat redovisas endast kvinnornas 

perspektiv. Studiernas kontexter varierade inom mödravården, offentlig vård och 

primärvård samt sjukhuset.  
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Under analysen delades resultatet in i två huvudkategorier, betydelsefullt att skapa 

en vårdrelation samt kommunikationens betydelse vid möten, dessa delades senare 

in i fem subkategorier (Tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av huvud- och subkategorier. 

  
Huvudkategorier 

  
      Subkategorier 

Betydelsefullt att skapa en 

vårdrelation 

• Sjukvårdspersonalens inställning 
• Att bli stigmatiserad 
• Kunskap och kompetens  

Kommunikationens  
betydelse vid möten 

• Att inte bli informerad 
• Svårigheter att prata om ämnet 

könsstympning 

 

Betydelsefullt att skapa en vårdrelation 
Något som framkom under sammanställningen av resultatet var att dessa kvinnors 

möten med vården, oavsett om de gav positiva eller negativa erfarenheter, satte stort 

avtryck på kvinnorna. I denna kategori samlas därför de resultat som utgår från 

erfarenheterna baserade på kvinnornas erfarenhet av bemötandet. Att skapa en god 

relation var viktigt i bemötandet av kvinnorna som utsatts för könsstympning. För 

att kunna minska missnöjet och minska risken för missförstånd var det viktigt att 

skapa en bättre relation. Detta gjordes bäst genom att illustrera och lyfta upp hälso-

och sjukvårdpersonalens inställning, att bli stigmatiserad samt kunskap och 

kompetens. 

Sjukvårdpersonalens inställning 
I sammanställningen av resultatet var det vanligt förekommande att kvinnorna hade 

negativa erfarenheter av bemötande utifrån vilka attityder och vilket beteende som 

vårdpersonalen uppvisade. När kvinnorna sökte vård fick många intrycket av att de 

var annorlunda och att vårdpersonalens bemötande kunde förändras när de 

upptäckte att kvinnorna var könsstympade, som exempelvis när en vårdgivare 

avbröt undersökningen med anledningen av att kvinnan var könsstympad. I andra 

situationer fick kvinnorna inte någon uppmärksamhet alls för sitt tillstånd, vilket 
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tolkades som likgiltighet (Azadi et al., 2021; Kawous et al., 2020; Pastor-Bravo et 

al., 2018; Turkmani et al., 2020). Några kvinnors erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande bidrog därför till att de tyckte att de var 

otillräckliga. De negativa attityderna under bemötandet bidrog till att kvinnorna 

skämdes (Azadi et al., 2021; Kimani et al., 2020; Mbanya et al., 2020; Pastor-Bravo 

et al., 2018; Pastor-Bravo et al., 2021).  I några av artiklarna framgick det att 

kvinnor erfor ett gott bemötande när sjukvårdpersonalens hade positiv inställning 

mot kvinnorna under bemötandet. Kvinnor beskriver att deras erfarenheter var att 

det var betydelsefullt att bli uppskattad under bemötandet. Kvinnor beskriver sina 

positiva erfarenheter av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal, där hälso- 

och sjukvårdspersonalen var lyhörda, visade förståelse för kvinnornas kulturella 

sammanhang och involverade kvinnorna i deras vård. Kvinnorna beskriver att de 

kände sig trygga när de blev bemötta på detta sätt. Flera kvinnor var exempelvis 

imponerade av hur hälso- och sjukvårdpersonal fick dem att känna sig 

omhändertagna, särskilt när de följde upp för att se till att kvinnor inte missade sina 

möten (Turkmani et al., 2020).  

Att bli stigmatiserad 
Erfarenheten av att bli stigmatiserad på grund av kvinnlig könsstympning förekom 

hos deltagare i majoriteten av artiklarna. Det finns många beskrivningar av negativa 

erfarenheter av bemötande med sjuksköterskor och andra sjukvårdpersonal i 

samband med könsstympning som går att koppla till stigmatisering bland hälso- 

och sjukvårdspersonal. Exempelvis kunde vårdpersonal börja samtalet med att 

fråga om könsstympning utan att visa empati (Azadi et al., 2021; González-

Timoneda et al., 2021; Mbanya et al., 2020; Pastor-Bravo et al., 2018; Turkmani et 

al., 2020). En av kvinnorna beskrev det som att hon inte var välkommen eftersom 

sjukvårdspersonalen inte ställde frågor eller visade något intresse för henne och 

andra kvinnor. De gjorde bara en snabb undersökning utan någon förklaring. Flera 

kvinnor kopplade negativa beteenden till erfarenheter av att bli stigmatiserad, 

exempelvis när hälso- och sjukvårdspersonal hotade kvinnor som var könsstympade 

att de skulle informera socialtjänsten för barnskyddsfrågor om kvinnan hade en 

dotter. Vårdpersonal var även intresserade att veta om deras barn var könsstympade 

eller om kvinnorna planerade att könsstympa barnen, och visade ofta mindre 
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intresse för kvinnans hälsobehov (González-Timoneda et al., 2021; Mbanya et al., 

2020). 

Några kvinnor beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen visade äckel och avsky 

mot dem genom kroppsspråk och beteende, till exempel hade kvinnor hört när 

personal i offentliga lokaler skvallrade och pratade om dem, vilket ökade deras 

utsatthet och misstro. Ett annat exempel var att vårdpersonal kunde kalla på 

kollegor för att bevittna könsstympade kvinnors kön utan att kommunicera med 

kvinnorna eller få tillåtelse. Erfarenheterna av hälso- och sjukvårdspersonalens 

distansering och bristande kommunikation gjorde att kvinnorna beskrev att de var 

kränkta och saknade rätten till privatliv (Kimani et al., 2020).  

Å andra sidan uppvisade sjukvårdpersonal även empati och respekt vid bemötandet, 

vilket gjorde att dessa kvinnor vara nöjda med bemötandet och kände sig sedda och 

respekterade. Exempelvis fick de allmänna frågor om väder och vardagsliv och 

pratade om kvinnlig könsstympning på ett alldagligt sätt. Det bidrog till att 

kvinnorna blev avslappnade under vårdmötet (Azadi et al., 2021). 

De flesta av kvinnorna var tacksamma för det bemötande de hade fått (Ormrod, 

2019). En kvinna beskrev erfarenheten av ett gott bemötande från en 

sjukvårdpersonal som hjälpte och hänvisade henne till kvinnokliniken för hennes 

hälsoproblem relaterade till könsstympning.  

Kunskap och kompetens  
Sjukvårdpersonalens kunskap kring kvinnlig könsstympning kunde påverka 

bemötandet gentemot dessa kvinnor. I flera studier framkom det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var tyst, vilket gjorde att kvinnorna tolkade det som att 

vårdpersonalen hade brist på kunskap och kompetens kring ämnet (González-

Timoneda et al., 2021; Kawous et al., 2020; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 

2018; Turkmani et al., 2020). Kvinnorna beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte såg att kvinnorna var könsstympade då de blev undersökta vaginalt. 

