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Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en gammal sed som är vanligt förekommande i flera 

länder. Seden innebär att delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnas. Det beräknas att två 

miljoner flickor utsätts årligen. I vilken omfattning ingreppet sker i Sverige är okänt, men 

det förekommer. I Sverige är alla former av ingreppet förbjudet. Skolsköterskan har 

möjlighet att möta och hjälpa flickor som riskerar eller har utsatts för kvinnlig 

könsstympning.  

 

Syftet: Syftet med denna studie är att belysa skolsköterskors upplevelser kring kvinnlig 

könsstympning bland flickor i skolan. 

 

Metod: Kvalitativa intervjuer med fyra skolsköterskor i en kommun i Mellansverige samt 

frågeformulär från sju skolsköterskor i olika delar av Sverige. Kvalitativ innehållsanalys 

användes som analysmetod. 

 

Resultat: Skolsköterskorna upplevde känslor av Kluvenhet, Osäkerhet och Medkänsla. 

Samt att kvinnlig könsstympning var Känsligt men angeläget att samtala om. 

 

Diskussion: Resultatet i denna studie fokuserar på skolsköterskors upplevelser, vilket 

skiljer sig ifrån tidigare studier i ämnet. I denna studie framkommer det en osäkerhet och 

rädsla inför att samtala, samt en vilja att hjälpa utan att döma. Detta tyder på att 

skolsköterskor upplever en utmaning. De behöver stöd och utbildning för att våga möta 

flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. 
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Background: Female genital mutilation is an old ritual common in several different 

countries. In female genital mutilation parts of the female genital organ are removed. 

About two millions girls are exposed every year. Female genital mutilation occurs in 

Sweden, but to what extent is unknown. All types of genital mutilation are forbidden in 

Sweden. School nurses have an opportunity to meet and aid girls who are at risk or have 

been subject to genital mutilation. 

 

Aim: The aim of this study is to highlight school nurses´ experience of female genital 

mutilation among girls in school. 

 

Method: A qualitative interview study with four school nurses in a municipality in the 

central of Sweden as well as qualitative questionnaire from seven school nurses in different 

parts of Sweden. The material was analyzed using qualitative content analysis.  

 

Results: School nurses experienced feelings of Ambivalence, Uncertainty and Compassion. 

As well as the subject being Sensitive but Vital to talk about. 

 

Discussion: The results of this study focus on school nurses experience, which differs from 

previous studies on the subject. The study shows an uncertainty and fear of talking, and a 

willingness to help without judging. This indicates that school nurses experience 

challenges and are in need of support and training in order to meet girls who have been or 

may be subject to female genital mutilation. 
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INLEDNING 

Kvinnlig könsstympning är en vanligt förekommande sed i vissa delar av världen. I och 

med invandringen i Sverige, förekommer det även i detta land. Ämnet väcker starka 

känslor hos många. För skolsköterskor är ämnet intressant då de kommer i kontakt med 

många flickor ifrån länder där seden är vanlig fortfarande idag (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Fakta kring kvinnlig könsstympning, dess komplikationer och följder finns dokumenterat i 

många studier. Riktlinjer för hur skolsköterskan bör arbeta förebyggande i ämnet finns 

också beskrivet av Socialstyrelsen (2005). Däremot är informationen och kunskap kring 

hur skolsköterskor upplever arbetet och mötet med dessa flickor bristfällig. En tidigare 

studie utförd av Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand och Essen (2006) visar på att 

skolsköterskor kan känna osäkerhet i hur de ska behandla ämnet: speciellt då det är 

komplicerat och ofta tabubelagt att samtala om (Socialstyrelsen, 2005).   

 

En ökad förståelse för de flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning eller riskerar att 

göra det är önskvärt. Förhoppningen med denna studie är att mer information inom detta 

område skall leda till en ökad trygghet och kompetens hos skolsköterskor till att möta 

dessa flickor.  

BAKGRUND 

Kvinnlig könsstympning 

Kvinnlig könsstympning är en flera tusen år gammal sed som innebär att delar av det 

kvinnliga könsorganet medvetet avlägsnas eller tillfogas skada på grund av icke 

medicinska orsaker (World Health Organization [WHO], 2010). Begreppet ”kvinnlig 

omskärelse” används också ibland. Då risken finns att jämställande med manlig 

omskärelse sker, väljs detta begrepp bort mer och mer. I denna uppsats kommer begreppet 

kvinnlig könsstympning att användas. Av respekt för de utsatta kvinnorna bör det dock 

finnas en medvetenhet om att detta begrepp kan uppfattas som nedvärderande 

(Socialstyrelsen, 2005; WHO, 2010).  

 

Den klassificering som Världshälsoorganisationen [WHO] använder sig av är vedertagen 

och beskrivs därför också här. Kvinnlig omskärelse delas in i fyra typer (WHO, 2010). 

Gränsen mellan dessa typer kan dock många gånger vara oklar i praktiken (Socialstyrelsen, 

2005 ). 

 

 Typ 1: Excision av förhuden runt klitoris och/eller dess topp. 

 

 Typ 2: Excision av klitoris och ibland delar av eller hela de inre blygdläpparna. 
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 Typ 3: Excision av klitoris samt inre och yttre blygdläppar. Detta kallas även för 

infibulation. Efter att delar av de externa genitalierna avlägsnats stängs vulvan 

genom att det som är kvar av de yttre blygdläpparna fästs ihop. Exempelvis genom 

stygn med tråd eller akaciataggar. En liten öppning lämnas för urin och 

menstruation. Ibland kan öppningen vara liten som ett risgryn. 

 

 Typ 4: I denna kategori ingår resterande oklassificerade former. Exempel på detta är 

rispning av klitoris eller där delar av underlivet skrapas, skärs, bränns eller fräts 

(Socialstyrelsen, 2005; WHO, 2010). 

 

Ingreppet genomförs oftast av traditionella barnmorskor eller äldre kvinnor i familjen, utan 

smärtlindring, sterila verktyg och i en icke steril miljö. Ibland används lokalbedövning i 

form av någon ört. En trubbig sten, glasskiva eller ett rostigt rakblad är exempel på verktyg 

som används. Ofta kan flickan bli fasthållen eller bakbunden under det att ingreppet utförs 

(Braddy & Files, 2007; Burke, 2011; Epstain, Graham & Rimsza, 2001; Socialstyrelsen, 

2005; WHO, 2010).  

Orsaker till kvinnlig könsstympning 

Orsakerna till kvinnlig könsstympning är många och varierande. Det finns teorier för att 

kvinnlig könsstympning har sitt ursprung från det antika Egypten där man med denna 

metod sökte att kontrollera kvinnors fertilitet. I Europa och USA försvarades och 

genomfördes ingreppet av en del läkare på kvinnor fram till 1930-talet. Det ansågs vara en 

metod för att behandla olika psykiska tillstånd, bota homosexualitet och kontrollera 

sexuella lustar (Ball, 2008; Little, 2003). I dag sker könsstympning inom olika religiösa 

grupper och kulturer. I vissa kulturer är ingreppet en ritual för att markera övergången från 

flicka till kvinna och den kombineras med fest och presentgivande. För andra anses inte en 

flicka ren om inte klitoris tas bort eller att denna då kommer växa till en penis. Tron på att 

en bebis som vid förlossning nuddar vid mammans klitoris kommer att dö finns också. Det 

anses också att könsstympning ökar flickors fertilitet (Braddy & Files, 2007; Burke, 2011; 

Epstain et al., 2001; Little, 2003). 

 

Många gånger ser familjen och hela samhället att kvinnlig könsstympning är det bästa för 

flickor. Mammor som utsätter sina döttrar för ingreppet anser ibland att de på detta sätt 

säkrar flickans framtid och ekonomi genom att garantera henne äktenskap. I flera kulturer 

kan en icke könsstympad kvinna eller flicka inte bli gift då hennes oskuld inte kan säkras. 

Hon anses lössläppt och oförmögen att fullfölja sin roll i äktenskapet. Flickan skall förbli 

stängd till den dag hon gifter sig (Braddy & Files, 2007; Burke, 2011; Epstain et al., 2001; 

Little, 2003). En anledning till traditionen är också att det i vissa fall anses öka den 

sexuella njutningen för männen (Burke, 2011). 

 

I vissa kulturer och sammanhang är kvinnlig könsstympning en tradition som inte 

ifrågasätts eller övervägs. Det är helt enkelt traditioner och religiösa regler som måste 

följas utan att ifrågasättas. Det kulturella arvet skall värnas då det skapar en identitet och 

sammanhållning inom en grupp (Ball, 2008; Burke, 2011). En del kvinnor ser det som ett 

tecken på styrka och en stolthet att föra traditionen vidare genom sin dotter. De anser att 

det gör kvinnan vacker, självständig och välmående. Hälsoproblemen är ett pris de är 

beredda att betala (Little, 2003). Samtidigt finns tecken på förändring och att föräldrar inte 
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önskar föra traditionen vidare genom att utsätta sina barn för smärtan och 

komplikationerna (Berggren, Bergström & Edberg, 2006; Johnsdotter, Moussa, Carlbom, 

Aregai & Essen, 2009). I en studie gjord på eritreanska könsstympade kvinnor i Sverige, 

uttryckte majoriteten av kvinnorna att de valt att inte könsstympa sina döttrar. De ansåg 

ingreppet vara fel och ville inte utsätta dem för samma lidande som de själva genomgått 

(Lundberg & Gerezgiher, 2006). 

 

Att avstå ifrån kvinnlig könsstympning kan upplevas svårt för familjer och individer då det 

kan innebära att familjerna blir uteslutna ur sitt egna kulturella sammanhang. Relationer till 

familj och vänner blir lidande. Flickorna riskerar också att inte få gifta sig (Ball, 2008; 

Burke, 2011).  

Förekomst av kvinnlig könsstympning  

Kvinnlig könsstympning är vanligast bland kulturer i västra, östra samt nord-östra delarna 

av Afrika, samt vissa länder i Asien och Mellanöstern. I och med invandringen så finns nu 

även sedvänjan bland folk från dessa regioner i Europa och Nordamerika. Könsstympning 

genomförs framförallt på flickor i åldern 0 till 15 år. (Ball, 2008; Burke, 2011; 

Socialstyrelsen, 2005; WHO, 2010). WHO beräknade år 2010, att 100-140 miljoner flickor 

och kvinnor i Afrika är könsstympade och att ytterligare två miljoner utsätts för ingreppet 

varje år (WHO, 2010). År 2008 beräknades det bo ca 28 000 kvinnor i Sverige med 

ursprung från afrikanska länder som Somalia, Etiopien och Eritrea, där kvinnlig 

könsstympning är mycket vanlig. Av dessa var 12 000 under 18 år. I vilken omfattning 

ingreppet sker i Sverige är okänt. Att ingreppet inte utförs i samma utsträckning som i 

hemlandet har konstaterats.  Bevis finns för att flickor i Sverige ibland förs tillfälligt till 

sina ursprungsländer för att utsättas för ingreppet. Detta förekommer till exempel under 

sommarlovet då familjen reser tillbaka för att träffa familj och semestra (Robinson, 2011; 

Socialstyrelsen, 2005; Tamaddon et al., 2006).  

 

I en svensk studie efterfrågades hälso- och sjukvårdspersonals erfarenhet av att möta 

kvinnor och flickor som könsstympats. Bland de skolsköterskor som tillfrågades i studien 

uppgav majoriteten att de mött flickor som könsstympats. De uppgav också att de mött 

flickor som hade problem på grund av könsstympning som genomförts tidigare i livet. 

Ingen av skolsköterskorna hade mött någon flicka med symtom som indikerade att hon 

nyligen könsstympats. Endast några få av skolsköterskorna uppgav att de blivit tillfrågade 

angående möjligheterna till att få könsstympning genomförd. Forskarna konstaterar att, 

även om studien är liten, ger det en indikation på att kvinnlig könsstympning inte utförs i 

så hög grad idag. Däremot möter vården kvinnor och flickor med hälsoproblem ifrån 

tidigare könsstympning (Tamaddon et al., 2006). 

