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Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sed som utförs i flera länder i Afrika, längs 

ekvatorn och delar av Mellanöstern. Invandringen till Sverige från områden där 

kvinnlig könsstympning utförs ökar. Det innebär att svenska barnmorskor kommer att 

möta könsstympade kvinnor allt oftare. Riktlinjer och mer och bättre utbildning har 

efterfrågats för att kunna bemöta kvinnan på ett professionellt sätt. 

Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av möten med kvinnor på 

ungdomsmottagning som kommer från områden där kvinnlig könsstympning är 

vanligt förekommande. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Åtta 

semistrukturerade intervjuer utfördes med barnmorskor på ungdomsmottagningar. 

Materialet analyserades med konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon. 

Resultat: Ämnet visade sig beröra barnmorskorna känslomässigt och en oförståelse 

för traditionen beskrevs. Barnmorskorna framhöll vikten av att inte acceptera 

traditionen, men underströk betydelsen av att respektera kvinnan och hennes 

kulturella arv. Ett varsam och lyhört förhållningssätt i mötet betonades, där ett 

felaktigt förhållningssätt antogs kunna leda till att kvinnan kände sig kränkt.  

Konklusion: Möten med könsstympade kvinnor på ungdomsmottagningarna förekom 

sällan. Barnmorskorna upplevde därför att deras kunskaper var bristfälliga. I 

dagsläget ansågs inte behovet av riktlinjer vara stort, men en gemensam uppfattning 

fanns att behovet inom en nära framtid kommer att öka. 
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Background: Genital mutilation of woman is a custom practiced in several African 

countries, along the equator and parts of the Middle-East. Immigration from areas 

where this custom is common is on the rise. Midwives in Sweden are increasingly 

visited by women who have been victims of genital mutilation.  Guidelines and more 

and better education have been requested in order to approach the women in a 

professional way. 

Purpose: To highlight midwives experiences of meetings at the youth health center 

with women who come from areas where the practice of genital mutilation is 

common.  

Method: A qualitative approach was chosen. Eight interviews were conducted with 

midwives at youth health center. Content analysis according to Hsieh and Shannon 

were used to analyze the material.  

Results: The topic affected midwives emotionally. Midwives stressed the importance 

of not accepting the tradition, but felt it to be important to respect the woman and her 

cultural heritage. It is considered important to be gentle and responsive during the 

meeting and to show a good attitude towards the woman where an incorrect approach 

is perceived to lead to the woman feeling offended. 

Conclusion: Meetings with genitally mutilated women at youth health center were 

something that rarely occurred. Midwives knowledge of the subject was incomplete 

due to the lack of experience. In the current situation guidelines are not needed, but 

the common perception was that they will be in the future. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Vi vill framföra ett tack till de barnmorskor som medverkat i studien och till 

verksamhets/områdeschef som hjälpt till med rekrytering av informanter. Vi vill även 

tacka handledare och kurskamrater som givit oss stöd under studiens gång. 
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INLEDNING 

Under 2013 ökade invandringen till Sverige från 103 059 år 2012 till 115 845, en ökning 

med ca 12 %. En stor del av invandringen, ca 14000 människor, utgjordes från länder som 

Somalia och Eritrea (Statistiska centralbyrån, 2014) där kvinnlig könsstympning är vanligt 

förekommande (UNICEF, 2013). Detta medför att barnmorskor i Sverige i allt större 

utsträckning kommer att möta könsstympade kvinnor, vilket innebär större krav på 

barnmorskors kunskaper och förståelser i ämnet. Otillräckliga kunskaper och avsaknad av 

kliniska riktlinjer kan leda till att vårdbehov inte blir tillfredsställda. Få studier finns där 

barnmorskors erfarenheter av möten med könsstympade kvinnor undersöks. I synnerhet 

gäller det studier som inkluderar barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagningar. 

Hittills under barnmorskeutbildningen har lite uppmärksamhet ägnats åt kvinnlig 

könsstympning. Att fördjupa sig inom området anses därför både intressant och nödvändigt 

då en osäkerhet finns kring barnmorskans förhållningssätt vid möten med kvinnor som är 

könsstympade. 