Exempelvis antog sjuksköterskor att könsstympning enligt typ III var medfött, 

vilket gjorde att kvinnor tyckte att sjuksköterskorna var i behov av uppdatering av 

sin kunskap kring ämnet kvinnlig könsstympning. Kvinnorna märkte att 

sjuksköterskorna och läkaren ibland var okunniga och ställde frågor till kvinnorna 
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direkt från en bok. Exempelvis visade sjuksköterskor och läkare kunskapsbrist 

genom att läsa ur en bok för att ställa frågor. Annan vårdpersonal hade uppgett att 

de aldrig hade behandlat ett fall av kvinnlig könsstympning under sin 

yrkesutövning. Flera kvinnor uttryckte att sjuksköterskorna behövde mer kunskap 

för att möta könsstympade kvinnor i sin profession inom hälso- och sjukvården 

(Ormrod, 2019; Mbanya et al., 2020). Kvinnornas erfarenheter bidrog till att de 

uttryckte en önskan om högre kompetens och en bättre hantering av vårdsökande 

könsstympade kvinnor inom hälso- och sjukvården. Exempel finns där hälso- och 

sjukvårdspersonal på grund av osäkerhet eller okunskap bett sina kollegor att göra 

ytterligare en vaginal undersökning utan att först tillfråga kvinnan i fråga (Kimani 

et al., 2020).  

Dock finns det några kvinnor som ansåg att kunskap och kompetens i samband med 

möten reflekterade ett gott bemötande. Exempelvis hade flera inom 

sjukvårdpersonalen tillräcklig kunskap inom området kvinnlig könsstympning, 

vilket ledde det till att de bemötte könsstympade kvinnor på ett bra sätt. En kvinna 

berättade att hälso- och sjukvårdspersonalen hade god kunskap om kvinnlig 

könsstympning, vilket bidrog till att kvinnan var nöjd med vården under 

graviditeten och förlossningen (Turkmani et al., 2020).  

Kommunikationens betydelse vid möten 
Verbal kommunikation handlar om hur dessa kvinnor får information från hälso- 

och sjukvårdpersonalen, samt hur svårt det är för patienterna och 

sjukvårdspersonalen att prata om ett så känsligt ämne som kvinnlig könsstympning. 

Utöver detta måste hänsyn tas till att dessa migrerade kvinnor ofta har rent språkliga 

utmaningar i att förstå medicinsk terminologi inom hälso- och sjukvården. 

Att inte bli informerad  
I ett flertal studier erfor kvinnorna ett negativt bemötande på grund av bristande 

information. Den bristande informationen påverkade bemötandet från 

sjukvårdpersonalen och bidrog till missnöje med kvaliteten på bemötandet. Flera 

kvinnor hade svårt att veta var skulle de söka vård för att sjukvårdpersonalen inte 

kunde hänvisa eller ge konkret information till dessa kvinnor om den sjukvård som 
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de behövde. De förmedlade inte bara information om kvinnlig könsstympning 

under förlossningen, utan information saknades också om allmänna 

tillvägagångssätt under förlossningen och den sjukvård som erhölls. Kvinnorna 

ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle prata och ge information om 

sexualitet i mötet, men det språket behövde vara vardagligt utan medicinsk 

terminologi som personalen använde, och möten skulle även vara kvalitativt och 

erbjudas på ett kulturellt anpassat sätt (Ziyada et al., 2020; Pastor-Bravo et al., 

2018).  

Svårigheter att prata om ämnet könsstympning 
Det framkom i flera studier att det var svårt för kvinnor att prata om ämnet 

könsstympning med sjukvårdspersonal, då hälso- och sjukvårdpersonal ofta undvek 

ämnet könsstympning vid vårdmötet. Kvinnorna avstod från att ta upp ämnet för att 

undvika negativa reaktioner såsom negativ återkoppling och även för att undvika 

traumat från ingreppet (Azadi et al., 2021; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018; 

Mbanya et al., 2020). Kvinnorna önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle 

ta initiativ till att fråga om könsstympning. Personalen föredrog ofta att inte ta upp 

ämnet och vissa könsstympade kvinnor noterade att vårdpersonalen aldrig frågade 

om könsstympning (González-Timoneda et al., 2021; Mbanya et al., 2020; Ormrod, 

2019; Pastor-Bravo et al., 2018; Turkmani et al., 2020). Några kvinnor ville bara 

att vårdpersonalen skulle skapa en dialog och fråga om könsstympning för att 

kvinnorna kunde diskutera ämnet vidare och gå djupare in på komplikationer och 

deras tillstånd (Azadi et al., 202; Ormrod, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
En metoddiskussion är för att visa litteraturstudiens trovärdighet och för att på ett 

tydligt sätt beskriva författarens tillvägagångssätt. I metoddiskussionen ska både 

det som stärker och det som sänker studiens trovärdighet diskuteras. De fyra 

kvalitativa trovärdighetsbegrepp som använts var; tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2020; Shenton, 2004). 
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Tillförlitlighet innebär hur studiens resultat reflekterar verkligheten. Det handlar 

även om att beskriva studiens tillvägagångssätt för att skapa en trovärdighet 

(Shenton, 2004). Enligt Polit & Beck (2020) gjordes en pilotsökning innan de 

systematiska sökningarna för att stärka tillförlitligheten för litteraturstudien. Flera 

gånger har sökningen ändrats med hjälp av bibliotekarie för att få fler artiklar som 

svarar mot litteraturstudiens syfte, vilket kan stärka tillförlitligheten. Då 

sökningarna gjordes på engelska översattes centrala nyckelord från svenska till 

engelska. Likaså letades synonymer till begreppen upp för att öka träffbilden. 

Därefter gjordes flera litteratursökningar databaserna som är Cinahl Complete, 

PubMed, PsycInfo och manuella sökningar, vilket kan stärka tillförlitligheten. 

Dessa databaser innefattar områden medicin, omvårdnad och odontologi samt 

psykologisk forskning för att täcka samtliga områden. Databaserna har gett artiklar 

som är inom området omvårdnad och relevant utifrån litteraturstudiens resultat. 

Tillförlitlighet kan stärkas genom att sökningarna har utförts i fritext och ämnesord 

enligt varje databas, trunkering och fraser har använts vid sökningar samt booleska 

operatorer. Enligt Karlsson (2017) har avgränsningen peer review använts för att få 

mer konkreta vetenskapliga studier från sökningen. Det har även gjort en 

avgränsning till studier som publicerats mellan 2017–2022, vilket kan stärka 

tillförlitlighet. Samtliga utvalda studierna är skrivna på engelska som är inte 

författarens modersmål, vilken kan leda till att översättningen feltolkas, och vilket 

i sin tur kan sänka tillförlitligheten. Därför artiklarna har lästs flera gånger och 

översatts med hjälp av lexikon för att minska risken för att göra felaktig tolkning. 

Det har påträffats flera artiklar bland de valda studierna som dubbletter i de använda 

databaserna vilket stärker tillförlitligheten. För att få likvärdighet och systematik i 

granskningen har de vetenskapliga studiernas kvalitet har granskats enligt HKR:s 

granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). De utvalda 

studiernas resultat har analyserats enligt Fribergs (2017) femstegsmodell, med 

fokus på en strukturerad, tydligt gjord och analyserad studie, vilket stärker 

tillförlitligheten.  