Komplikationer av kvinnlig könsstympning 

Kvinnlig könsstympning har inga positiva hälsoföljder utan leder till mycket smärta och 

ohälsosamma konsekvenser för flickor och kvinnor, ofta hela livet. I vissa fall leder 

ingreppet till döden för flickan. Kvinnlig könsstympning, enligt WHO, är ett ingrepp som 

skadar det friska och naturliga hos flickors genitalier och därmed stör den naturliga 

funktionen i deras kroppar (WHO, 2010). 
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De direkta följderna och komplikationerna av kvinnlig könsstympning kan vara svåra 

smärtor, chock, blödningar, infektioner som till exempel stelkramp eller blodförgiftning. 

Öppna sår i underlivet eller skador på närliggande organ kan också vara konsekvenserna 

(Braddy & Files, 2007; Burke, 2011; Epstain et al., 2001; WHO, 2010).  I och med att 

olämpliga verktyg eller okunskap hos den som utför ingreppet, kan till exempel en 

stympning som är tänkt att innefatta Typ 1 resultera i Typ 3 (Momoh, 2011). 

 

För de unga flickorna och kvinnorna kan mycket lidande uppstå efter kvinnlig 

könsstympning. Exempel på detta är svårigheter att urinera som i förlängningen kan 

innebära andra allvarliga besvär från urinvägarna och njurarna. Kvinnor vittnar även om att 

urinera ibland kan ta upp till 20 minuter och vara väldigt smärtsamt (Ball, 2008). I längden 

leder detta till njurpåverkan och urinvägsinfektioner. Andra följder kan vara cystbildning 

och infertilitet. De månatliga menstruationerna orsakar besvär för blodet att komma ut 

vilket innebär långdragna menstruationer i kombination med smärtor. I och med den 

minskade öppningen, är riskerna vid förlossning stora och leder ibland till döden för de 

barn som föds, men även för mammorna. Ofta behöver dessa kvinnors slida öppnas i 

samband med förlossning, och enligt vissa traditioner, sys ihop igen efter förlossningen 

(Braddy & Files, 2007; Epstain et al., 2001; Lundberg & Gerezgiher, 2006). 

 

I en studie med eritreanska könsstympade kvinnor i Sverige, framkom det att alla 

kvinnorna upplevde oro och rädsla inför sin förlossning på grund av att de var 

könsstympade och vad det skulle innebära för förlossningen. Flera av kvinnorna uttryckte 

att de upplevde mycket smärta på grund av sin stympning (Lundberg & Gerezgiher, 2006). 

Samlag beskrivs som väldigt smärtsamt, speciellt i början. Vissa berättar att det tagit lång 

tid innan samlag varit möjligt och att det förknippats med mycket smärta och obehag. En 

del kvinnor måste öppnas för att samlag skall vara möjligt (Berggren et al, 2006; Lundberg 

& Gerezgiher, 2006). För kvinnor som genomgått kvinnlig könsstympning är det vanligt 

att det blir svårt eller omöjligt att uppnå orgasm. Många kvinnor som genomgått kvinnlig 

könsstympning råkar även ut för psykosexuella problem då det trauma som kvinnlig 

könsstympning medfört kan innebära olust och obehag vid tanken på samlag. Den 

emotionella och fysiska smärta vid samlag som kvinnlig könsstympning är grund till 

påverkar både kvinnan och mannen och kan skada intimiteten i förhållandet 

(Whitehorn, Ayonrinde & Maingay, 2002).  Kvinnor beskriver också i studier hur minnena 

och smärtan återupplevs vid samlag. Det finns en stor rädsla hos de kvinnor som blivit 

infubulerade inför det första samlaget. Stor oro och fobi beskrivs (Berggren et al., 2006; 

Epstain et al., 2001; Robinson, 2011). 

 

Negativa psykologiska följder hos kvinnorna relaterar ofta till de traumatiska minnena från 

tillfället då de utsattes för stympningen. Att ha blivit fasthållen, kanske av nära anhöriga, 

kan leda till trauma hos flickorna (Berggren et al., 2006; Braddy & Files, 2007; Epstain et 

al., 2001).  I en studie gjord på kvinnor i Senegal, jämfördes en grupp av könsstympade 

kvinnor och icke könsstympade kvinnor. Det visade sig att alla utom en av de 

könsstympade kvinnorna kom ihåg tillfället de könsstympats med skräck, hjälplöshet och 

svår smärta. Flertalet av kvinnorna led av psykiska sjukdomar varav Post Traumatisk 

Stress syndrom var vanligt (Behrendt & Moritz, 2005).  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Whitehorn%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ayonrinde%20O%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Maingay%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Lagar & Förordningar 

I Sverige är all form av kvinnlig könsstympning förbjuden enligt lag sedan 1988 . Detta 

även om flickan eller kvinnan givit sitt medgivande. Brott mot denna lag resulterar i 

fängelsestraff. Även försök och förberedelse inför att uträtta kvinnlig könsstympning är 

straffbart. År 1998 tillkom paragraf 3, vilken säger att om könsstympning genomförs 

utanför Sverige, kan den ändå bli straffbar i Sverige . Detta innebär att föräldrar som låter 

sitt barn föras utomlands och könsstympas ändå kan dömas i Sverige för brottet (Hälso och 

Sjukvårdslagen, SFS 1982:316). 

 

I enlighet med Förenta nationernas [FN] konventioner, anses kvinnlig könsstympning som 

ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Dessa konventioner har skrivits under av många 

länder och finns som en grund för att kvinnlig könsstympning bör förbjudas och 

förebyggas. Förenta Nationernas Konvention om Mänskliga rättigheter, lyder: ”Ingen får 

utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” 

(Förenta Nationernas konventioner om mänskliga rättigheter, 2006, Artikel 5). I 

Konventionen om Barns Rättigheter [Barnkonventionen] står det att ”Konventionsstaterna 

skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor 

som är skadliga för barns hälsa”(Förenta Nationernas Konvention om Barns rättigheter 

[Barnkonventionen], 1989, Artikel 24:3). Artiklar 3 och 12 betonar hur barnets bästa bör 

prioriteras och att barnet skall ha rätt att i beslut som gäller dem framföra sin åsikt och 

respekteras för dem. Artikel 19 talar om barnets rätt att skyddas mot allt slags våld, både 

psykiskt, fysiskt och sexuellt, och eller vanvård i från föräldrar eller andra vuxna 

(Barnkonventionen, 1989). 

 

Alla som arbetar i verksamheter med barn i Sverige har en anmälningsskyldighet till 

socialtjänsten vid misstanke eller vetskap om missförhållanden. Detta innefattar misstanke 

om risk för att ett barn utsatts eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. Att 

undanhålla eller avstå från att anmäla innebär lagbrott om tjänstefel och kan resultera i 

böter eller fängelsestraff. Skolsköterskor och all annan personal inom skolhälsovården 

lyder under denna lag (Socialtjänstlagen, [SoL] SFS 2001:453 Kapitel 5,1a §). 

Transkulturell Omvårdnad enligt Leininger  

Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leiningers ”culture-care”-teori kring transkulturell 

omvårdnad är lämplig att använda som grund då skolsköterskans möte med flickor och 

könsstympning belyses. Detta då dessa flickor med familjer kommer ifrån en annan kultur 

än skolsköterskans egen vilket ibland kan innebära att bemötandet och vården kan behöva 

anpassas (Leininger & McFarland, 2006). Leininger har utformat sin ”Culture Care”-teori 

utifrån de två begreppen omsorg och kultur. Enligt Leininger skall omsorgen vara grunden 

och utgångspunkten i all omvårdnad. Omsorg skall genomsyra attityder, handlingar och 

omvårdnadsverksamhet för att hjälpa människor till bättre hälsa och välbefinnande. I 

omsorgen bör sjuksköterskan se till alla delar av människans hälsa, alltså ha ett holistiskt 

synsätt. Utan omsorg är det svårt att hjälpa människor till främjad hälsa (a.a.). Kultur har 

Leininger definierat som ”...the learned, shared, and transmitted values, beliefs, norms, 

and lifeways of a particular culture that guides thinking, decisions and actions in patterned 

ways and often intergenerationally.”(a.a., s.13). Kulturen är en viktig och självklar del av 

varje människa och formar henne. Även omsorg är format och utvecklat av kulturen (a.a.). 
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I den transkulturella omvårdnaden bör sjuksköterskan anpassa sin omsorg gentemot 

mottagarens kultur så att omvårdnaden ter sig på ett sådant sätt att personen i fråga kan ta 

emot den och hjälpas av den. I den transkulturella omvårdnaden behöver sjuksköterskan 

känna till likheter och skillnader i omsorg, hälsa och ohälsa i olika kulturer så att hon kan 

möta och främja hälsa.  Målet i den transkulturella omvårdnaden är att ge kulturanpassad 

och kompetent omvårdnad på ett finkänsligt och respektfullt sätt. Anstränger sig inte 

sjuksköterskan i detta eller misslyckas, kan det uppstå konflikt, försämrad eller försenat 

tillfrisknande och etiska eller moraliska problem (Leininger & McFarland, 2006).  

 

Leininger menar att det finns två olika slags omsorg i alla kulturer. Dels den folkliga eller 

traditionella omsorgen. Denna är inlärd och ofta överförd via generationer. Det är 

kunskaper och seder som utförs för att lindra smärta och sjukdom, främja hälsa och 

välbefinnande. Den utförs av familjemedlemmar eller andra särskilt utvalda personer inom 

kulturen. Kvinnlig könsstympning skulle kunna vara ett exempel på folklig omsorg. Den 

andra sortens omsorg är den professionella omsorgen. Den är kognitivt inlärd, ofta genom 

mer ordnade undervisningsformer. Denna omsorg är utlärd till exempel sjuksköterskor för 

att de på detta sätt skall främja hälsa hos individer eller i ett samhälle. Transkulturell 

omvårdnad bör beakta båda dessa typer av omsorg för att maximera omvårdnadens resultat 

(Leininger & McFarland, 2006). 

Skolhälsovården 

Skolhälsovården i Sverige innefattar det arbete som bedrivs av skolsköterskor och 

skolläkare på skolan för att främja elevernas hälsa. Skolhälsovårdens mål är ”att bevara 

och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor” 

(Socialstyrelsen, 2004b, s.10). Skolhälsovården, inklusive skolsköterskan, styrs av flera 

olika lagar och förordningar i sitt arbete. Skollagen, Hälso och sjukvårdslagen, 

Sekretesslagen och Socialtjänstlagen. Även Socialtjänstens riktlinjer och allmänna råd 

(Socialstyrelsen, 2004b). 

 

Sekretesslagen, som all hälso- och sjukvårdspersonal inklusive skolsköterskan lyder under, 

innebär att denna har tystnadsplikt. Skolsköterskan kan bryta sin tystnad om eleven ger sitt 

tillstånd (Sekretesslagen, SFS 1980:100). Skolsköterskan är också skyldig att bryta 

tystnadsplikten vid misstanke om brott som kvinnlig könsstympning. Misshandel, våldtäkt, 

olaga frihetsberövande, andra sexualbrott och koppleri är skolsköterskan också skyldig att 

anmäla till polis och socialtjänsten (Sekretesslagen, SFS 1980:100 Kapital 14, 2§). För 

varje möte och situation behöver skolsköterskan ta ställning till dessa, ofta svåra, beslut. 

Skolsköterskans fokus skall vara att se till barnets bästa (Barnkonventionen,1989, Artikel 

3). 