BAKGRUND 

Kvinnlig könsstympning 

Kvinnlig könsstympning (KKS), är en sed som troligtvis funnits i mer än 2000 år. KKS är 

inte omnämnd i någon religiös skrift, men de människor som är angelägna om att bevara 

seden, anser att det delvis är av ett religiöst syfte som KKS bör utföras (Socialstyrelsen, 

2006b). KKS förekommer mest frekvent i Afrika, längs ekvatorn och i delar av 

Mellanöstern. I undersökningar har det framkommit att majoriteten av kvinnorna i de här 

områdena anser att seden bör upphöra. I Europa föreligger lagar och förbud mot KKS. 

Trots detta finns det minoritetsgrupper som bryter mot lagen. KKS förekommer bland 

annat hos katoliker, muslimer och protestanter (UNICEF, 2013).   

Uppfattningar föreligger om att en icke könsstympad dotter kan leda till att familjen inte 

får social acceptans. Detta kan senare leda till att döttrar inte blir bortgifta. Dessutom finns 

tankesättet att KKS skyddar kvinnors oskuld och att deras sexuella lust kan kontrolleras 

(Bogale, Markos & Kaso, 2014). 

Begreppet "kvinnlig könsstympning” har blivit ett alltmer vedertaget uttryck. Ordet 

stympning anses betona skillnaden från den manliga omskärelsen och förstärker dessutom 

att denna praxis är en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter (World Health 

Organisation, 2008). 

Det finns fyra olika typer eller indelningar av KKS: 

Typ 1: Delvis eller helt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud. 

Typ 2: Delvis eller fullständigt avlägsnande av klitoris och de inre blygdläpparna och 

ibland de yttre blygdläpparna. 
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Typ 3: Förminskning av den vaginala öppningen genom att skapa en försegling. De inre 

och/eller de yttre blygdläpparna skärs och sammanfogas. I vissa fall skärs klitoris bort. 

Typ 4: Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke medicinska skäl. 

Exempelvis prickning, snittning, skrapning och brännande (World Health Organisation, 

2008). 

KSS genomförs på flickor någon gång mellan spädbarnsåldern och 15 års ålder. 

Könsstympning sker sällan av medicinsk personal utan av en så kallad traditionell 

omskärerska. Vanligt är att en kvinna i familjen tar beslutet om att könsstympningen ska 

utföras (Bjälkander, Leigh, Harman, Bergström & Almroth, 2012). Inte sällan medför KKS 

komplikationer. Omedelbara komplikationer kan vara blödning, sårläkningssvårigheter, 

infektioner, urinretention, ömhet och svullnad av könsorganet (Bjälkander et al., 2012; 

Borgale, Markos & Kaso, 2014). I en studie där majoriteten av kvinnorna var 

könsstympade enligt typ 1 och typ 2 framkom att långvariga konsekvenser av ingreppen 

kan vara återkommande infektioner, smärta vid samlag, smärta vid menstruation och ökade 

risker för komplikationer vid förlossning. Kejsarsnitt hade en högre frekvens hos de 

kvinnor som var könsstympade enligt typ 3 (Kaplan et al., 2013). Långvariga 

komplikationer kan även vara upplevelser som smärta vid miktion, återkommande 

urinvägsinfektioner (Dirie, Lindmark, 1992) och barnlöshet (Almroth et al., 2005). 

Ingreppen kan även orsaka psykosexuella problem (Tarmaddon, Johnsdotter, Liljestrand & 

Essén, 2006) med ökad risk för posttraumatiskt stressyndrom (Kilizhan, 2011 & 

Vloeberghsa, Kwaak, Knipscheer, & Muijsenbergha, 2012). 

KKS strider mot FN:s konvention för mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, 2006) och 

barns rättigheter (UNICEF, 2009). Flertalet av de länder där förbud rådet förekommer 

illegala ingrepp. I länder där KKS är lagligt diskuteras om förbud ska införas (UNICEF, 

2013). 