 

Verifierbarhet innebär att litteraturstudiens metod är väl beskriven, att om studien 

skulle göras om igen ger den samma eller ett liknande resultat (Shenton, 2004). 
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Sökvägar och urval har beskrivits väl. Studiens tillvägagångssätt med synonymer, 

ämnesord och fritex, booleska operatorer, sökblock och begränsningar finns i 

sökschema i bilaga 1, vilket kan stärka studiens verifierbarhet i enlighet med Polit 

och Beck (2020). Litteraturstudien är skriven och analyserad av en enskild 

författare, något som kan sänka verifierbarheten och ställer krav på att studien i 

övrigt strävar efter stor verifierbarhet. Därför är litteratursökningens 

tillvägagångssätt beskriven på ett tydligt sätt för att möjliggöra för andra forskare 

att göra om studien och få liknande sökresultat, vilket kan stärka verifierbarhet. 

Studiernas resultat har även analyserats stegvis utifrån Friberg (2017) vilket 

möjliggör att läsaren kan genomföra analysprocessen igen och då få liknande 

resultat, något som ytterligare kan stärka verifierbarheten. För att stärka 

verifierbarheten finns även en artikelöversikt presenterad som bilaga 2.  

 

Pålitligheten innebär att litteraturstudiens resultat inriktar sig på objektivitet som 

inte påverkats av författarens förförståelse (Shenton, 2004). En förförståelse är 

beskriven i litteraturstudien under metoddelen och den har skrivits redan innan 

studien påbörjats. Däremot litteraturstudiens resultat visar på likheter med 

författarens förförståelse och detta sänker pålitligheten. Pålitligheten skulle kunna 

stärkas då litteraturstudiens resultat reflekterar både positiva och negativa 

erfarenheter av bemötande av kvinnorna som utsatts för könsstympning i enlighet 

med Priebe och Landström (2017). Pålitligheten kan sänkas när endast en författare 

som deltagit i analysarbetet, då detta ökar risken för tolkning utifrån sin egen 

förförståelse. Även om vissa artiklar uttrycker tankar och resultat som ligger nära 

författarens förförståelse, har författaren haft som mål att välja relevanta studier 

som svarat på studiens syfte, vilket kan stärka pålitligheten. 

 

Överförbarheten handlar om i vilken omfattning fynd kan överföras till andra 

sammanhang (Shenton, 2004).  De valda vetenskapliga artiklarna som inkluderats 

i litteraturstudiens resultat är från olika länder som Australien, Frankrike, Kenya, 

Norge, Spanien, Storbritannien och Nederländerna. I denna studie vill författare inte 

spärra av till en viss kontext då kvinnorna som är könsstympade kan söka vård på 

varierande platser, som till exempel sjukhus, primärvård och mödravård, i många 
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olika länder. Att inte begränsa sig till en viss kontext kan tydliggöra fokus på just 

kvinnornas erfarenheter av bemötande med vårdpersonal, och det kan i sin tur stärka 

överförbarheten. Eftersom de utvalda vetenskapliga artiklarna som resultatet 

byggde på kommer från olika länder, det kan stärka överförbarheten i enlighet med 

Polit och Beck (2020). Samtidigt finns det kulturella skillnader som kan sänka 

denna, exempelvis då urvalet varit kvinnor från 15 år och uppåt. I Sverige räknas 

dessa kvinnor som barn. Urvalet har gjorts genom att dessa kvinnor i sina hemländer 

skulle betraktas som vuxna. Då litteraturstudien handlar om kvinnors perspektiv när 

det gäller erfarenhet av bemötande med sjuksköterskor och andra vårdpersonal har 

det gett ett smalt resultat för att ämnet kvinnlig könsstympning är ett speciellt ämne 

med en annan kulturell bakgrund än den kultur som författarna ofta tillhör, vilket 

kan sänka överförbarheten. Det är därför viktigt att noga diskutera överförbarheten 

i resultatdiskussionen (Mårtensson, 2017). 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och 

sjukvården utifrån kvinnor som genomgått könsstympning. I sammanställningen av 

resultatet framkom tre nyckelfynd; vikten av att ha en bättre kunskap, vikten av att 

visa respekt, samt problemet med kommunikationsbarriärer. Fynden ska diskuteras 

och sammanbindas till McCance- och McCormacks teori om personcentrerad 

omvårdnad (McCance & McCormack, 2019). 

 

Det första fyndet handlar om vikten av att ha en bättre kunskap inom området 

kvinnlig könsstympning och skapa positiva erfarenheter av bemötandet. Det 

reflekteras ur sjuksköterskors närvaro och tillgänglighet under vårdmötet. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att sjukvårdspersonalens kunskap om 

kvinnlig könsstympning inte var tillräcklig, vilket påverkade negativt på 

bemötandet. Kvinnor uttryckte en tacksamhet för hälso- och sjukvården samt 

sjukvårdspersonalen de mött. Anledningen till att kvinnorna kände sig trygga 

berodde till stor del på att hälso- och sjukvårdspersonalen hade lämplig 

kunskapsnivå om kvinnlig könsstympning. När sjukvårdpersonalen hade tillräcklig 

kunskap kring ämnet kunde de ställa lämpliga frågor och anpassa situationen utifrån 
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individens erfarenhet, vilket också stämmer med flera studier, exempelvis Karlsen 

et al. (2020) där det framkom att kvinnor var särskilt bekväma med att diskutera 

könsstympning när sjukvårdspersonal kunde initiera konversationen, eftersom de 

hade tillräckligt kunskap. Kvinnorna var nöjda när hälso- och sjukvårdspersonal var 

trevliga och ställde frågor som gäller könsstympning på ett sympatiskt sätt. Moxey 

och Jones (2016) redovisade att ökad kunskap och medvetenhet om patientens 

kultur var nyckeln till att utveckla goda professionella relationer mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen och de könsstympade kvinnor som sökte vård. Kvinnorna 

ansåg att bemötandet av sjukvårdspersonalen var trevligt när hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade kunskap om ämnet könsstympning och kunde var 

lyhörda till kvinnorna. Ett förbättringsförslag är att hälso- och sjukvårdpersonalen 

behöver vara utrustad med kunskap om kvinnlig könsstympning. Ökad kunskap om 

kvinnlig könsstympning kan spegla ett gott bemötande för dessa kvinnor. 

Kunskapsbrist i ämnet bidrar däremot till att kvinnorna upplever otrygghet, 

missnöje samt att de i vissa fall de avstår från att söka fortsatt vård för 

könsstympning. Bristande kunskap redan på sjuksköterskors utbildningsnivå leder 

till att sjuksköterskor inte får tillräcklig djup kunskap kring detta fenomen. Att 

sjuksköterskor endast har ytlig information leder till att de inte kan arbeta 

personcentrerat i mötet med dessa kvinnor. För att möjliggöra en förändring av detta 

så behövs ökad och djupare kunskap om könsstympning redan på grundläggande 

utbildningsnivå. 

Det andra centrala fyndet var vikten av att visa respekt, och hur viktigt det var med 

ett respektfullt bemötande. I resultatet framkom det att kvinnor hade erfarenheter 

av att bli bemötta utan respekt och empati. Erfarenheterna från dessa möten ledde i 

värsta fall till att kvinnor som genomgått könsstympning avstod från att uppsöka 

vård framöver. Detta framkom även i studier gjorda av Berggren et al. (2006) och 

Karlsen et al. (2020) där det framkom att en förutsättning för att kunna förstå de 

kvinnor som utsatts för könsstympning är att skapa en god relation mellan hälso- 

och sjukvårdspersonal och att inte vara fördomsfull mot dem vid bemötandet. Att 

vara uttittad av hälso- och sjukvårdspersonal utan att bli tillfrågad, olämpliga 

ansiktsuttryck och att uppvisa avsky gav kvinnorna erfarenhet av respektlöshet. 