Skolsköterskans arbete kring kvinnlig könsstympning 

Skolsköterskan har en unik möjlighet att fånga upp flickor som riskerar att könsstympas 

eller redan är könsstympade och lider av konsekvenserna. Elever känner sig ofta trygga 

med skolsköterskan då denne finns som en opartisk vuxen på skolan. Det är därför viktigt 

att skolsköterskan har kunskap om kvinnlig könsstympning, dess symptom och har en 

beredskap hur hon skall hantera ämnet (Robinson, 2011; Socialstyrelsen, 2005). 
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Det är ovanligt att flickor kommer och söker upp skolsköterskan specifikt för 

könsstympning. Ämnet är tabubelagt och svårt att prata om. I studien med de Eritreanska 

kvinnorna framkom det att de inte pratade om problem kring könsstympning på grund av 

att ämnet ansågs tabubelagt och skamligt (Lundberg & Gerezgiher, 2006). Barn kanske 

heller inte vill vara annorlunda än sina jämnåriga utan vill passa in i normen, därför vill 

man inte prata om problemet. Problemen är inte heller alltid så att flickorna själva kopplar 

de besvär de har till att de könsstympats (Socialstyrelsen, 2005). Kvinnor som blivit 

könsstympade kanske väljer att inte prata, då de är rädda för att bli dömda. Detta kan vara 

fallet bland flickor och deras familjer i mötet med skolsköterskan (Braddy & Files, 2007). 

Ibland föredrar barnet att anförtro sig till någon jämnårig vän än till en vuxen 

(Socialstyrelsen, 2005). I en studie om hälsosamtal i skolan, ansåg eleverna att det var 

viktigt att det inte upplevde sig anklagade eller misslyckade i mötet med skolsköterskan 

(Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010).  

 

Det är svårt för skolsköterskan att avgöra om flickor står i riskzonen för att utsättas för 

kvinnlig könsstympning. Då man sett att flickor utsätts för ingreppen när familjen åker till 

hemlandet under skolloven, behöver det finnas en uppmärksamhet inför detta på skolan 

(Ball, 2008; Burke, 2011; Socialstyrelsen, 2005). En förändring i beteende eller 

personlighet hos en flicka kan vara tecken på att något inte står rätt till. Vid misstanke om 

förestående könsstympning bör skolsköterskan prata med föräldrarna och om misstanken 

kvarstår anmäla till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2005; Socialtjänstlagen, [SoL] SFS 

2001:453 Kapitel 14,1 §). 

 

Då flickor från andra länder och kulturer visar symtom som kan härröra till könsstympning 

behöver skolsköterskan vara uppmärksam. Symtom kan vara magsmärtor, ryggsmärtor, 

svåra menstruationssmärtor eller besvär vid urinering. Kvinnlig könsstympning kan också 

ta sig i uttryck i psykosomatiska besvär.  Även stor skolfrånvaro, att hon uteblir från 

skolgymnastiken eller har täta toalettbesök under lektionstid kan var tecken på att det inte 

står rätt till (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Hälsosamtalet som skolsköterskan håller med varje elev är ett lämpligt instrument för att 

fånga upp och samtala kring könsstympning (Socialstyrelsen, 2005). Alla elever skall 

enligt skollagen erbjudas minst tre hälsosamtal under tiden i grundskolan. Dessa brukar i 

regel ske vid skolstart; i förskola eller årskurs 1, i årskurs 4 samt i årskurs 7 eller 8. Även 

på gymnasiet skall eleverna erbjudas hälsosamtal första året och sedan uppföljningssamtal 

och kontroller om behovet finns (Skollagen, SFS 2010:800; Socialstyrelsen, 2004b). 

Utformningen kring dessa hälsosamtal ser olika ut i olika kommuner. Ofta används en 

hälsoenkät som underlag för samtalet. Frågeformuläret får fyllas i av eleven inför 

hälsosamtalet och täcker ett antal olika områden som kan påverka barnets hälsa. Ämnena 

innefattar skolsituation, familj och vänner, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, 

måltidsordning, matvanor, sömn, tobak, alkohol, upplevd hälsa och vikt (Golsäter, 2012; 

Socialstyrelsen, 2004b). En studie visar på att dessa samtalsverktyg upplevs hjälpande för 

både skolsköterskor och elever för att ta upp och samtala om svåra ämnen (Golsäter, 

Sidenvall, Lingfors, & Enskär, 2011). Genom hälsosamtal finns det goda möjligheter för 

skolsköterskan att upptäcka de flickor som lever med ohälsa på grund av att de 

könsstympats eller då det finns en oro hos flickan för att utsättas (Socialstyrelsen, 2004; 

Socialstyrelsen, 2005). Enligt Golsäter et al. (2010) studie så var det viktigt för eleverna att 

skolsköterskan var lyhörd och respekterande inför det som eleven behövde prata om. Om 
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de upplevde detta, var de villiga att dela svåra aspekter av sitt liv. Skolsköterskan har alltså 

möjlighet att skapa ett förtroende och tillit i relationen med flickorna under hälsosamtalen, 

vilket skapar goda möjligheter till att flickor vågar anförtro sig (Golsäter, 2012; Golsäter et 

al., 2010; Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2004b).  

 

Då barn kommer som nyanlända invandrare till svenska skolan ska skolhälsovården ha ett 

första hälsosamtal med barnet och föräldrarna. Ämnet kvinnlig könsstympning bör tas upp. 

Information om ingreppets risker samt att det är olagligt i Sverige delges. Vid behov skall 

läkarundersökning eller annan hjälp erbjudas. Det är viktigt att tolk medverkar vid behov 

under dessa samtal, så att alla medverkande parter förstår och kan göra sig förstådda 

(Merrit, 2011; Socialstyrelsen, 2005). 

 

Skolsköterskan kan också sprida kunskap om kvinnlig könsstympning i samband med 

gruppundervisning, kring ämnen som till exempel menstruation eller vid 

sexualundervisning. Det finns informationsfoldrar framtagna av socialstyrelsen som till 

exempel:” Du har rätt att säga nej!” (Socialstyrelsen, 2004a). Även under föräldrasamtalen 

på invandrartäta skolor, kan vara ett tillfälle att informera (Socialstyrelsen, 2005). En 

artikel som diskuterar situationen på skolor i England anser att en attitydförändring hos de 

människor som bedriver traditionen framåt är viktigt. Författaren anser att skolsköterskan 

har en viktig uppgift i att lyfta ämnet för diskussion och kanske nå de barn som lever i 

dessa familjer (Robinson, 2011). 

 

I mötet med flickorna behöver skolsköterskan agera professionellt och respektfullt (Burke, 

2011; Socialstyrelsen, 2005). I den svenska studien av Tamaddon et al. (2006) 

framkommer skolsköterskor självskattade kunskap på området. Få av de medverkande 

skolsköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap om ämnet. Författarna 

konstaterar att skolsköterskorna behöver få mer träning och kunskap för att känna sig 

kompetenta i mötet med flickor som könsstympats (Tamaddon et al., 2006). I en annan 

studie där svenska barnmorskor intervjuades, beskrivs de känslor som barnmorskorna 

upplevde i mötet med könsstympade kvinnor. De upplevde att det ibland var svårt att förbli 

professionell och behandla alla lika. De uttryckte ilska, hat och sorg över traditionen och 

kände även detta mot kvinnornas män och andra anhöriga. En del uttryckte att de kände 

stor empati och var extra vänliga mot kvinnorna. Det tyckte också att det kunde vara svårt 

att ta upp ämnet vid första mötet då de inte visste kvinnans bakgrund och hur hon skulle 

reagera. De ville inte vara kränkande eller fördomsfulla (Widmark, Tishelman & Ahlberg, 

2002).  

PROBLEMFORMULERING  

Då risken finns att flera av de invandrarflickor som är i svenska skolor idag kan ha utsatts 

eller kommer att utsättas för kvinnlig könsstympning, är det angeläget för skolor och 

skolhälsovården att upprätta handlingsplaner samt arbeta förebyggande kring kvinnlig 

könsstympning. Skolsköterskan har en viktig roll i arbetet då hon kan knyta relationer till 

dessa flickor och hjälpa dem. Att samtala om kvinnlig könsstympning är tabubelagt och 

kan upplevas svårt för både de drabbade flickorna och skolsköterskan. I tidigare studier 

kring ämnet finns det inte mycket forskning som behandlar skolsköterskans arbete eller 
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upplevelser i mötet med dessa elever. Denna synvinkel på ämnet är intressant, inte minst 

inom yrkeskåren, för att finna möjligheter att utvecklas och på ett bättre sätt möta dessa 

elever och deras familjer.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa skolsköterskors upplevelser kring kvinnlig 

könsstympning bland flickor i skolan. 

METOD 

En kvalitativ ansats valdes som metod då den var lämplig i förhållande till syftet med 

denna studie. Kvalitativ forskning syftar till att beskriva människors subjektiva 

upplevelser, tankar och känslor genom deras egna ord. Insamling av data utfördes via 

intervjuer med semistrukturerade frågor samt via ett frågeformulär med öppna frågor, 

samma som använts vid intervjuerna. Kvalitativ innehållsanalys användes som 

analysmetod. Nedan följer en mer ingående beskrivning av metodens olika delar så som 

urval, datainsamling samt analys av data (Graneheim & Lundman, 2003; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Urval 

Samtliga skolsköterskor, anställda på grundskolor i en kommun i södra delen av Sverige 

inbjöds att delta i studien. Detta innefattade arton skolsköterskor verksamma med skolbarn 

från förskolan upp till årskurs nio. Skolsköterskorna bjöds in via e-post (se bilaga 1) efter 

att ett godkännande från verksamhetschefen (se bilaga 2) att genomföra studien inkommit. 

De skolsköterskor som tackade ja till deltagande fick vara med. Av de arton tillfrågade var 

det endast en skolsköterska som svarade via e-post att hon önskade delta. På grund av 

bristande svarsfrekvens, beslutades det att via telefon kontakta skolsköterskor som arbetar 

på skolor med högt antal invandrarbarn samtidigt som ytterligare ett e-post sändes ut till 

skolsköteskor på gymnasieskolor i kommunen. Genom telefonsamtalen tackade ytterligare 

två ja. Kontakt med en skolsköterska på en friskola i kommunen togs efter ett godkännande 

av dennes verksamhetschef. Berörd skolsköterska önskade delta i studien.  

 

För att uppnå en större bredd då svarsantalet varit lågt, skickades ett brev med öppna frågor 

ut via e-post till 21 skolsköterskor. Av dessa valde sju att delta. Frågorna var samma som 

även ställdes i intervjuerna. Skolsköterskorna valdes genom egen kännedom eller på grund 

av att deras skola låg i ett invandrartätt område. Skolsköterskorna arbetade i olika delar av 

Sverige. I brevet ställdes en förfrågan om skolsköterskorna skriftligen ville delge sina 

upplevelser kring kvinnlig könsstympning bland flickor.  

 

Totalt deltog elva skolsköterskor  i denna studie som alla var kvinnor. Fyra av dessa i 

deltog i en intervju och sju av dessa besvarade skriftligen de öppna frågorna. Deras 

verksamma tid som skolsköterskor varierade från ett halvår till 23 år. Alla skolsköterskor 
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hade vidareutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.  

Datainsamling 

Med de fyra informanterna från den ursprungliga urvalsgruppen, genomfördes muntliga 

intervjuer med semistrukturerade frågor (se bilaga 3). Alltså i förväg framtagna frågor som 

ställs till alla intervjuade på samma sätt. Dessa frågeställningar gav utrymme för öppna 

svar som ledde till olika följdfrågor under intervjuernas gång. Allmänna inledande frågor 

ställdes för att hjälpa den intervjuade att slappna av. Intervjuerna genomfördes på 

skolsköterskornas egna arbetsplatser under en tidpunkt som skolsköterskorna själva valde. 

Detta för att minimera den intervjuades eventuella stress eller nervositet, vilket skulle 

kunna påverka resultatet. Vardera intervjuare intervjuade två skolsköterskor. Intervjuerna 

spelades in och tog mellan 10-30 minuter vardera. Det inspelade materialet transkriberades 

sedan ordagrant till text inför att analyseras. Varje författare transkriberade sina egna 

genomförda intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

De senare kompletterande frågeformulären  innehöll samma öppna frågor som i de 

muntliga intervjuerna (se bilaga 3), förutom att ”möjliga följdfrågor” togs bort. Frågorna 

fick informanten skriftligt i sin e-post och de valde själva när dessa besvarades skriftligt.  