Stor del av Sveriges invandrare ca 14 000 kommer från Somalia och Eritrea där KKS är 

vanligt förekommande (Statistiska centralbyrån, 2014). I Sveriges råder förbud mot KKS 

sedan år 1982 (SFS, 1982:316). Trots detta har det framkommit misstankar om att flickor 

och kvinnor utsatts för KKS i Sverige (Tarmaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 

2006). Under 1990-talet har lagen om KKS ändrats till att en fällande dom ges, trots att 

inte könsstympningen utförts i Sverige, om flickan eller kvinnan är svensk medborgare. 

Även försök och förberedelse kan ge en fällande dom (SFS, 1982:316).  

Sexuella och reproduktiva rättigheter 

Enligt World Health Organisation omfattar den mänskliga rättigheten till hälsa, friheten 

och rättigheten att kontrollera sin egen hälsa och kropp. De mänskliga rättigheterna 

innefattar rätten att alla människor ska få bestämma över sin egen sexualitet och 

reproduktion (World Health Organisation, 2015). Vidare beskrivs att alla människor ska ha 

samma förutsättningar, rättigheter och möjligheter att få bestämma över sin egen kropp 

utan att behöva utstå tvång, våld eller diskriminering. Alla människor ska dessutom ha 

möjlighet till ett säkert och tillfredsställande sexualliv. Inte sällan begränsas det dock av 

kunskapsbrister, diskriminering och förtryck. Ofta råder ojämlikheter mellan könen som i 

sin tur leder till svårigheter för flickor och kvinnor att bestämma över sina egna kroppar. 

Sämre förhållanden ses också i områden som är utsatta för konflikter och krissituationer 
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(Regeringskansliet, 2006). Sveriges regering har utformat en internationell policy där 

målet är att öka kvinnors rättigheter till jämställdhet, inflytande och respekt i 

utvecklingsländer. I ett av målen beskrivs att Sverige ska arbeta för att förebygga 

sedvänjor som är skadliga för flickor och kvinnor så som KKS. I ett annat mål beskrivs 

kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Med detta menas att kvinnor ska ha 

rättigheten att bestämma över sin egen kropp (Regeringskansliet, 2010). 

Barnmorskans övergripande arbete 

Barnmorskans huvudsakliga arbetsområde är sexuell och reproduktiv hälsa. Detta arbete 

kan utföras inom ett flertal verksamheter och vårdformer där arbetsuppgifterna varierar i 

hög grad. I yrkesutövandet som barnmorska ska en holistisk syn och ett etiskt 

förhållningssätt finnas. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, i 

enlighet med rådande författningar. Vidare ska vården präglas av en humanistisk 

människosyn, där omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet 

bevaras. Hänsyn ska visas för individer och/eller familjers kulturella olikheter, värderingar 

och trosuppfattningar. Barnmorskan ska därtill tillvarata patientens och/eller närståendes 

kunskaper och erfarenheter och vården skall i möjligaste mån utformas och genomföras i 

samråd med patienten (ICM, 2010 & Socialstyrelsen, 2006a). 

Barnmorskans arbete på ungdomsmottagningen 

Under ungdomsåren sker stora fysiska och psykiska förändringar som inte sällan leder till 

behov av bekräftelse och stöd (Elmerstig et al., 2002). I Sverige öppnades 

ungdomsmottagningar under 1970-talet och har som övergripande syfte att främja fysisk 

och psykisk hälsa, stärka ungdomars självförtroende, självkänsla, integritet, och autonomi 

(Ivarsdotter et al., 2008). Verksamheten är avsedd för unga kvinnor och män med en nedre 

åldersgräns som anpassas efter ungdomars behov. Den övre åldersgränsen anpassas lokalt, 

men brukar vanligtvis ligga mellan 23 och 25 års ålder (Elmerstig et al., 2002). 