Negativt kroppsspråk och uttryck av chock hos hälso- och sjukvårdpersonal i 
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samband med bemötandet skapade negativa erfarenheter av bemötande och känslor 

av att ha gjort något fel fastän de var offer (Jacobson et al., 2018). Utifrån 

diskrimineringslagen (2008:567) ska människors rättigheter och möjligheter 

främjas oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion med mera. Det betyder att varje 

sjuksköterska i sitt arbete ska visa respekt för personens existens och 

människovärde. Enligt Socialstyrelsen (2015) är människovärde och människosyn 

ett etiskt grundläggande fundament. I hälso- och sjukvården har etiska principer 

som respekterar livet och den andres autonomi införts. Utifrån etiska principer har 

sjuksköterskan ansvar att respektera patientens autonomi, vilken innebär att 

sjuksköterskorna ska kunna kommunicera med varje individ för att förstå vad 

kvinnorna som genomgått könsstympning vill eller inte vill, deras upplevelse, 

tankar, oro om med mera. I många situationer kan etiska dilemman uppstå när 

sjuksköterskor möter patienter. Det är svårt att svara på etiska dilemman men det 

är viktigt att sjuksköterskor är medvetna när de kan uppkomma och anpassa 

situationerna till det och ha rutiner och stöd för hur de kan hanteras (Socialstyrelsen 

2015). Inom hälso- och sjukvården skall vården erbjudas på lika villkor utifrån 

personcentrerad omvårdnad. Ibland saknas kunskap hos sjuksköterskor inom hälso- 

och sjukvården, vilket hindrar dem från att utföra en personcentrerad omvårdnad 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Att utgå från personcentrering är en viktig 

grund för att utföra en bra omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad beskrivs som 

ett ramverk som består av fyra delar; förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade 

processer och förväntade resultat (McCance & McCormack, 2019). Förutsättningar 

betyder att sjuksköterskan ska ha kompetens och färdigheter inom sin profession, 

att utveckla mellanmänskliga och sociala förutsättningar, att ha lojalitet med arbetet 

samt en god självkännedom (McCance & McCormack, 2019). Sjuksköterskor 

tillämpar sitt arbete utifrån personcentrering för att göra vården möjlig för 

patienterna. När sjuksköterskor utför en personcentrerad omvårdnad ska de 

fokusera på att se människan bakom sjukdomen eller sjukdomstillståndet och sedan 

ska de anpassa vården utifrån individens behov (McCance & McCormack, 2010). 

Ett förbättringsförslag är att sjuksköterskor för att kunna erbjuda god vård på lika 

villkor behöver genomföra vårdmötet på ett respektfullt och utifrån förståelse av 

individens behov. Författaren anser att för att förbättra erfarenheterna av 
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bemötandet hos kvinnor som genomgått könsstympning krävs det att utföra en 

personcentrerad omvårdnad, vilket i sin tur fordrar kunskap om kvinnlig 

könsstympning och anpassad omvårdnad. Vid bemötandet av dessa kvinnor 

behöver sjuksköterskor fokusera på själva kvinnan och inte på ingreppet, själva 

könsstympningen. 

Det tredje fyndet är problemet med kommunikationsbarriärer i vården. I 

litteraturstudiens resultat framkom vikten av att god kommunikation för att skapa 

en förståelse mellan vårdpersonal och patient. Kommunikationen var särskilt viktig 

när kvinnors helhetsbild av sjukvårdpersonalens bemötande påverkade kvinnors 

erfarenheter av bemötandet. Resultatet visade att kvinnorna erfor missnöje när 

vårdpersonal inte förmedlade information och kommunicerade på ett bra sätt. Det 

framkom att många kvinnor saknade information gällande kvinnlig könsstympning 

från vårdpersonalen. Studierna visade hur kommunikationen mellan parterna 

försvåras av språkskillnader och kulturella skillnader. Vidare framkom vikten av att 

sjukvårdpersonal använder ett lättare eller vardagligt språk. Att leda samtalet av 

sjukvårdpersonalen vid kommunikationen ledde till att dessa kvinnor erfor 

avspänning och började prata vilket i sin tur ledde till att kvinnorna erfor ett gott 

bemötande. Detta har också belysts i en studie av Moxey och Jones (2016) där det 

framkom att ett större fokus på just kulturella skillnader kunde öka reflekterandet 

hos sjukvårdspersonalen och de kunde ge rätt information, vilket underlättat 

kommunikationen. Bristande kommunikation resulterade ofta i negativa 

erfarenheter. Några kvinnor beskrev att sjukvårdspersonalen inte hade gett någon 

förklaring eller information på symptom, tagna beslut eller extrema väntetider för 

hjälp. En annan kvinna upptäckte att hälso- och sjukvårdspersonalen som mötte 

henne var studenter och det var inget hon fick information om i förväg (Moxey och 

Jones, 2016; Karlsen et al., 2020). Flera kvinnor beskrev att sjukvårdspersonalen 

ställde frågor som om kvinnorna var könsstympade vilket skapade irritation bland 

dessa kvinnor och de bad om sjukvårdpersonalen skulle notera detta i journalen så 

att frågan skulle uppkomma vid varje besök. Kvinnorna undvek att ha samtal 

gällande könsstympning och frågeställningarna vid varje besök på grund av ämnets 

känslighet (Berggren et al, 2006; Karlsen et al., 2020). Ett förbättringsförslag är att 

sjuksköterskor bör arbeta för att minimera kommunikationsbarriärerna genom att 
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upprätta en god relation. Att studera och utveckla de faktorer som påverkar 

omvårdnadsbehoven, att våga prata om ämnet trots dess känslighet och säkerställa 

att kvinnorna får en anpassad information trots språkbarriärer. Sjuksköterskan bör 

ha en kulturell medvetenhet i bemötandet för att kunna hantera mötet. 

Kvinnorna har ofta kommit från ett samhälle där kvinnlig könsstympning är eller 

har varit normalt, och där hade kvinnorna fått erfarenheter av hur viktigt 

könsstympning var för att tillhöra samhället. Att inte vara könsstympad i ett 

samhälle där könsstympning är vida utbrett kan ofta vara skambelagt. Så att då vara 

i ett nytt land där kvinnorna har erfarenheter av att bli stigmatiserad just för att de 

är könsstympade var svårt för dessa kvinnor (Jacobson et al., 2018). Stigmatisering 

är ett samhälleligt fenomen som är starkt kopplat till individens uppskattning i 

samhället (Socialstyrelsen 2017). Stigmatisering är uppbyggt av tre relaterade 

komponenter såsom kunskaper, attityder och beteenden. För dessa kvinnor ska 

kunna känna sig som en del av samhället behöver sjuksköterskor anpassa miljöer, 

öka sin förståelse om kulturella skillnader samt att ge en jämlik hälsa till alla.  