Analys 

Som dataanalys användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Med induktiv 

ansats menas att analysen av intervjumaterialet sker utan en tidigare bestämd mall, helt 

förutsättningslöst. Detta för att få fram det som skolsköterskorna väljer att belysa utifrån 

intervjufrågorna. I kvalitativ innehållsanalys söker forskaren att tolka intervjutexter och 

komma till kärnan av det som intervjupersonerna verkligen uttrycker. Då syftet i denna 

studie var att få fram skolsköterskornas upplevelser bedömdes denna analysmetod lämplig, 

då den lyfter den subjektiva erfarenhet och åsikten hos intervjupersonen (Graneheim & 

Lundman, 2003; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Det transkriberade materialet samt de utskrivna frågeformulären  lästes först igenom ett 

flertal gånger av båda författarna för att skapa en helhetsbild. Analysprocessen 

genomfördes av båda författarna gemensamt. De transkriberade intervjuerna, materialet, 

kallas för analysenhet. Relevant material som svarade mot syftet valdes ut ur texten för att 

innefatta meningsenheter. Dessa kondenserades ned för att innefatta det centrala i texten. 

Överflödig text utan mening eliminerades för att lämna en mer lätthanterlig text, dock utan 

att viktig information togs bort. Sedan kodades de kondenserade meningsenheterna, vilket 

innebar att likvärdig information sammanfördes till en kod. Författarna återgick 

kontinuerligt till tidigare steg i analysen för att säkerställa att kodningen förblev korrekt 

tagen ur sitt sammanhang samt följde studiens syfte. När en kodning skett av en 

meningsenhet, återgick författarna till analysenheten för att kunna se att kodningen stämde 

med kontexten i sin helhet. Slutligen sammanfördes flera koder med liknande innebörd till 

subkategorier som beskrev de sammanförda koderna. Subkategorierna resulterade sedan i 

fyra kategorier (Graneheim & Lundman, 2003; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Figur  1. Exempel på analysens steg 
Meningsenhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Så jag kan ju tycka 

att grejen som så är 

fruktansvärd, 

samtidigt så vet jag 

ju att dom kommer 

ifrån en helt annan 

kultur.” 

Jag kan tycka att 

grejen är 

fruktansvärd, 

samtidigt vet jag att 

de kommer ifrån en 

helt annan kultur. 

 

Fruktansvärt men 

inte självklart 

 

Blandade känslor 

 

Kluvenhet 

”Man kan ju vara 

rädd för hur det ska 

bli, och det kände jag 

också i början. Det är 

jag inte längre” 

Jag var rädd i 

början för hur det 

skulle bli, det är jag 

inte längre. 

Rädsla i början 

Osäkerhet på 

grund av 

oerfarenhet. 

 

Osäkerhet 

”Jag tror att det är vi 

som är rädda för att 

göra fel. För vågar 

man ta ämnet…” 

Vi är rädda för att 

göra fel när vi tar 

upp ämnet. 

Rädsla att göra fel 

i samtal. 

Känsligt att ställa 

obekväma frågor. 

 

Känsligt men 

angeläget  

 

Etiska överväganden   

Som riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden finns fyra Etiska Principer. Dessa är 

också de riktlinjer som finns med i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2008). All omvårdnadsforskning måste vara ledda av etiska principer och ha en respekt för 

den individuella deltagaren i studien och de människor som eventuellt kommer dra nytta av 

studien (World Medical Association, 2008; Sygeplejerskers samarbete i Norden [SSN], 

2003).  

 

Ett krav som ställs på forskaren gentemot deltagaren i studien är ”informationskravet”. 

Kravet på information innebar att skolsköterskorna skulle få utförlig information angående 

studiens syfte, förfarande och deras frivillighet. Via e-post fick varje skolsköterska en 

förfrågan om att medverka. Skolsköterskan godkände själv sin medverkan till intervjun och 

i informationsbrevet fick de veta att de hade möjlighet att avsluta studien när helst de 

önskade det (World Medical Association, 2008; SSN, 2003). 

 

För att säkra konfidentialiteten och autonomin hos informanterna så avidentifierades 

intervjuerna och förvarades på säker plats. De skolsköterskors svar som anlände via e-post 

kopierades ut utan tillhörande identifikation och de ursprunglig e-postmeddelanden 

raderades. Skolsköterskorna förblev anonyma under studiens gång samt i det resultat som 

presenterades. Detta fick även skolsköterskorna information om inför studien.  Kvinnlig 

könsstympning kan vara ett känsligt ämne och det var viktigt att skolsköterskorna kände en 

trygghet och respekt i de åsikter och upplevelser de delade med intervjuarna. De behövde 

vara säkra på att de elever som eventuellt nämndes i intervjuerna inte skulle kunna bli 

utpekade eller identifierade. Detta hade i så fall kunnat innebära förlorad tillit mellan 

skolsköterska och elev och därigenom leda till att denne inte söker hjälp. Citaten som 

används i resultatet går inte att spåra till en specifik skola, skolsköterska eller elev (World 
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Medical Association, 2008; SSN, 2003).  

 

Data som samlades in till denna studie kommer enbart att användas i det syfte som denna 

studie avser. Informanterna behövde känna en tillit gentemot forskarna i detta. Nyttan med 

denna studie ligger i en ökad kunskap och förståelse för skolsköterskors upplevelser kring 

kvinnlig könsstympning. Vilket förhoppningsvis kan öka medvetenheten och arbetet med 

att motverka kvinnlig könsstympning (World Medical Association, 2008; SSN, 2003). 

 

Samtal kring ämnet kvinnlig könsstympning skulle kunna innebära att kränkande eller 

rasistiska uttalanden kommer fram. Detta var något som forskarna bejakade inför studien. 

Enligt de etiska riktlinjerna har forskaren en plikt att inte undanhålla data i resultatet. 

Därför skulle även kränkande eller olagliga åsikter inkluderats i resultatet om det hade 

kommit fram (World Medical Association, 2008; SSN, 2003) 
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RESULTAT 

Analysen av materialet ifrån de elva informanterna resulterade i fyra kategorier. Dessa 

beskriver upplevelser och känslor som skolsköterskorna har av kvinnlig könsstympning 

bland flickor i skolan. Kategorierna är: Kluvenhet, Osäkerhet, Känsligt men angeläget och 

Medkänsla.  

Kluvenhet 

Flera av skolsköterskorna uttryckte en kluvenhet över ämnet kvinnlig könsstympning. Dels 

så fanns övertygelsen om att traditionen är fel. Ord som ”hemskt” och ”fruktansvärt” 

användes när de skulle beskriva det aktuella ämnet. Men det fanns också en medvetenhet 

om att en del personer ifrån länder där kvinnlig könsstympning är vanligt, har en annan 

synvinkel. Skolsköterskor visade på en förståelse över att familjerna kom från andra 

kulturer, samtidigt som de ansåg att själva företeelsen var fruktansvärd. Skolsköterskorna 

menade att de inte själva ville vara den som talade emot en annan persons kultur och 

värdering och därigenom  sätta sig i en överlägsen position. 

 

”Så jag kan ju tycka att grejen som så är fruktansvärd, samtidigt så vet jag ju att dom 

kommer ifrån en helt annan kultur.” 

 

I studien framkom det en kluvenhet över oviljan att döma flickorna eller deras föräldrar 

samtidigt som de önskade att kunna få hjälpa dem. De uttryckte en önskan om att få stopp 

på traditionen. Fokus i mötet med flickor och deras föräldrar var att motverka kvinnlig 

könsstympning och inte sätta dit dem för vad de gjort eller tänkte göra. De uttryckte en 

önskan om att hjälpa familjerna att tänka annorlunda för att i sin tur kunna motverka 

kvinnlig könsstympning bland flickor. Skolsköterskor menade att det var viktigt att det 

framgick i deras förhållningssätt att de ville upplysa och hjälpa dem. Det framkom även i 

studien att det var viktigt att skolsköterskor inte överförde känslor av skuld till föräldrarna 

för något som hade skett i deras hemland innan de kom till Sverige. Utan att de i sådana 

fall kunde upplysa dem om vilken hjälp som deras dotter kunde få.  

 

”…på nåt sätt känner jag att jag är inte den som skall sitta där och döma dom…det kan 

jag inte göra, utan i stället vill man hjälpa dem.” 

 

Inför att ta upp ämnet med flickor som eventuellt riskerar att utsättas beskrev 

skolsköterskorna att det kunde uppstå en känsla av att de pekade ut någon, även om de 

själva inte avsåg att göra det. Detta eftersom frågan enbart tas upp med vissa elever. 

Skolsköterskor upplevde detta känsligt och svårt att veta hur de skulle göra det på bästa 

sätt. Eftersom kvinnlig könsstympning är olagligt, kunde skolsköterskorna känna att det 

var svårt att anklaga någon som bryter mot lagar i vårt land. Detta bidrog till att frågan 

upplevdes mer känsloladdad. De uttryckte även att de inte önskade att det skulle framstå 

som att de anklagade någon bara för att de kommer ifrån ett speciellt land. Då detta skulle 

kunna upplevas som att de kränkte någon endast på grund av deras ursprung.  

 

En del skolsköterskor menade att de kände sig upprörda över det som flickorna fått 

genomgå, men att de ändå kände sig trygga i mötet och kunde ge flickorna rätt råd och 

stöd. 
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”Inom mig blir jag upprörd å deras vägnar och det gör ont i mig att det fortfarande 

förekommer över huvud taget. I mötet känner jag mig dock trygg och kan ge dem rätt råd 

och stöd”. 

 

De beskrev vidare att flickor kunde uppleva sig utpekade genom att skolsköterskor nämnde 

kvinnlig könsstympning i en undervisningssituation, t.ex. i pubertetsundervisning. Detta 

kunde i sin tur skapa en kluvenhet hos skolsköterskan genom att hon dels inte önskade att 

flickan skulle känna sig obekväm, samtidigt som hon ändå kände ett ansvar att informera.  

 

En del skolsköterskor upplevde att flickorna som själva har blivit utsatta för kvinnlig 

könsstympning, ansåg att det var svårt att tala om det. Då flickorna själva såg det som 

svårt, ökade känslan av att kluvenhet för skolsköterskorna. Dels ville inte skolsköterskorna 

att flickorna skulle behöva känna sig obekväma, men samtidigt ville de hjälpa dem.  

 

Det fanns också de som menade att flickor som blivit utsatta för kvinnlig könsstympning 

såg det som en befrielse om skolsköterskan tog upp ämnet under till exempel ett 

hälsosamtal. Samt att flickorna var tacksamma för den hjälp som de fick.  

Osäkerhet 

Skolsköterskorna upplevde att det var svårt att ta upp och prata om kvinnlig 

könsstympning med flickor och föräldrar i början av sin verksamma tid som 

skolsköterskor, då de hade lite erfarenhet av det. Det framkom känslor av rädsla inför 

vilken reaktion som skulle kunna uppstå. De beskrev att de upplevde sig villrådiga första 

gången de kom i kontakt med en könsstympad flicka. Uttryck som ”jättejobbigt” och 

”jättekänsligt” speglade hur de kände inför att ta upp ämnet. Skolsköterskor funderade på 

hur de skulle beröra ämnet, och frågan upplevdes besvärande att ställa. En del önskade inte 

ta upp ämnet första gången som de mötte en familj tillsammans med en flicka. Men det 

fanns även de som ansåg att det var naturligt att ta upp det i första mötet då de informerade 

om skolhälsovården. På så sätt kunde de ta upp ämnet när de diskuterade övriga områden 

som till exempel vaccinationer eller tidigare sjukdomar. Detta skulle då kunna bidra till att 

frågan skulle upplevas enklare.  