Barnmorskans arbete på ungdomsmottagningen omfattar samtal om sex, sexualitet, 

preventivmedel, könssjukdomar, livsstil och livssituationer. Andra uppgifter kan vara 

gynekologiska undersökningar och i förekommande fall remittering till gynekolog. Dessa 

arbetsuppgifter med dess målsättningar är delvis baserade på FN:s barnkonvention, FN:s 

kvinnokonvention och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter (Ivarsdotter et al., 2008).  

I samtliga arbetsuppgifter finns ett ansvar hos barnmorskan att identifiera individer med 

särskilda behov av vård och stöd (Socialstyrelsen, 2006). 

Professionellt stöd 

Det finns ett antal egenskaper eller karaktärsdrag som skiljer ett socialt stöd från det som 

ges av professionella yrkesutövare. Inledningsvis är det professionella stödet till skillnad 

från det sociala inte beroende av att givaren och mottagaren har en personlig relation. 

(Hupcey & Morse, 1997). Vidare bygger sociala relationer på en ömsesidighet där 

förtroende och förväntningar är centrala delar. Givaren och mottagaren av det sociala 

stödet måste lita på varandra då förtroende är en del av en personlig relation (Hupcey & 

Morse, 1997 & Finfgeld-Connett, 2005). 
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I en professionell relation finns en obalans då patienten måste lita på den professionellas 

kompetens och där förhållandet istället är beroende av de rollförväntningar som finns. 

Stödet som efterfrågas och som erhålls bör dessutom inte ligga utanför det som förväntas 

av den professionellas yrkesroll, vilket således även begränsas av riktlinjer och 

styrdokument. Vidare är en social stödrelation i motsats till den professionella något som 

utvecklas och varar över tid. Den härstammar inte sällan från släktskap och är i många fall 

styrd av sociala förpliktelser och empati och anses i regel vara ett givande och tagande. 

När brister föreligger i det sociala stödet kan det professionella stödet i vissa fall verka som 

ett substitut, men där gentjänster inte förväntas bortsett från utbetalning av lön (Hupcey & 

Morse, 1997). 

Vårdgivares erfarenheter av att möta könsstympade kvinnor 

I en svensk studie undersöktes barnmorskors upplevelser av att möta och vårda 

könsstympade kvinnor. Flertalet barnmorskor upplevde starka känslor av empati, vilja att 

beskydda kvinnan samt en lust att behandla kvinnan med extra omsorg. Vidare beskrevs 

hur de kunde uppleva sorg och medlidande för de könsstympade kvinnorna. Vissa uppgav 

att det reagerade med aggression mot traditionen och i viss mån ilska mot kvinnornas män. 

Att ställa frågan om huruvida kvinnan är könsstympade eller inte upplevdes problematiskt 

av barnmorskorna. Vissa barnmorskor frågade rakt ut medan andra undvek med hänsyn till 

kvinnans integritet. I samma studie uppgav flertalet barnmorskor att de saknade tillräckliga 

kunskaper och färdigheter. Många ansåg att området inte behandlades tillräckligt under 

barnmorskeutbildningen (Widmark, Tishelman & Ahlberg, 2002). 

Ett flertal studier indikerar att det förekommer stora kunskapsbrister inom ämnet KKS. 

Behov av bra utbildning och kliniska riktlinjer är nödvändigt för att möta dessa kvinnor på 

bästa sätt (Hess, Weinland & Saalinger, 2010; Tarmaddon et al., 2006; Zaidi, Khalil, 

Roberts & Brown, 2007). I en studie framkom att avsaknaden av riktlinjer gav upphov till 

missförstånd personal och patienter emellan. Det visades även att det specifika 

gynekologiska och obstetriska vårdbehovet hos kvinnor som blivit könsstympade inte var 

tillfredsställda (Thierfelder, Tanner & Bodiang, 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

Invandringen till Sverige ökar från områden där KKS är vanligt förekommande. Detta 

medför större krav på barnmorskors kunskaper och förståelse om KKS, då de kommer att 

möta och vårda dessa kvinnor i större utsträckning. Få studier finns där barnmorskors 

erfarenheter av möten med könsstympade kvinnor undersöks. I synnerhet gäller det studier 

som inkluderar barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagningar. Utifrån dessa aspekter 

anses en studie som belyser området nödvändigt. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa barnmorskors erfarenheter av möten med kvinnor på 

ungdomsmottagning som kommer från områden där kvinnlig könsstympning är vanligt 

förekommande. 