Folkhälsomyndigheten beskriver att det generella målet är att alla ska ha en jämlik 

hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska eftersträva för att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa bland befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). Regeringskansliet (2021) anges globala mål för 

hållbar utveckling. FN:s Agenda 2030 där mål 3 koncentrerar på god hälsa och 

välbefinnande. För att människor får vård på lika villkor krävs att alla kunna uppnå 

en hållbar utveckling där en god hälsa och välbefinnande är målet. Där målet är att 

tillgängliggöra sjukvård för alla (Regeringskansliet 2021). 

Mer forskning i kvinnlig könsstympnings område kan bidra till mer utveckling och 

förbättringar av att förstå skillnader mellan kulturer och vilka bakgrunder som 

kvinnorna tillhör.  

Slutsats 
En övergripande slutsats av litteraturstudien är att varje kvinna som har genomgått 

kvinnlig könsstympning har många unika och subjektiva erfarenheter av 

bemötanden med vården baserade på vårdpersonalens attityder till och kunskap om 
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könsstympning. Att vara personcentrerad och se varje kvinna som en självständig 

individ med egna unika erfarenheter och att våga fråga kvinnan och inte dra egna 

ofta fördomsfullt baserade slutsatser är därför nödvändigt. Studien ger heller ingen 

homogen bild av erfarenheter från bemötande i hälso- och sjukvården utifrån 

kvinnor som genomgått könsstympning, men vad som framgår är att en majoritet 

av kvinnorna beskrev att vårdpersonalens bemötande förändrades när de upptäckte 

att kvinnorna var könsstympade. Kvinnorna i studien får ofta negativa intryck av 

bemötandet med sjuksköterskor, men detta är inte endast kopplat till 

sjukvårdspersonalens attityder, utan även kopplat till kunskapsluckor och fördomar. 

Därför blir slutsatsen att en personcentrerad omvårdnad är nödvändig för att ge 

könsstympade kvinnor ett gott bemötande i vården.  
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Bilaga 1. Sökschema 
Databas: Cinahl 
Datum: 230103 

Syfte: var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården utifrån kvinnor som genomgått 
könsstympning. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1- Kvinnlig  
      Könsstympning 

"Circumcision" [MH] OR 
"Female genital mutilation" [MH] OR 
"Female genital mutilation" [fritext] OR  
"Female genital mutilation/cutting" [fritext] OR 
"Female genital cutting" [fritext] OR  
FGM [fritext] OR  
FGC [fritext] OR  
Mutilation [fritext] OR 
Circumcision [fritext] 

5 220 

 

 

2- Erfarenhet "Life Experiences" [MH] 
"Perception" [MH] OR   
Perception* [fritext] OR 
"Life experiences" [fritext] OR  
Experience* [fritext] OR  
"Qualitative Stud*" [fritext] OR 
"Qualitative Research" [fritext] OR 
 "Quantitative Stud*" [fritext] OR 

782 830 

 

 

3- Hälso- och 
sjukvård 

"Primary Health Care” [MH] OR   
Hospital [MH] OR   
"Primary Health Care" [fritext] OR  
"Medical Care" [fritext] OR  
"Health care" [fritext] OR  
"Maternal Health Care" [fritext] OR  
Hospital* [fritext] OR 
"Health Center" [fritext] OR 
Healthcare [fritext] OR 
"Home Nurse" [fritext] OR  
"Health Care Professional*" [fritext] OR 
"Health Professional" [fritext] 

1 283 213  

4-  S1 AND S2 AND S3 221  

Begränsningar Sökord 4 + Publiceringsår 2017–2022 Peer reviewed, 
Engelskspråkig. 

96 3 
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Databas: PsycInfo 
Datum: 230103 

Syfte: var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården utifrån kvinnor som genomgått 
könsstympning. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1- Kvinnlig  
           Könsstympning 

"Female Genitalia" [Thesaurus]OR  
"Circumcision" [Thesaurus] OR 
"Female genital mutilation" [fritext] OR  
"Female genital mutilation/cutting " [fritext] OR  
"Female genital cutting" [fritext] OR  
FGM [fritext] OR  
FGC [fritext] OR  
Mutilation* [fritext] OR 
Circumcision* [fritext] 

31 503  

2-  Erfarenhet "Qualitative Methods" [Thesaurus] OR 
"Life experiences" [Thesaurus] OR 
Perception* [fritext] OR 
Experience* [fritext] OR  
"Life Experiences" [fritext]  
"Qualitative studies" [fritext] OR 
"Quantitative studies" [fritext] OR 
Interview [fritext] OR 
"Focus group" [fritext] OR 
"Qualitative Methods" [fritext] 

5 481 006  

3- Hälso- och 
sjukvård 

Hospitals [Thesaurus] OR 
"Primary Health Care" [Thesaurus] OR 
Hospital [fritext] OR 
"Primary Health Care" [fritext] OR 
"Maternal health care" [fritext] OR 
"Health center" [fritext] OR 
Healthcare [fritext] OR 
"Medical care" [fritext] OR 
"Health care professionals" [fritext] OR 
"Health care" [fritext] 

792 605  

4-  S1 AND S2 AND S3 459  

Begränsningar Sökord 4 + Publiceringsår 2017–2022, Peer 
reviewed, Engelskspråkig. 

95 2 
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Databas: PubMed 
Datum: 230103 

Syfte: var att beskriva erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården utifrån kvinnor som genomgått 
könsstympning. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1- Kvinnlig  
           Könsstympning 

Circumcision, female [MeSH] OR  
Female genital mutilation [Title/Abstract] OR  
Female genital mutilation/cutting [Title/Abstract] OR 
Female genital cutting [Title/Abstract] OR 
FGM[Title/Abstract] OR  
FGC[Title/Abstract] OR  
Circumcision, female [Title/Abstract] OR 
Mutilation [Title/Abstract] OR 
Circumcision [Title/Abstract] 

12 551  

2-  Erfarenhet Life Change Events [MeSH] OR  
Perception [MeSH] OR  
Attitude [MeSH] OR  
Interview [Title/Abstract] OR  
Qualitative Method [Title/Abstract] OR  
Qualitative research [Title/Abstract] OR  
Perception [Title/Abstract] OR  
Attitudes [Title/Abstract] OR 
Experiences [Title/Abstract] OR 
Life Change Events [Title/Abstract] 

1 604 128  

3- Hälso- och 
sjukvård 

Hospitals [MeSH] OR  
Hospital [Title/Abstract] OR  
primary health care [Title/Abstract] OR  
maternal health care [Title/Abstract] OR  
health center [Title/Abstract] OR  
Healthcare [Title/Abstract] OR  
medical care [Title/Abstract] OR  
health professionals [Title/Abstract] OR  
health care [Title/Abstract] OR  
home nurse [Title/Abstract] 

2 029 251  

4-  S1 AND S2 AND S3 436  

Begränsningar Sökord 4 + Publiceringsår 2017–2022, Peer 
reviewed, Engelskspråkig. 

153 3 
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Bilaga 2. Artikelöversikt  
Författare  
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Azadi et al., 
  
Women who have 
undergone female 
genital 
mutilation/cutting’s 
perceptions and 
experiences with 
healthcare providers in 
Paris. 
 