 

”Jag tyckte det var svårt också i början, hur ska jag ta upp det här… det kändes 

jättejobbigt” 

 

Skolsköterskor upplevde ökad självkänsla att ta upp ämnet allt eftersom de fick mer 

erfarenhet av det. Den rädsla och osäkerhet som fanns i början avtog allt eftersom de blev 

mer erfarna i sitt yrke. Det uttrycktes också att det är en träning i att våga ställa obekväma 

frågor. Samt att det var viktigt att det skapade en kultur där kvinnlig könsstympning är ett 

ämne som går att samtala om. De upplevde också att de hade blivit mer frimodiga allt 

eftersom åren gått. Men det fanns också någon som ansåg att det var svårt eftersom hon 

inte hade mött flickor som könsstympats och därmed inte hade erfarenhet av sådana möten. 

 

I studien framkom det att det upplevdes enklare att fråga flickan själv i enrum om hon hade 

blivit könsstympad. Men att samtidigt informera henne om att skolhälsovården är frivillig, 

och att hon fick information om den sekretess som råder. Skolsköterskor menade att det var 
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enklare om frågan ställdes rätt ut och att flickan fick information om att det inte är lagligt i 

Sverige och om den hjälp som hon kunde få. När skolsköterskan frågade flickan i enrum 

kunde hon även känna sig tryggare i att flickan inte råkade ut för konflikter som denne 

senare skulle få ta ensam i hemmet. Vid den typen av konflikter behöver flickan få stöd av 

till exempel av socialtjänsten. 

 

”Det är lättast att fråga rätt ut om så är fallet” 

 

I mötet med flickorna och deras föräldrar upplevdes det enklast att ta frågan med flickorna 

och deras föräldrar så neutralt och informativt som möjligt. Om frågan ställs utan omsvep 

och neutralt, upplevs frågan enklare att både ställa och ta emot.  

 

Det framkom i studien att det kunde bli en osäkerhet hos skolsköterskor när de skulle fråga 

flickor om de blivit utsatta för kvinnlig könsstympning på grund av att i flickornas kultur 

ligger det ofta ett tabu att prata om sexualitet och kön. I tillägg till detta är det flera som 

inte förstår språket så väl, eller vet vad kvinnlig könsstympning är.  

 

Det var viktigt att samtalet om kvinnlig könsstympning skedde på ett korrekt sätt. Ofta 

behövdes tolk användas i dessa samtal, speciellt då det rör sig om nyanlända skolelever. 

Detta kan i sin tur försvåra samtalet eftersom flickan då behöver känna sig trygg med mer 

än bara skolsköterskan. Det var också viktigt för skolsköterskan att hon kände sig trygg 

med tolken och att tolken var införstådd med de frågor som ställdes. I studien så visades 

det att det fanns tillfällen då skolsköterskor upplevt osäkerhet i samtal med tolk. Det fanns 

också tillfällen då skolsköterskan fått problem med att få en tolk att översätta i samtalet då 

tolken ansåg att ämnet var svårt att tala om.  

 

Osäkerhet på grund av okunskap beskrevs på olika sätt. En del upplevde att de inte hade 

hört eller läst så mycket om kvinnlig könsstympning, därför fanns det en osäkerhet hos 

dem. Men det fanns också skolsköterskor som upplevde att de hade kunskap och därmed 

kände de sig trygga att ställa frågan till föräldrar och flickor om de ansåg att det var 

nödvändigt. Skolsköterskor beskrev att kunskapen bidrog till att de blev trygga. Det var 

även viktigt att ha kunskap om demografi för att känna sig trygg i vem som skolsköterskan 

ska ta upp ämnet med. Samt att känna till i vilka åldrar det är brukligt att genomföra 

kvinnlig könsstympning i olika kulturer för att veta när det är lämpligt att ta upp det.  

 

Andra upplevde att de hade kunskap, men att det ändå skulle vara bra med mer kunskap. 

Det efterfrågades också att få utveckla kunskapen genom att samtala med någon som hade 

erfarenhet av att själv ha blivit könsstympad, alltså inte endast via föreläsningsform. 

Samtidigt så fanns det en respekt och förståelse för att det är ett väldigt känsligt ämne. Ett 

ämne som kan upplevas svårt och inte helt enkelt för människor att samtala om. 

Skolsköterskor upplevde att de hade ett ansvar att själva fördjupa sig i kunskap inom detta 

område, precis som inom övriga delar inom skolhälsovården. 

Känsligt men angeläget 

Flera skolsköterskor upplevde det känsligt att ta upp frågan med föräldrarna på grund av 

rädsla för att det kunde skada relationen emellan eleven och skolsköterskan. Det fanns en 

rädsla för att om de frågade föräldrarna vad de ansåg om kvinnlig könsstympning så skulle 
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föräldrarna inte få förtroende för skolsköterskan i fortsättningen. De upplevde det känsligt 

att ta upp frågan innan det fanns en tillräckligt bra kontakt med familjen. De ville inte 

ställa en sådan känslig fråga på en gång, utan önskade få bygga upp ett förtroende först.  

 

”…visst är det känsligt. Det kan bli så fel med, man vill ju ha en god relation med 

föräldrarna” 

 

Den kontakt och relation som upplevdes extra viktig var relationen till dottern och hennes 

mor. Detta hade sin grund i att modern troligtvis själv var könsstympad och därmed hade 

en större förståelse för vad hon skulle utsätta sin dotter för. Samtidigt så framkom det i 

studien att det i många fall var modern som såg detta som en statusfråga och ett kulturarv. 

Medan fadern kunde hålla sig mer neutral. Skolsköterskor upplevde att mödrarna blev mer 

generade i samtal om kvinnlig könsstympning än vad fäderna blev.  

 

Skolsköterskor uttryckte att olusten inför att ställa frågan, ofta kan bottna i en rädsla för att 

göra fel i samtal om kvinnlig könstympning. Samtidigt som angelägenheten då misstanke 

finns är större och bidrar till att frågan ställs. Om skolsköterskorna skulle få kännedom om 

att en flicka var utsatt eller riskerade att utsättas, så fanns villigheten att ingripa oavsett hur 

känsligt ämnet upplevdes. De uttryckte också att den rädsla de kände över att ta upp ämnet 

i början inte hade varit befogad eftersom de inte hade mött ilska från föräldrar eller flickor 

i någon större utsträckning. Däremot kunde de i vissa fall uppleva att det var svårt att veta 

om de helt kunde lita på vad föräldrarna sa. Ibland fick skolsköterskor uppleva stor 

förnekelse från förälder. Detta kunde i sin tur bidra till att skolsköterskor blev osäkra på 

huruvida föräldrarna talade sanning eller inte. Det framkom även i studien att 

skolsköterskor kunde känna att det var enklare om de tog upp frågan genom att först 

informera om att de vet om att seden förekommer i det land som flickan kom ifrån. För att 

sedan fråga föräldrarna vad de anser om det. Skolsköterskor menade att de tänker mycket 

på hur de ställer frågan om kvinnlig könsstympning och att det i sin tur bidrar till att 

minska kraftfulla reaktioner.  

 

Trots frågans känslighet, upplevde skolsköterskorna det angeläget att informera och fråga 

om kvinnlig könsstympning, med de familjer som kommer ifrån länder där seden 

förekommer. De tror att det gör nytta att informera om detta. Skolsköterskor uttryckte 

också att de skulle känna det som ett misslyckande om de inte frågade angående kvinnlig 

könsstympning i mötet med en flicka i riskzonen. Detta eftersom skolsköterskans kunskap 

och roll ålägger henne ett ansvar att informera. Hade skolsköterskor vetskap om att en 

flicka kom ifrån ett land där denna sed är vanlig och ändå inte lyfte frågan, så skulle de 

känna detta som ett misslyckande. Det var viktigt att aldrig glömma bort att bekämpa och 

anmäla kvinnlig könsstympning. Samt att det var viktigt för skolsköterskor att föräldrarna 

visste om att kvinnlig könsstympning var något som skolan höll koll på, då detta i sig 

kunde bidra till att skydda flickorna från att inte utsättas. 

 

”Jag tycker det är ett ansvar när jag möter män eller kvinnor ifrån andra länder att 

faktiskt tala om att det här är förbjudet”. 

 

Det upplevdes extra angeläget att samtala med flickor som de ansåg vara i riskzonen inför 

sommarlov, i dessa fall fråga barnen om de skulle besöka sitt hemland under lovet. För den 

erfarenhet en del skolsköterskor hade med sig var att trots att föräldrarna sa sig vara emot 
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kvinnlig könsstympning från början, så var risken stor att de skulle utsättas för svåra 

påtryckningar då de kom till sitt hemland. Det var även känt att släktingar ibland utförde 

könsstympning emot både barnets och föräldrarnas vilja. Då den risken blev känt var det 

viktigt att anmäla till socialstyrelsen i förebyggande syfte. 

 

Skolsköterskor menade att det var betydligt vanligare att flickor var könsstympade innan 

de kom till Sverige, och de flesta hade mött flickor som könsstympats tidigare. De hade 

också mött flickor som hade könsstympats under tiden som de hade bott i Sverige. I dessa 

fall hade socialtjänsten blivit inkopplade och föräldrarna dömda enligt rådande lagar. 

 

Även om ämnet var mycket angeläget så kunde skolsköterskorna inte tvinga flickorna att 

berätta, utan detta var någon som behövde ske helt frivilligt. Flera skolsköterskor lyfte 

frågan hur viktigt det var med bra rutiner att kunna luta sig mot. Att det fanns en rutin på 

när de skulle lyfta frågan om kvinnlig könsstympning. Bra rutiner till dessa angelägna 

frågor skapar i sin tur en trygghet för skolsköterskan då hon vet vad hon ska göra. 

 

Medkänsla  

Det framkom känslor av medlidande med flickor som utsatts för könsstympning. Åsikter 

som att kvinnlig könsstympning är ett fruktansvärt övergrepp och att ingen flicka borde 

behöva utstå det nämndes. I studien så framkom det att skolsköterskorna såg flickorna som 

offer för en missförstådd  kultur och tradition.  

 

”..Asså jag kan ju få ont i magen bara vid tanken på vad dom här stackars flickorna 

genomgår.” 

 

Skolsköterskor upplevde att de önskade få prata med någon som utsatts för att få en ökad 

förståelse och medkänsla. Skolsköterskor berättade att det är viktigt att ha en förståelse 

över att det är svårt för en utsatt flicka att samtala om ämnet. Medkänsla samt att skapa en 

god relation upplevs viktigt. Inför ett sådant känsligt ämne som kvinnlig könsstympning så 

bör skolsköterskan visa att hon klarar av att höra vad än flickan kommer att berätta. 

Skolsköterskor upplevde att det är viktigt att med sitt kroppsspråk visa omsorg och 

medkänsla, till exempel genom att sitta nära under samtalet och hålla deras hand. Detta gör 

det lättare för flickan att berätta. 

 

Det framkom i studien att skolsköterskor upplevde en sorg för vad de könstympade 

flickorna hade fått genomlida. Det var dock viktigt att skolsköterskan inte överförde sina 

egna känslor och värderingar, utan höll sig till att vara professionellt empatisk utifrån 

flickans egen berättelse och upplevelse. Skulle de visa känslor som de har inför kvinnlig 

könsstympning skulle detta kunna bli ett hinder i samtalet ansåg skolsköterskorna.  

 

Medkänslan grundade sig också i att skolsköterskor hade fått erfara att flickor som 

genomlidit kvinnlig könsstympning hade fått problem med smärtsamma menstruationer, 

urinvägsinfektioner, att de bar på en psykisk smärta och hade oro för att ha samlag.  

 

Det fanns även de skolsköterskor som menade att den erfarenhet som de hade fått av att 

arbeta med flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning bidragit till att de inte reagerade 
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dramatiskt på det hela, utan kunde hålla sig lugn och neutral i samtalen. 