 

5 

 

METOD 

Studien genomfördes med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Datainsamlingen 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades med 

innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005).  

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är lämpligt då människors upplevelser och erfarenheter ska beskrivas 

(Kvale & Brinkman, 2014; Holloway & Wheeler, 2010). Kvalitativ forskning är även 

användbar när människors beteenden och känslor ska utforskas. Ett flertal olika 

tillvägagångssätt finns, men det gemensamma syftet är att förstå, beskriva och tolka sociala 

fenomen som beskrivs av enskilda individer, grupper och kulturer (Holloway & Wheeler, 

2010). För att besvara syftet med denna studie anses därför kvalitativ metod vara lämplig. 

Vidare är kvalitativ forskning kontextbunden och målet för forskaren är att förstå helheten. 

Det är därför av stor vikt att forskaren är starkt involverad i forskningsprocessen (Polit & 

Beck, 2012).  

Det insamlade materialet kan leda till att nya teoretiska idéer uppkommer, det kan hjälpa 

till att modifiera redan existerande teorier eller synliggöra kärnan i ett fenomen (Holloway 

& Wheeler, 2010). Med induktiv ansats menas att forskaren i förväg inte har några 

föreställningar eller hypoteser om vad materialet kommer att frambringa. Istället växer 

fenomen successivt fram under analysprocessen. Således kan föraningar finnas om vad 

som kommer att beröras om forskaren sedan tidigare är bekant med ämnesområdet, varför 

förförståelsen måste beaktas i metod- och analysprocessen (Patton, 2002). 

Urval 

Ett strategiskt urval av informanter användes. Det i syfte att få variation av erfarenheter.  

Inklusionskriterier för att medverka i studien var att deltagarna skulle vara barnmorskor 

med minst ett år i yrket och att de skulle arbeta på en ungdomsmottagning. De skulle även 

ha erfarenheter av att ha mött kvinnor från områden där KKS är vanligt förekommande. 

Önskvärt var dessutom barnmorskor av olika ålder, tid i yrket samt om möjligt olika kön. 

Detta för att få ett variationsrikt material. 

Tillstånd söktes genom e-post från ansvarig verksamhetschef/områdeschef för ett antal 

ungdomsmottagningar i sydvästra Sverige. Efter godkännandet ombads 

verksamhetschefen/områdeschefen välja ut informanter ändamålsenligt utifrån 

inklusionskriterierna och erbjöd dem att delta i studien.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är ett av det 

vanligaste tillvägagångssättet för insamling av data inom kvalitativ metod (Holloway & 

Wheeler, 2010). Intervjuer är lämpligt när fenomen som inte går att observera ska 

undersökas (Patton, 2002). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuer skiljer sig 

från ett vardagligt tal genom att den har en struktur och ett syfte. Vidare beskrivs att 
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meningen med att intervjua är att forskaren får en möjlighet att ta del av intervjupersonens 

perspektiv (Patton, 2002). Den som intervjuar skaffar sig kunskap och förståelse genom att 

ställa frågor på ett omsorgsfullt sätt och genom att lyssna aktivt (Kvale & Brinkman 2014). 

Semistrukturerade intervjuer är flexibla vilket möjliggör att frågorna inte behöver ställas i 

en specifik ordningsföljd utan kan anpassas efter vad som tas upp av intervjupersonen 

(Holloway & Wheeler, 2010). Vidare listas frågorna i en frågeguide där de områden och 

frågor som önskas undersökas finns med. Frågeguiden ger en försäkran om att 

grundfrågorna ställs till varje informant (Patton, 2002).  