Frankrike, (2021) 

Att studera 
erfarenheter av 
kvinnor som 
genomgått 
könsstympning från 
möten med 
vårdpersonal i 
Frankrike. Hur en 
dialog om ämnet 
lättare kan utföras 
och vara mer 
tillfredsställande för 
berörda kvinnor. 

Ändamålsenligt urval.      
Inklusionskriterier: 26 
könsstympade kv., ≥18 år, 
m= 32,9 år. 8 ogift och 16 
gift med barn, 5 av de fått 
barn i Frankrike. 
Könsstympade kvinnor från 
olika geografiska regioner 
(Öst/Västafrika), 
åldersgrupper. 
Två semi-strukturerade 
intervjuer. 

 Rekrytering via ideella organisationer 
och partner som arbetade på två 
sjukhus i Paris och dess förorter hjälpte 
till att skapa tre fokusgrupper. 
Etiskt godkänd, informerat samtycke. 
Ingen pilotintervju. Varje fokusgrupp 
med arbetade utifrån tre teman, varje 
tema innehöll 5–6 frågor och 
fokusgruppsintervjuer tog 3 timmar. 
Mer än en person analyserade. 
Förförståelse ej beskriven. 
Tematisk innehållsanalys. 

Kvinnorna hade erfarenheter 
av att sjukvårdspersonalen inte 
ville prata om ämnet, bristande 
empati och diskriminering av 
vårdpersonalen.  
Bemötandet var viktig för 
kvinnornas goda erfarenhet 
och bekvämlighet i vården. 
Kvinnorna lyfte att 
sjukvårdspersonalen behöver 
be om samtycke för att prata 
om könsstympning, samt att 
vara välkomnande och 
tillgängliga. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Citat 
finns, Varierat urval, resultatet 
svarar på syftet. Sänks av: 
Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av: 
Analys beskrivs. Intervju 
beskrivning finns. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än 
en person i analysen. Sänks av: 
Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: 
Väl beskriven kontext. 
Kategorier hänger ihop med 
syfte. 

González-Timoneda et 
al.,  
 
Female Genital 
Mutilation 
Consequences and 
Healthcare Received 
among Migrant Women: 
A Phenomenological 
Qualitative Study.  
 
Spanien, (2021). 

Att utforska 
erfarenheterna av 
könsstympade 
immigrerade 
kvinnor som 
kommit från länder 
där kvinnlig 
könsstympning 
praktiseras och bor i 
deras nya 
europeiska 
hemland. 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusionskriterier:  23 
deltagare. 20 var 
könsstympade kvinnor, 14 
hade fött barn, 2 män och 1 
kv. har nära relation till 
könsstympade kvinnor. 
Resultatet fokuserade på 
könsstympade kvinnor. 
kvinnor och män ≥18 år, 
kom från länder där kvinnlig 
könsstympning 
förekommer, hade 
genomgått FGM. 18 
semistrukturerade intervjuer 
och en fokusgrupp. 

Rekrytering via lokala samhällsledare i 
lokala vårdpraktiker, lokala 
sammanslutningar av migranter och 
sociala organisationer. Muntlig och 
skriftlig info., informerat samtycke, 
etiskt godkänd. Oklart om pilotintervju. 
Längden på intervju-sessionerna var 
11–58 min. Fokusgruppen genomförde 
i april 2017. Intervjuerna genomfördes i 
deltagarnas hem, deras arbete, samt på 
allmänna platser och spelades in av 
forskarna. Intervjuguide tillgänglig. 
Ingen förförståelse. Fenomenologiska 
metoden analys enl. Giorgi (2009).  
Två förf. deltog i analysen. 

Kvinnorna hade erfarenheter 
av att de inte fick den 
information som de behövde 
och att vårdpersonalen 
fokuserade mer på 
könsstympningen än att hjälpa 
kvinnorna med sina 
hälsoproblem. Kvinnorna 
beskrev att när vårdpersonalen 
bemötte kvinnorna saknade de 
kunskap. Kvinnorna ansåg att 
personalen måste öka 
förståelsen för kulturer samt 
förstå att könsstympning är 
inget de själva valt att göra. 
Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: 
Varierat urval, Citat finns, 
teman svarar på syftet. Sänks 
av: Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av: 
Analys är väl beskriven, 
Intervju beskrivning finns. 
Pålitlighet Stärks av: Två 
personer i analysen. Sänks av: 
Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: 
Kontexten beskriven. 
Medelabstraktionsnivå, kan 
överföra till liknar 
sammanhang. Kategorier var 
relevanta till syftet. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Kawous et al.,  

Female genital 
mutilation and women's 
healthcare experiences 
with general 
practitioners in the 
Netherlands 

Nederländerna, (2020)  
 
 

Att inom den 
holländska 
allmänvården 
undersöka 
erfarenheter hos 
kvinnor som 
genomgått 
könsstympning. 
 
 

Ändamålsenligt urval. 
Inklusionskriterier:  
32 könsstympade kvinnor 
tillfrågades varav 16 
deltog, ≥18 år, bosatta i 
Nederländerna. Kan 
flytande nederländska eller 
engelska. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

 Rekrytering via en betrodd 
migrantorganisation. Rekryteringen 
gjordes genom en pålitlig person som 
kontaktade deltagarna via telefon. 
Muntligt och skriftlig info., informerat 
samtycke samt etiskt godkänd. 
Pilotintervju anges ej. Varje intervju 
hade en genomsnittlig längd på 50 min, 
inspelade och transkriberade. Intervjuer 
utfördes i hemmiljö. Intervjuguide 
användes. Analyserades genom mer än 
förf. förförståelse finns ej.          
Tematisk analys. 

Kvinnorna vågade inte fråga 
sjukvårdspersonalen om hjälp. 
Personalen ville inte ta upp 
ämnet med kvinnorna. 
Kvinnorna fick inte någon 
uppmärksamhet av sitt tillstånd, 
vilket tolkades som likgiltighet. 
Personal blev chockade när de 
såg kvinnorna. kvinnorna hade 
erfarenhet av att personalen inte 
hade en kulturell medvetenhet. 
När kvinnorna hade positiva 
erfarenheter av bemötandet hade 
personalen kunskap, tid och 
respekt. Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av:  
Citat finns, resultatet svarar på 
syftet.  Intervjuguide finns. 
Sänks av: Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av:  
Intervjuguiden finns. 
Analys är väl beskriven. 
Pålitlighet Stärks av: mer än en 
person i analysen. 
Sänks av: Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: Väl 
beskriven kontext. Kategorierna 
kan överföras till liknande 
kontexter. 

Kimani et al., 
 
Exploring barriers to 
seeking health care 
among Kenyan Somali 
women with female 
genital mutilation: a 
qualitative study 
 
Kenya, (2020) 
 

Att undersöka 
vad som 
förhindrar 
somaliska 
könsstympade 
kvinnor att söka 
vård i Kenya. 

Snöbollsurval. 
Inklusionskriterier: 23 
somaliska könsstympade 
kvinnor, 15–49 år, deras 
partners, statsmän och 
vårdgivare. Resultatet 
fokuserade endast på 
könsstympade kvinnor. 
Kvinnor hade erfarenhet av 
komplikationer relaterade 
till FGM/C, hade sökt vård 
för konsekvenser av 
FGM/C och ville delta 
studien. 20 fokusgrupp, 6–
12 deltagare i varje 
fokusgrupp. 
10 djupintervjuer. 