Sammanfattning 

I resultatet belystes skolsköterskors upplevelser av kvinnlig könsstympning bland flickor i 

skolan. Det framkom en kluvenhet mellan starka känslor emot traditionen och viljan att 

hjälpa utan att döma. Olust inför att peka ut eller ifrågasätta en elev eller förälders 

kulturella bakgrund och nationalitet framkom. En osäkerhet fanns inför att ta upp och prata 

om könsstympning i början på grund av bristande erfarenhet och kunskap hos 

skolsköterskorna. Med ökad erfarenhet av sitt arbete upplevde skolsköterskorna att de fick 

mer frimodighet att lyfta ämnet. Skolsköterskorna upplevde det känsligt att ta upp och 

prata om ämnet med flickor och föräldrar. Rädsla för att skada relationer beskrevs. Dock 

upplevdes det angeläget och skolsköterskorna var beredda att informera och samtala om 

det fanns misstanke eller risk att en flicka skulle skadas genom omskärelse. Skolsköterskor 

upplevde en medkänsla med flickor som utstått ingreppet samtidigt som de önskade mer 

förståelse för vad de genomgått. De upplevde att visad medkänsla för flickorna medför att 

det blir lättare för dem att berätta. Samtidigt som de ansåg av vikt att ha ett professionellt 

empatiskt förhållningssätt. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I genomförandet av denna kvalitativa studie var intervjuer en relevant form av 

datainsamlingsmetod. I intervjuerna fick skolsköterskorna utrymme att dela med sig av 

sina egna upplevelser och det var också detta som eftersöktes i studien (Kvale & 

Brinkman, 2009). De frågor som ställdes via e-post hade en högre svarsfrekvens än då en 

fysisk intervju efterfrågades, möjligen på grund av att det kräver mindre tid och eventuellt 

ger en större upplevelse av anonymitet. Frågeformulären gav möjlighet till att komplettera 

de fysiska intervjuerna. Samtidigt fanns inte samma möjlighet att fånga upp alla 

upplevelser och att ställa följdfrågor. Möjligtvis kunde all intervjuer ha inletts via ett e-post 

meddelande med frågor för att sedan följa upp via följdfrågor i ett möte eller via telefon. 

Ett alternativ till enskilda intervjuer hade varit fokusgruppintervjuer. Detta hade möjligen 

resulterat i intressanta diskussioner och att fler skolsköterskor skulle fått dela sina 

upplevelser (Polit & Beck, 2012).  

 

Vid planeringen inför studien var tanken att få åtta skolsköterskor att delta i studien, men 

detta visade sig svårt. Då skolsköterskorna inbjöds till deltagande ställdes frågan om vilka 

upplevelser de hade av kvinnlig könsstympning. Det framkom att flertalet av de som 

tackade nej till deltagande, inte ansåg att de hade något att tillföra då de inte hade denna 

typ av upplevelser. När sedan frågeformuläret skulle skickas ut valdes ett större urval ut 

genom att skolsköterskor i hela Sverige kunde inkluderas. Detta urval möjliggjorde att fler 

skolsköterskor som hade mycket upplevelser på ämnet kunde delta. Ett mera selektivt urval 

av skolsköterskor, där skolorna i förväg studerats och valts ut hade varit optimalt ifrån 

starten av studien (Polit & Beck, 2012). En inbjudan, redan från början, i form av ett 

telefonsamtal hade kanske varit mer optimalt, då skolsköterskorna möjligen upplevts sig 
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mer utvalda och därmed tackat ja.  

 

Hade alla intervjuer genomförts med samma metod, skulle studiens trovärdighet ha ökat. 

Det ökade antalet intervjuer hade bidragit till ett bredare resultat med flera infallsvinklar på 

ämnet, samt en större trovärdighet åt resultatet. En styrka i urvalet kan vara att 

skolsköterskorna hade varierande antal års erfarenhet av att arbeta inom skolhälsovården, 

vilket kan ha gett variation till resultatet (Graneheim & Lundman, 2003; Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008).  

 

I intervjuerna var avsikten att enbart använda öppna frågor men i efterhand blev det tydligt 

att frågorna tenderade att ibland bli ledande och delvis slutna. Detta kan ha sin grund i att 

det fanns en iver att fånga känslor och upplevelser hos skolsköterskorna. Samt att 

författarna inte hade tidigare erfarenhet av att intervjua. Därmed hade en pilotintervju med 

en skolsköterska innan varit att föredra, både med hänsyn till att utveckla intervjufrågorna 

samt intervjuteknik. Det var positivt att inledande frågor ställdes, då det hjälpte båda parter 

att slappna av. Inspelningen av intervjuerna ledde till forskarna inte behövde koncentrerar 

sig på att anteckna utan kunde fokusera på lyssnandet och på att ställa frågor (Polit & 

Beck, 2012). Möjligen gav det även en trygghet hos skolsköterskorna att inget av det som 

sades gick förlorat. Dock finns risken att skolsköterskorna upplevde ett större krav på hur 

de framförde sina upplevelser. Intervjuerna genomfördes på skolsköterskornas 

arbetsplatser vilket medförde att de var i sin egen arbetsmiljö och kunde slappna av. Att 

enbart en av forskarna medverkade vid varje intervju bidrog till att den intervjuade inte 

behövde känna sig i underläge (Polit & Beck, 2012). 

 

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant. Som forskare skall objektivitet och öppenhet 

eftersträvas genom hela processen av transkribering, analys och presentation. Egna 

förutfattade uppfattningar eller önskningar om vad resultatet bör visa fick inte påverka 

analysen eller presentationen av resultatet. Detta fanns det en medvetenhet om. De frågor 

som besvarades via e-post gav redan färdig text som sedan enbart behövde analyseras, 

vilket underlättade arbetet. Det minskade även risken att data skall gå förlorat i en 

transkriberingsprocess. Samtidigt lämnar informanternas skriftliga svar större utrymme för 

intervjuarens egna tolkningar och eventuella missförstånd (Polit & Beck, 2012). 

Genom att processen delades med handledare bidrog det till att förebygga detta. Citat 

används i resultatet, vilket ökar tillförlitligheten (World Medical Association, 2008; 

SSN,2003). 

 

Kvalitativ innehållsanalys var ett lämpligt val av analysmetod eftersom studiens syfte var 

att få fram subjektiva upplevelser hos skolsköterskorna, vilket analysen ledde fram till 

(Graneheim & Lundman, 2003; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De subkategorier 

och kategorier som framkom i analysen motsvarade forskarnas upplevelse av det som 

sades i intervjuerna. De framtagna kategorierna liknar varandra men motsvarar ändå olika 

upplevelser. Allt intervjumaterial som svarat på syftet är inkluderat i de subkategorier och 

kategorier som kommit fram. Att analysen genomfördes gemensamt av båda forskarna 

bidrog till mindre risk för att syftet och sammanhanget skulle gå förlorat. Att handledaren i 

efterhand granskade de olika analysstegen stärker trovärdigheten. En kontinuerlig spegling 

mot studiens syfte och återkoppling till analysmaterialets kontext, var nödvändig för att 

kunna behålla fokus i analysprocessen. Vilket även stärker resultatets trovärdighet och 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2003; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
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Då resultatet enbart speglar fyra skolsköterskors upplevelser ifrån en specifik kommun och 

ytterligare några ifrån olika platser i Sverige är dessa inte generaliserbara till hela 

kommunen eller landet.  Däremot kan de ge en indikation på hur upplevelserna ser ut. 

Eftersom upplevelserna är subjektiva, så är det inte möjligt att överföra dessa till 

skolsköterskor som grupp. Däremot kan denna studie ses som en pilotstudie inför vidare 

studier på ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2012).  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från belysta kategorier. Eftersom få tidigare studier fokuserar 

på skolsköterskors upplevelser eller uppfattningar av kvinnlig könsstympning, medverkar 

detta till vissa svårigheter i att föra en diskussion i förhållande till andra studier. 

Resultatdiskussionen utgår ifrån de fyra kategorierna Kluvenhet, Osäkerhet, Känsligt men 

angeläget samt Medkänsla. 

Kluvenhet 

I studien framkom det att skolsköterskor upplevde en kluvenhet inför att ta upp ämnet 

kvinnlig könsstympning med utsatta flickor och deras föräldrar. Detta hade sin grund i att 

skolsköterskorna inte ville döma, samtidigt så önskade de hjälpa flickorna. Braddy och 

Files (2007) skriver att kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning kan välja att inte 

prata om det då de är rädda för att bli dömda. I en annan studie med svenska 

invandrarkvinnor, beskrev de könsstympade kvinnorna att de kände sig dömda och 

nedvärderade av vårdpersonal i samband med förlossning och mödravård på grund av det 

var könsstympade (Berggren et al., 2006). Därav kan det vara en fördel att 

skolsköterskorna är medvetna om att risken finns att flickor och familjer kan uppleva sig 

dömda. Då minimeras risken för att skolsköterskans frågor skall upplevas dömande.  

 

Vissa av skolsköterskorna upplevde det känsligt att de pekade ut elever när de tog upp 

frågan om kvinnlig könsstympning, eftersom de endast ställde frågan till de elever som 

kom från specifika länder. Detta är förståeligt, men samtidigt så pekar skolsköterskor ut 

elever ur olika riskgrupper dagligen. Till exempel så samtalar skolsköterskan mer om kost i 

mötet med en överviktig elev på samma sätt som hon talar om rökning med rökare. Det 

kan finnas en rädsla för att agera kränkande mot en elev bara för att hon kommer från ett 

visst land eller att tala nedsättande om en elevs bakgrund och kultur. Liknande känslor 

upplevde barnmorskorna i en tidigare nämnd studie gentemot de kvinnor de mött. De vill 

inte agera kränkande eller fördomsfullt (Widmark et al., 2002). Känslor som dessa kan 

vara positiva samtidigt som de inte får hindra skolsköterskan från att ta upp ämnet, vilket 

också Socialstyrelsens anser (2005). Detta verkar inte vara fallet hos de intervjuade 

skolsköterskorna då de upplevde att de var beredda att agera vid behov. Leininger och 

McFarland (2006) menar att kulturen är en viktig och självklar del av varje människa och 

den formar henne. Därmed är det positivt att skolsköterskorna visade på en förståelse av 

flickornas kultur och arv, men att de också var beredda att agera vid behov.  

 

Att skolsköterskor utryckte respekt för andra kulturer, deras seder och traditioner är 

positivt. Detta skapar en förutsättning för ett bra möte mellan skolsköterskan, eleven och 

familjen. Leininger skriver i sin omvårdnadsteori att en sjuksköterska behöver ha förståelse 

för andra kulturer för att kunna ge en bättre omvårdnad (Leinger & McFarland, 2006). 
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Merrit (2011) lägger en stor vikt vid att hälso- och sjukvårdspersonal ger en så adekvat 

information om kvinnlig könsstympning som möjligt, men alltid med en respekt för 

personers kulturella arv och religion. Detta konstaterar även Burke (2011). Föreliggande 

studie visade på att det fanns en respekt och förståelse för att kvinnlig könsstympning har 

sin grund i traditioner och kulturella arv, men att det trots det ändå var beredda att ge saklig 

information för att ha flickans bästa i fokus. I studien med de svenska invandrarkvinnorna 

uttrycktes ett dilemma. Kvinnorna upplevde att de tillhörde en annan tradition än den 

svenska, men att de ändå skulle uppfostra sina döttrar i den svenska kulturen där sexualitet 

och kvinnlig könsstympning ses på ett annorlunda vis (Berggren et al., 2006).  