Rekrytering via lokalt nätverkande 
samhällsbaserade organisationer och 
administratörer och sjukhuset. Muntlig 
och skriftlig info., informerat samtycke. 
Etiskt godkänd. Pilotintervju anges ej. 
Intervjuer 2016- 12- 2018-11, 
inspelades och transkriberades. 
Intervjulängd 45 min, medan 
fokusgrupp var 1,5 tim. Huvudförf., 
och tre andra forskaren som använde 
NVivo 12 att analysera studien. Oklar 
om förförståelse.                        
Tematisk analys. 

Resultatet är baserat på 
kvinnornas erfarenheter. Studien 
kom bland annat fram till att 
kvinnornas erfarenheter av 
hälso- och sjukvårdspersonalens 
distansering och bristande 
kommunikation gjorde att 
kvinnorna upplevde sig kränkta, 
saknade rätten till privatliv och 
sekretess. 
Stigmatisering av kvinnor med 
kvinnlig könsstympning, genom 
att visa chock och äckel.  
Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av:  
Citat finns, teman svarar på 
syftet, varierat urval. Sänks av: 
Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av:  
Intervju beskrivning finns. 
Analys är väl beskriven. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än 
en person i analysen, 
Sänks av: Förförståelse saknas. 
Överförbarhet Stärks av:  
Kontext är väl beskriven. 
Medel abstraktionsnivå 
lämpliga kategorier redovisade. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Mbanya et al.,  
 
Barriers to access to the 
Norwegian healthcare 
system among sub-
Saharan African 
immigrant women 
exposed to female genital 
cutting 
 
Norge, (2020)  

Att utforska de 
erfarenheter och 
uppfattningar som 
hindrar tillgången 
till och 
användningen av 
det norska 
sjukvårdssystemet 
bland kvinnor 
som genomgått 
kvinnlig 
könsstympning. 

Snöbollsurval 
 Inklusionskriterier: 13 
könsstympade kvinnor som 
var mellan 20–50 år 
gammal, ≥18år gammal, och 
hade bott i Norge mellan 6 
månader och 12 år. 
immigrantkvinnor som 
utsatt för könsstympning 
från Afrika söder om 
Sahara, med lagligt 
uppehållstillstånd och 
villiga att delta i studien. 
Semistrukturerade intervjuer  

Rekrytering via flera etablerade 
kulturella nätverk, inklusive 
trosvissa organisationer och 
kulturella grupper. Skriftlig info, 
muntligt och skriftligt samtycke av 
deltagarna. Pilotintervju anges 
ej.  Intervjuerna genomfördes med 
hjälp av en intervjuguide i 
deltagarnas hem, eller andra plats 
och tid som de vald. Intervjulängd 
var 45–75 minuter. Intervjuer 
spelades in på ljud med samtycke. 
Mer än en person deltog analysen. 
Förförståelse saknas. Tolkning 
fenomenologisk analys. 

Studien kom bland annat 
fram till att kvinnor som 
genomgått könsstympnings 
erfarenhet av vård i Norge 
inte tillgodoser kvinnornas 
vårdbehov. Till stor del på 
grund av dåliga attityder 
samt okunskap om ämnet 
inom vården. De negativa 
attityderna under besöket 
bidrog till att kvinnorna 
skämdes.  
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet Stärks av: Resultatet 
svarar på syftet. Intervjuguiden 
tillgänglig. Citat finns. 
Sänks av: Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av: Analys är 
väl beskriven. Beskrivning av 
intervjuerna finns. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än en 
person i analysen. 
Sänks av: Förförståelse saknas. 
Överförbarhet Stärks av: Kontext 
beskriven. Kategorierna ligger på 
lämplig abstraktionsnivå. 

Ormrod, J.  
 
The experience of NHS 
care for women living 
with female genital 
mutilation 
 
Storbritannien, (2019). 

Att undersöka och 
analysera 
erfarenheter hos 
könsstympade 
kvinnor som har 
nyligen sökt hjälp 
från vårdgivare 
inom den 
offentliga 
sjukvården i 
Storbritannien. 
 
 

Inklusionskriterier: 9 
kvinnor, 20–46 år, 8 hade 
barn kv., ≥18 år, hade 
erfarenhet av kvinnlig 
könsstympning typ II & III. 
En deltagare född i 
Storbritannien samtliga 
övriga födda utomlands. 
Pratade och skrev flytande 
engelska. 
Semi strukturerade 
intervjuer. 

Två lokala samhällsföreningar 
rekryterade potentiella deltagare. 
Skriftlig info, informerat samtycke. 
Etiskt godkänd. Pilotintervju anges 
ej. Intervjuguide använd. Intervjuer 
genomförde i privata rum på 
föreningens kontor. Intervjulängd 45 
min–2 timmar. Inspelade och 
transkriberade. Mer än en person 
deltog i analysen. Förförståelse 
finns.  
Ramanalys enl. (Gale et al, 2013) i 
sju steg. 

Studien framgick att 
kvinnorna inte fick frågan 
om de genomgått en 
könsstympning. Kvinnorna 
beskrev erfarenheter som 
rädsla för smärta vid 
undersökning, särskilt hos 
kvinnor som hade genomgått 
kvinnlig könsstympning typ 
III. Tystnaden bland 
personalen tolkades som att 
personalen hade brist på 
kunskap och kompetens 
kring ämnet av kvinnorna. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Citat 
finns, teman svarar på syftet. 
Intervjuguide använd. 
Sänks av: Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av: Analys 
beskrivs, Intervju beskrivning finns. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än en 
person i analysen. 
Överförbarhet Stärks av: 
Kontexten är beskriven. Sänks av: 
saknas urvalstyp. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Pastor-Bravo et al.,  
 
Living with mutilation: A 
qualitative study on the 
consequences of female 
genital mutilation in 
women’s health and the 
healthcare system in 
Spain 
 
Spanien, (2018). 

Att utforska 
hälsokonsekvens
erna av kvinnlig 
könsstympning 
hos kvinnor från 
subsahariska 
Afrika som bor i 
Spanien, och 
som fått vård i 
Spanien. 

Snöbollsurval. 
Inklusionskriterier: 14 
könsstympade kv., ≥18 år, 
med typ I & II FGM, 23–41 
år kommande från Senegal, 
Nigeria och Gambia. Kv. 
som kom från länder där 
genomföras FGM, har blivit 
utsatts för FGM, bor i 
Murcia (Spanien), har fött 
barn och kan flytande 
spanska. 
Informella intervjuer. 

Rekrytering via afrikanska föreningar 
i regionen Murcia. Muntlig och 
skriftlig info., informerat samtycke. 
Etiskt godkänd. Deltagarna var 
anonyma, intervjun inspelades. Oklar 
om pilotintervju. Först identifierades 
tre nyckelinformanter, därefter 
nåddes andra deltagarna, intervjun 
bestod av en öppen fråga utan 
förutbestämt manus från maj till okt 
2014. Mer än en person deltog i 
analysen. Förförståelse saknas. 
Tematisk innehållsanalys. 
Programvaran Atlas. Ti7 användes 
för att analysera data i 3 steg. 