 

Om skolsköterskor vågar ta upp ämnet på ett respektfullt sätt, finns det möjligtvis många 

mödrar som upplever lättnad. Skolsköterskor kan hjälpa mödrar genom att besvara frågor, 

diskutera förhållningssätt och agerande för att hjälpa dem att ta hand om sina döttrar på 

bästa sätt. Leininger (Leininger & McFarland, 2006) beskriver två sorters omsorg eller 

omvårdnad, den folkliga och den professionella. Föräldrar till flickor ifrån kulturer där 

kvinnlig könsstympning är vanligt, står ibland med benen på olika sidor av dessa. En studie 

(Ahlberg, Krantz, Lindmark & Warsame, 2004) presenterar föräldrar som har kunskap om 

skadorna av kvinnlig könsstympning och som anser att det är fel. Men det sociala trycket 

och deras traditionella bakgrund gör det svårt för dem att veta hur de ska agera. Den 

sexuella friheten som de anser förespråkas i Sverige gör att de också kan känna en rädsla 

inför att anpassa sig (Ahlberg et al. 2004). Enligt Leininger och Mc Farland (2006) skall 

sjuksköterskan ge en omsorg som beaktar både den folkliga och den professionella 

aspekten. Skolsköterskan kan ha en viktig uppgift att hjälpa föräldrar och flickor att finna 

sin roll i detta i Sverige. Att de kan bevara sin kultur men ändå avstå från kvinnlig 

könsstympning. De upplevelser skolsköterskorna i denna studie har av att inte vilja döma 

och att ha en god relation till föräldrarna, kan mycket väl var samma känslor som 

föräldrarna har gentemot dem. Föräldrarna önskar en god relation och vill ha hjälp, men 

vill inte uppleva sig dömda.  

 

Osäkerhet  

I resultatet framkom det att skolsköterskorna upplevde sig osäkra i början av deras 

verksamma tid. Osäkerheten grundande sig på oerfarenhet och okunskap. Men då deras 

erfarenhet ökade blev skolsköterskorna också säkrare på att hantera frågan. Enligt en 

svensk studie (Tamaddon et al., 2006) så hade majoriteten av de tillfrågade 

skolsköterskorna mött flickor som könsstympats samt hade de mött flickor som led av men 

från könsstympning som genomförts tidigare i livet. Dock hade de inte mött någon flicka 

med symtom på att hon hade könsstympats nyligen. I studien så kunde forskarna därför 

konstatera att kvinnlig könsstympning inte utförs i så hög grad idag. Då könsstympning 

inte är så vanligt förekommande i Sverige idag, kan den osäkerhet som skolsköterskor 

upplever i förhållande till sin oerfarenhet vara svår att råda bot på. Det framkom även i 

resultatet att skolsköterskor blev säkrare på att hantera frågan kring könsstympning då de 

fick mer kunskap om ämnet. Även genom att de fick mer arbetserfarenhet i 

skolsköterskeyrket i övrigt. Därför bör skolsköterskor få mer teoretisk kunskap på ämnet 

könsstympning för att känna sig mindre osäkra.  

 

I inbjudan till föreliggande studie var det en del skolsköterskor som tackade nej till 
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deltagande just därför att de upplevde att de inte hade någon erfarenhet. Detta kan ses som 

något positivt då det kanske visar på att det förebyggande arbete som bedrivs i Sverige för 

att motverka kvinnlig könsstympning ger resultat. Det skulle också kunna vara så att 

skolsköterskorna inte har erfarenhet på grund av att okunskap och osäkerhet hindrar dem 

från att stöta på flickor med problemet. Att de medvetet eller omedvetet blundar för 

problemet. Kanske, att  i Tamaddons et al.(2006) studie angående kvinnlig könsstympning, 

så valde de skolsköterskor att delta som hade erfarenhet. Således ger inte den studiens 

resultat en korrekt skildring av verkligenheten för samtliga skolsköterskor i regionen eller 

landet.  Av vikt är också att uppmärksamma att Tammaddons et al.(2006) urval innefattade 

skolsköterskor ifrån Sveriges fyra största städer, vilket inte är fallet i föreliggande studie. 

Tamaddon et al. (2006) konstaterar dock i sin studie att skolsköterskorna behövde få mer 

träning och kunskap för att känna sig kompetenta i mötet med flickor som könstympats. 

Merrit (2011) konstaterar i sin artikel att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har 

tillräckligt med kunskap för att hjälpa flickor och kunna ge råd och information till berörda 

familjer. 

 

Resultatet visade att det även fanns de skolsköterskor som ansåg sig ha tillräcklig kunskap 

om kvinnlig könsstympning för att känna sig säkra i sitt arbete. Dock upplevde de att det 

vore positivt att kontinuerligt uppdatera sin kunskap i ämnet. Kunskapen tycktes vara mer 

kopplad till det teoretiska än det praktiska. Det vill säga att det fanns mer kunskap kring 

ämnet än vad det fanns erfarenhet. Merrit (2011) understryker i sin artikel att en väl 

utbildad och tränad vårdpersonal kan göra mycket för en flicka eller kvinna som har fått 

utstå kvinnlig könsstympning. Följaktligen bör en skolsköterska både få teoretisk kunskap 

för att hålla sig välutbildad men också få erfarenhet i praktiken för att kunna bli rätt tränad 

och därmed kunna hjälpa på bästa sätt. Skolsköterskor beskrev rädsla för vilken reaktion 

som de skulle möta om de tog upp frågan med berörda familjer. Även detta skulle möjligen 

minskas om skolsköterskorna fick ökad praktisk erfarenhet. 

Känsligt men angeläget  

I resultatet upplevde skolsköterskor att det var känsligt att ta upp frågan om kvinnlig 

könsstympning med föräldrarna, vid till exempel ett hälsosamtal. Detta då det fanns en 

önskan att skapa en god relation till föräldrarna och bygga upp ett förtroende. Den relation 

som ansågs viktigast var relationen till mor och dotter. Detta kan bero på att 

skolsköterskorna eventuellt har uppfattningen att mödrarna är mer insatta och har egen 

erfarenhet jämfört med papporna. Eventuellt också att det upplevs lättare att samtala med 

mammorna som kvinnlig skolsköterska. Samtidigt bör papporna involveras då de 

förmodligen medverkar till att fatta besluten angående döttrarna. Golsäter (2012) 

konstaterar att det är viktigt att hälsosamtal med barn om deras hälsa återkopplas till 

föräldrarna. Detta eftersom barnen, speciellt de yngre, har begränsade möjligheter att själva 

förändra sin situation och behöver sina föräldrars stöd (Golsäter, 2012). För att uppnå en 

positiv bestående förändring  relaterat till kvinnlig könsstympning så bör hela familjen 

involveras.   

 

Det framkom en rädsla för att göra fel i samtalet. Trots dessa känslor så var samtliga 

skolsköterskor eniga om att det var angeläget att informera om kvinnlig könsstympning, 

vilket också är vad socialstyrelsen (2005) skriver i sina riktlinjer. Det var tydligt att 

skolsköterskorna hade styrkan att bortse från sina egna rädslor och känslor för att agera 
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utifrån barnets bästa. Detta kan ha sin grund i att samtliga av de intervjuade hade 

erfarenhet från tidigare sjuksköterskearbete och därmed mött patienter med olika slags 

svårigheter. Det framkom att skolsköterskor kände ett ansvar i sin profession. Fullföljde de 

inte sitt ansvar skulle det upplevas som ett misslyckande. Skolsköterskor har många 

riktlinjer, lagar och förordningar att följa i sin profession vilka de är medvetna om. Utöver 

dessa tillkommer personliga värderingar och moraliska ställningstaganden. Detta kan 

säkerligen bidra till ansvaret skolsköterskorna känner inför att ta upp ämnet. 

Socialstyrelsen (2004) visar på de lagar och förordningar som skolsköterskan har ett ansvar 

gentemot.  

 

Den rädsla som skolsköterskor upplever för att göra fel i samtal kan användas som något 

positivt. Detta då rädslan kan medvetandegöra hur de formulerar och tar upp frågan vilket 

resulterar i en ökad hänsynsfullhet i samtalet. Enligt Leninger och McFarland (2006) så bör 

den transkulturella omvårdnaden ge kulturanpassad och kompetent vård på ett finkänsligt 

och respektfullt sätt, om inte detta följs kan det uppstå etiska eller moraliska problem. 

Detta understryker att det dels är angeläget att skolsköterskorna vågar ställa frågan trots att 

det är svårt, men att det sker på ett finkänsligt och respektfullt sätt.  

 

Denna studie visar en indikation på att skolsköterskor upplever osäkerhet, rädslor och 

svårigheter inför att samtala om könsstympning med elever och föräldrar. Det kan vara 

angeläget att samtal förs kring detta skolsköterskor emellan, och att flera studier 

genomförs. Det denna studie tillför är skolsköterskors upplevelser och känslor. Just dessa 

är intressanta då de kan påverka hur skolsköterskor agerar i mötet med flickor som har 

eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. Skolsköterskor som möter kvinnlig 

könsstympning i sitt arbete kan eventuellt känna igen sig i de upplevelser och känslor som 

beskrivs i denna studie, vilket kan leda till att de vågar agera oavsett svåra känslor. Även 

skolsköterskor som aldrig mött kvinnlig könsstympning kan utvecklas och öka sin kunskap 

inför ämnet. Möjligen kan också den osäkerhet motverkas som denna studie visar på att 

nya skolsköterskor upplever. 

Medkänsla 

I studien framkom det att skolsköterskor hade medlidande med flickor som fått utstå 

kvinnlig könsstympning. De ansåg det fruktansvärd när de tänkte på det som flickorna fått 

eller riskerar att utstå. Detta visas också i Widmark et al.(2002) studie . I den studien 

framkom just känslor av ilska, hat och sorg över den tradition som bidrog till kvinnlig 

könsstympning och de personer som utförde detta. Barnmorskorna i denna studie uttryckte 

också att de kände medlidande och att de önskade ta hand om de här kvinnorna lite extra 

(Widmark et al., 2002). 

 

Vissa skolsköterskor i studien önskade att få samtala med någon som hade genomgått 

kvinnlig könsstympning för att kunna få en ökad  medkänsla för dessa flickor. Det skulle 

vara positivt om fler kvinnor som blivit utsatta för kvinnlig könsstympning skulle våga 

berätta om det, då skulle medvetenheten och medkänslan öka.  Det skulle även bidra till att 

fler flickor vågade berätta och därmed kunna bli hjälpta. 

 

Resultatet visade på att det var viktigt hur skolsköterskan samtalar kring ämnet kvinnlig 

könsstympning med en flicka som har eller riskerar att utsättas för kvinnlig 
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könsstympning. Skolsköterskan bör förmedla medkänsla i samtalet. Enligt Golsäter (2012) 

så påverkar skolsköterskans bemötande av eleven i samtal, hur denna väljer att öppna sig. 

Eleven vill känna tillit och respekt (Golsäter, 2012). Leningers teori om ”Culture Care” har 

omsorg och kultur som utgångspunkt. Hon menar att omsorgen ska vara grunden och 

utgångspunkten i all omvårdnad. Omsorgen ska genomsyra attityder (Leininger & 

McFarland, 2006).  

Kliniska implikationer och vidare studier 

Riktlinjer för hur en skolsköterska skall agera och arbeta rent teoretiskt finns redan men 

ytterligare stöd och träning hur detta kan ske i praktiken behövs. Studier visar på att 

samtalsverktyg upplevs av både elever, föräldrar och skolsköterskor som en hjälp i att 

initiera samtal kring känsliga frågor (Golsäter, 2012; Golsäter, Sidenvall, Lingfors, & 

Enskär, 2011; Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). Frågan om kvinnlig 

könsstympning skulle kunna inkluderas i skolhälsovårdens hälsoenkäter. På detta viss 

skulle de agera som en hjälp och påminnelse för skolsköterskan att ta upp frågan. 

Samtidigt så möter skolsköterskan en mängd olika hälsoproblem och frågan kan ställas hur 

mycket utrymme kvinnlig könsstympning skall få i sammanhanget. 

 

Det skulle vara intressant med vidare studier på riksnivå som visar i vilken utsträckning 

skolsköterskor möter kvinnlig könsstympning i skolan och hur de upplever det. Flickorna 

själva och deras familjers upplevelser av bemötande i Sverige skulle också berika 

skolsköterskorna genom ökad förståelse och kunskap. 