Resultatet visade bland 
annat att kvinnorna på grund 
av personalens attityder hade 
erfarenhet av att känna sig 
annorlunda. Det saknades 
det professionella stöd som 
behövdes i bemötandet och 
kvinnornas hade önskemål 
om att de skulle bli bemötta 
på ett sätt som skulle kunna 
förbättra deras livskvalité. 
Citat finns. 
 

Tillförlitlighet Stärks av: Citat finns, 
resultat svarar på syftet. Sänks av: 
pilotstudie saknas, intervjulängd anges 
ej. 
Verifierbarhet Stärks av: Analys är 
väl beskriven, Intervju beskrivning 
finns. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än en 
person i analysen, 
Sänks av: Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: Kontexten 
är väl beskriven. Kategorier var tydliga 
samt relevanta. 

Pastor-Bravo et al.,  
 
Postmigratory Perceptions 
of Female Genital 
Mutilation: Qualitative 
Life History Research  
 
Spanien, (2021). 

Att undersöka 
uppfattningar om 
kvinnlig 
könsstympning 
hos subsahariska 
kvinnor efter 
migration till 
Spanien. 
 

Snöbollsurval. 
Inklusionskriterier: 24 kv. 
23–42 år (m= 33 år). 
Boende i Spanien minst 6 
år, bosatta i Murcia, kom 
från länder där FGM var 
vanligt förekommande, har 
bott minst 18 års ålder i sitt 
ursprungsland.  Talar 
spanska flytande. 
Informella samtal, 
frågeformulär och 
livshistorier via öppna 
intervjuer. 

Rekrytering via en samplingsmetod 
tills datamättnad nåddes. 
Nyckelinformanter kontaktades 
genom ett antal afrikanska 
kvinnoföreningar. Muntlig info, 
informerat samtycke. Etiskt godkänd. 
Pilotintervju anges ej. 
Intervjuerna genomfördes i 
deltagarnas hem. Intervjun inspelades 
och transkriberades.  intervjulängd 60 
min. Mer än en person i analysen. 
Förförståelse saknas 
Tematisk dataanalys. 

Könsstympade kvinnor 
beskriver sina erfarenheter 
av könsstympning. Ett 
dömande förhållningssätt 
från vårdgivare gör dessa 
kvinnor inte vill söka fortsatt 
vård. Vårdpersonal bör 
bemöta dessa kvinnor mer 
respektfullt och empatiskt 
samt våga ta upp 
könsstympning som ämne 
vid mötet för att de skapa 
trygghet. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Resultat 
svarar på syftet. Citat finns. 
Sänks av: Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av: 
Analysmetod är väl beskriven. 
Sänks av: Uppgift om tidpunkt för 
intervjuer saknas. 
Pålitlighet Stärks av: mer än en 
person i analysen. 
Sänks av: Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: Tydlig 
beskriven kontext. Medel 
abstraktionsnivå. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Turkmani et al.,  
 
Understanding the 
Experiences and Needs of 
Migrant Women Affected 
by Female Genital 
Mutilation Using 
Maternity Services in 
Australia 
 
Australien, (2020)  

Att förstå 
könsstympade 
kvinnors 
upplevelser av 
mödravård i 
Australiensk 
sjukvård och att 
identifiera 
strategier som 
kan bidra till en 
kulturellt trygg, 
kvalitativ och 
personcentrerad 
mödravård för 
dessa kvinnor. 

Snöbollsurval. 
Inklusionskriterier: 23 
deltagare. Könsstympade 
engelsktalande kv. 
migranter som bodde i 
Sydney, hade fött barn i 
Australien under de senaste 
10 åren eller var för 
närvarande gravida. 
Deltagarna kom från 
områden med övervägande 
icke-engelsktalande 
kvinnor. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer som hölls i 
föreningslokaler. 

Kedjeremiss användes för att rekrytera 
deltagarna. 
Skriftlig info., informerat samtycke, 
etiskt godkänd. 
Pilotintervju saknas. 
Djupintervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner över 
5 månader okt. 2017–feb. 2018. 
Intervjulängd var 1 timme och 
gruppdiskussioner som innehöll 5–8 
kv. var 2 timmar. 
Utskrifter av intervjuer transkriberades. 
Mer än en person deltog i analysen. 
Förförståelse anges ej. 
Tematisk analysmetod. 

Resultatet som presenterades 
visade bland annat att 
erfarenheten av vårdpersonalen 
var övervägande bra. Dock fanns 
kunskapsbrist hos personalen 
som ledde till försämring av 
bemötandet. Kvinnorna 
upplevde att de ibland bemöttes 
med respektlöshet samt gjordes 
obekväma av reaktioner från 
vårdpersonal när de 
kommunicerade. Även 
erfarenheter som rädsla för 
smärta vid vaginalundersökning 
framkom. Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Citat 
finns, teman svarar på syftet. 
Sänks av: Pilotintervju anges ej. 
Verifierbarhet Stärks av: Analys 
beskrivs. 
Intervju beskrivning finns. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än en 
person i analysen. 
Sänks av: Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: 
Kontexten beskriven. Medel 
abstraktionsnivå. 

Ziyada et al., 
 
Sexual norms and the 
intention to use healthcare 
services related to female 
genital cutting: A 
qualitative study among 
Somali and Sudanese 
women    in Norway.  
 
Norge, (2020). 

Att utforska hur 
sexuella normer 
och vilja att söka 
vård relaterar till 
kvinnlig 
könsstympning. 

Snöbollsurval 
Inklusionskriterier: 26 
kvinnor som hade 
genomgått form av 
könsstympning och var 
bosatta i Norge, 16–63 år, 
sex av dessa var 
nyckelinformanter.  Semist
rukturerade intervjuer 

Studiedeltagarna rekryterades från en 
tre norska städer (Oslo, Drammen och 
Trondheim).  Muntlig och skriftlig 
info., informerat samtycke. Etiskt 
godkänd. Pilotprojekt gjordes 2016. 
Datasamling mellan 2016–2018. 61 
intervjuer genomfördes i hemmiljö eller 
på café. Första intervjulängd 30–90 
minuter. Andra intervjulängd 60–180 
minuter. Tredje intervjulängd 60–90 
minuter. Intervjuer inspelade och 
transkriberade. Mer än en person deltog 
i analysen. Förförståelse anges ej. 
Tematisk analysmetod som beskrivs av 
Braun och Clarke NVivo 12 

Vårdpersonal använde en 
terminologi som gjorde att 
kvinnorna skämdes. Därför bör 
sjukvårdspersonal inte undvika 
att prata om sexualitet i sitt möte 
med könsstympade kvinnor men 
använda en anpassad terminologi 
i mötet. Möten skulle vara mer 
kvalitativa om de utfördes på ett 
mer kulturellt anpassat sätt.  
Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Varierat 
urval, Citat finns, teman svarar på 
syftet. Pilotprojekt anges. 
Verifierbarhet Stärks av: Intervju 
är väl beskriven. Analys är väl 
beskriven. 
Pålitlighet Stärks av: Mer än en 
person i analysen, Sänks av: 
Förförståelse saknas 
Överförbarhet Stärks av: 
Kontexten beskriven. Lämplig 
abstraktionsnivå, kan överföra till 
liknar sammanhang. Kategorier var 
relevanta till syftet. 
 

* Det redovisas endast information som svarar på litteraturstudiens syfte. 