26 

REFERENSER 

Ahlberg, B.M., Krantz, I., Lindmark, G., & Warsame, M. (2004). It’s only a tradition. 

Making sense of eradication interventions and the persistance female “circumcision” 

within a Swedish context. Critical Social Policy. 24(1),50-78. 

 

Ball, T. (2008). Female genital mutilation. Nursing standard, 23(5), 43-47. 

 

Behrendt, A., & Moritz, S. (2005). Posttraumatic stress disorder and memory problems 

after female genital mutilation. American Journal of Psychiatry, 165(5),1000-1002. 

 

Berggren, V., Bergström, S., & Edberg, A. (2006) Being different and vulnerable: 

experience of immigrant women who have been circumcised and sought maternity care in 

Sweden. Journal of transcultural Nursing, 17(1),50-57. 

 

Braddy, C., & Files, J.(2007). Female genital mutilation: cultural awareness and clinical 

considerations. American Collage of Nurse-Midwives, 52(2),158-163. 

 

Burke, E. (2011). Female Genital Mutilation: applications of nursing theory for clinical 

care. The Nurse Practitioner, 36(4),45-50.  

 

Epstain, D., Graham, P., & Rimsza., M. (2001). Medical complications of female genital 

mutilation. Journal of American College Health, 49(6), 275-280.  

 

Förenta Nationernas Konvention om Barns rättigheter [Barnkonventionen]. (1989). 

http://www.barnkonventionen.nu 

Hämtad: 10 April 2012. 

 

Förenta Nationernas konventioner om mänskliga rättigheter. (2006). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/57/07/15d0d9c8.pdf  

Hämtad: 10 April 2012. 

 

Golsäter, M. (2012). Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en 

utmanande uppgift. Doktorsavhandling, Högskolan i Jönköping, Avdelning för omvårdnad. 

 

Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., & Enskär, K. (2010). Pupils' 

perspectives on preventive health dialogues. British Journal of School Nursing, 5(1), 

26-33. 

 

Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., & Enskär, K. (2011). Adolescents’ and 

school nurses’ perceptions of using a health and lifestyle tool in health 

dialogues. Journal of Clinical Nursing, 20(17-18), 2573-2583. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

http://www.barnkonventionen.nu/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/57/07/15d0d9c8.pdf


27 

105-112. 

 

Johnsdotter, S., Moussa, K., Carlbom, A., Aregai, R., & Essen, B. (2009). "Never my 

daughters": a qualitative study regarding attitude change toward female genital cutting 

among Ethiopian and Eritrean families in Sweden. Health Care for Women International, 

30 (1-2),114-133. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, B.(2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Leininger, MM., & McFarland.(2006). Culture Care Diversity and Universality: A 

Worldwide Nursing Theory (2.uppl.). Sudbury: Jones and Bartlett Publishers. 

Little,C.M. (2003). Female genital circumcision: medical and cultural considerations. 

Journal of Cultural Diversity, 10(1), 30-34. 

Lundberg PC., & Gerezgiher, A. (2006).Experiences of pregnancy and childbirth related to 

female genital mutilation among Eritrean immigrant women in Sweden. Journal of 

Midwifery, 24, 214-26. 

 

Lundman,B., & Hällgren Granheim, U.(2008). Kvalitativ innehållsanalys. M. Granskär, & 

B.Höglund-Nielsen (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (ss.159-

172). Lund: Studentlitteratur.   

 

Merrit, D. (2011). Genital trauma in prepubertal girls and adolescents. Current Opinion in 

Obstetrics and Gynecology. 23:307-314 

 

Momoh, C. (2011). Protecting pupils from female mutilation. British Journal of School 

Nursing, 6(3), 116-118. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.uppl.). Philadelphia: Lippincott.  

 

Robinson, E. (2011). Female genital mutilation. What can school nurses do about it? 

British Journal of School Nursing,6                                                                                                                                                                                                                                                   

(3), 113-114. 

 

SFS 1982:316. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 1980:100. Sekretesslagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Socialstyrelsen. (2004a).”Du har rätt att säga nej! En broschyr om Kvinnlig 

könsstympning”. Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-114-2 

Hämtad: 10 April 2012. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-114-2


28 

Socialstyrelsen. (2004b). Socialstyrelsens riktlinjer för skohälsovården. Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2 

Hämtad: 10 Februari 2012. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kvinnlig könsstympning. Ett utbildningsmaterial för skola, 

socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-110-4 

Hämtad: 10 Februari 2012. 

 

Sygeplejerskers samarbete i Norden [SSN]. (2003). Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden.  

http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pd

f  

Hämtad: 10 April 2012. 

 

Tamaddon, L., Johnsdotter, S., Liljestrand, J., & Essen, B. (2006). Swedish health care 

providers' experience and knowledge of female genital cutting. Health Care for Women 

International, 27,709-722. 

 

Widmark,C., Tishelman,C., & Ahlberg, BM. (2002).A study of Swedish midwives' 

encounters with infibulated African women in Sweden. Midwifery, 18,113-25. 

 

Whitehorn J,  Ayonrinde O,  Maingay S.  (2002). Female genital mutilation: cultural and 

psychological implications. Sexual & Relationship Therapy.  2002 May; 17(2): 161-70.  

 

World Health Organization [WHO]. (2010). Female genital mutilation fact sheet number 

241. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/index.html 

Hämtad 10 April 2012. 

World Medical Association. (2008). World Medical Association Declaration of Helsinki. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

Hämtad 2 April 2012. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-110-4
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pdf
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pdf
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Whitehorn%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ayonrinde%20O%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Maingay%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/


B 

Bilaga 1: Brev till Skolsköterskor  

Bäste Skolsköterska,  

 

Vi är två skolsköterskestuderande som i slutet av vår utbildning nu skall skriva vår 

magisteruppsats. 

Uppsatsens syfte är att belysa skolsköterskors upplevelse av att möta flickor i skolan som 

utsatts eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning är ett 

ämne som väcker starka känslor hos de flesta människor. Vår förhoppning är att mer 

information på detta område skall leda till en ökad trygghet och kompetens bland 

skolsköterskor att möta dessa flickor.  

 

Vi inbjuder dig att delta i en intervju kring detta ämne då dina erfarenheter och 

upplevelser är viktiga. Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter och vi kommer tillsammans 

överens om tidpunkten med dig. Självklart är ditt deltagande frivilligt och du är fri att 

avsluta ditt deltagande när som helst under studiens gång. Din intervju kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det du säger kommer att avidentifieras och du är 

anonym. Självklart kommer du som intervjuad få ta del av resultatet efter studiens slut. 

 

På grund av tidsbrist finns det inte möjlighet att alla skolsköterskor som önskar kommer 

intervjuas. Vi kommer att välja ut åtta av er, för att få största möjliga spridning gällande 

arbetserfarenhet och elevantal. Vi hoppas ändå att du väljer att ta möjligheten. 

 

Önskar du delta, var god fyll i ditt namn och kontaktuppgifter nedan och svara på denna e-

post snarast möjligt, dock senast den 17 februari. De kontaktuppgifter du lämnar kommer 

att hanteras konfidentiellt. 

 

Stort Tack! 

 

Med Vänliga Hälsningar,  

       
Hanna Kammensjö   Linnéa Holm   Annsofie Adolfsson 

Skolsköterskestuderande  Skolsköterskestuderande Handledare 

Telefonnummer   Telefonnummer  Högskolan i Skövde 

E-post     E-post                                     

_________________________________________________________________________ 
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MEDGIVANDE TILL DELTAGANDE I INTERVJUSTUDIE 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i denna intervjustudie. Studiens syfte är att 

belysa skolsköterskors upplevelse av att möta flickor i skolan som utsatts eller riskerar att 

utsättas för kvinnlig könsstympning. 

 

Namn:       Telefon: 

Arbetsplats:                 E-post:  

År du varit verksam som skolsköterska:  Elevantal: 
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Bilaga 2: Brev till Verksamhetschef 

Till Chef för barn och elevhälsoenheten, XXXX  Kommun.  2012-01-19 

 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT GENOMFÖRA STUDIEN: ”Skolsköterskors 

upplevelser kring kvinnlig könsstympning bland flickor.” 

 

Vi är två skolsköterskestudenter som studerar vid Högskolan i Skövde på 

skolsköterskeprogrammet. Inom ramen för utbildningen ingår det att skriva en uppsats på 

magisternivå. Vi önskar genomföra intervjuer med skolsköterskor i XXXX kommun. 

 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskors upplevelse av att möta flickor i skolan som 

utsatts eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning. I och med invandringen i 

Sverige, är kvinnlig könsstympning mer vanligt och flickor i våra skolor är drabbade. 

Skolsköterskan har en viktig uppgift i att möta och hjälpa dessa elever. Vår strävan är att 

mer information på detta område skall leda till en ökad trygghet och kompetens bland 

skolsköterskor till att möta dessa flickor. Även en ökad förståelse för de flickor som utsatts 

för kvinnlig könsstympning eller riskerar att göra det, deras bakgrund och familjer är 

önskvärt. 

Vi önskar inbjuda skolsköterskor verksamma på grundskolor inom kommunen. På grund 

av tidsbrist kommer enbart åtta av de som tackar ja att intervjuas. Vi väljer ut 

skolsköterskorna utifrån arbetserfarenhet och elevantal för att få en så stor spridning som 

möjligt. Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter och kommer att hållas på 

skolsköterskornas arbetsplats. Skolsköterskorna kommer att inbjudas att delta via e-post. 

Var god se bilaga. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Självfallet får ni ta del av resultatet då studien avslutats, som vi hoppas skall vara till 

utveckling för skolsköterskor i XXXX kommun.  

 

Har Du frågor är Du välkommen att hör av dig. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Hanna Kammensjö   Linnéa Holm         Annsofie Adolfsson 

Skolsköterskestuderande  Skolsköterskestuderande       Handledare 

Telefon    Telefon                    Högskolan i Skövde 

E-post      E-post                                      

 



E 

GODKÄNNANDE AV INTERVJUSTUDIE BLAND SKOLSKÖTERSKOR I XXXX. 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet angående förfrågan att genomföra en studie bland 

skolsköterskor i XXXX  kommun. Syftet med studien är att belysa skolsjuksköterskors 

upplevelse av att möta flickor i skolan som utsatts eller riskerar att utsättas för kvinnlig 

könsstympning. 

 

Jag godkänner studien       ___ 

Jag godkänner ej studien   ___ 

 

Datum  

 

____________________________ 

Chef för barn och elevhälsoenheten, XXXX Kommun. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor  

 

Inledande frågor: 

 Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad uppskattar du mest med yrket? 

 

Huvudfrågor:  

 

 Vad har du som skolsköterska för upplevelse kring kvinnlig könsstympning? 

 

 Hur upplever du din kunskap kring ämnet kvinnlig könsstympning? 

 Hur upplever du din kompetens kring ämnet kvinnlig könsstympning? 

 Vad har du (som skolsköterska) för upplevelse av att ta upp och prata om ämnet 

kvinnlig könsstympning med flickor i skolan?  

Möjliga följdfrågor*: Hur upplever du att det är? Med vilka elever tar du upp ämnet 

kvinnlig könsstympning? Hur gör du bedömningen att det är lämpligt att prata om det med 

just den eleven? Vad grundar du det på? 

 

 Hur upplever du att du reagerar i mötet med flickor som könsstympats eller riskerar 

att könsstympas?  

Möjliga följdfrågor*: Vad får dig att misstänka att en flicka könsstympats eller riskerar att 

bli det? Vilka känslor och tankar får du då? 

 

 Vad ser du för etiska svårigheter i ditt möte med dessa flickor?   

Möjliga följdfrågor*: Hur känner du då? Hur agerar du då? Varför tycker du så? 

 

*Beroende på intervjuernas gång kommer olika följdfrågor att bli aktuella. Dessa nämnda 

ovan är enbart förslag. Följdfrågor kan tillkomma eller tas bort beroende på 

intervjusituationen.  

 

 