Efter att en frågeguide konstruerats testades den i en provintervju med en barnmorska. Inga 

ändringar ansågs nödvändiga då materialet ansågs hålla god kvalité, varvid provintervjun 

inkluderades i analys och resultat. Totalt utfördes åtta intervjuer under våren 2015. Sju 

intervjuer genomfördes på barnmorskornas respektive arbetsplats i ett avskilt rum.  En 

intervju genomfördes som telefonintervju. Sex av intervjuerna genomfördes av båda 

författarna där en agerade huvudintervjuare. Den andra hade som huvuduppgift att 

observera, men hade möjlighet att inflika när denne upplevde ett behov av förtydligande. 

Dessa roller fördelades jämnt från gång till gång. Återstående två intervjuer genomfördes 

av enbart en författare. Varje barnmorska fick information om studien både skriftligt och 

muntligt. I informationen framgick att deltagandet är frivillig och att de när som helst har 

möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge något skäl samt information om 

att materialet hanterades konfidentiellt. 

Samtliga barnmorskor var kvinnor i åldrarna 32 till 59 år med en medianålder på 48 år. De 

hade arbetat som barnmorskor mellan 2,5 år till 28 år med en mediantid på 16,5 år. Tiden 

de arbetat på ungdomsmottagning varierade mellan 1 år till 27 år med en mediantid på 13 

år. Intervjuerna genomfördes under arbetstid och spelades in efter godkännande från 

barnmorskorna. Intervjuerna varade mellan 17 och 43 minuter med ett medianvärde av 34 

minuter. Barnmorskorna tillfrågades inte om någon specifik typ av könsstympning, utan 

frågades om deras erfarenheter av KKS på en generell nivå. För att få ett innehållsrikt 

material användes Probing (Patton, 2002). Detta innebar att intervjupersonen ombads att 

vidareutveckla sina svar genom tex. “kan du berätta mer om det” eller “ hur menar du när 

du säger så”.  

Analys 

Materialet har analyserats med hjälp av konventionell innehållsanalys enligt Hseih och 

Shannon (2005). Konventionell innehållsanalys används med ett syfte att beskriva ett 

fenomen och målet är att skapa kunskap och förståelse om fenomenet (Hseih & Shannon, 

2005). Analysens steg är följande: Det transkriberade materialet ska läsas igenom flera 

gånger för att få en känsla för helheten. Därefter skapas etiketter (labels) genom att 

nyckelord markeras och forskarens tolkningar skrivs ner. Utifrån etiketterna som 

förekommit mer än en gång skapas koder. Koder av likande innebörd sorteras in till 

subkategorier (clusters). Slutligen kombineras och organiseras subkategorierna till ett 

mindre antal övergripande kategorier. Resultatet presenteras som koder, subkategorier och 

kategorier.  

Analysen inleddes genom att det insamlade datamaterialet transkriberades enligt Patton 

(2002). Därefter lästes samtliga intervjuer igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild 

av materialet. Sedan lästes materialet igenom ordagrant. De ord och meningar som ansågs 
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bärande i texten markerades. Efter det skrevs anteckningar utifrån egna tolkningar av 

texten. Tillsammans utmynnande dessa steg i ett antal koder. Med koderna som 

utgångspunkt framkom subkategorier som innefattade flera gemensamma koncept. 

Slutligen organiserades subkategorierna till en kategori. Samtliga analyssteg genomfördes 

av båda författarna. Bearbetning av materialet har genomförts enligt exempel som visas i 

tabell 1.  

Tabell 1; Exempel på steg i analysprocessen  

Kod Subkategori Kategori 

Mötet kan upplevas som 
obekväma på grund av 
osäkerhet 

Möten som berör Barnmorskans strävan efter ett 
lyckosamt möte. 

Egna känslorna bör inte visas i 
mötet 

Diskuterar känslor 
tillsammans med kollegor 

 

Etiska övervägande 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) fick barnmorskorna i studien, i enlighet med 

informationskravet noggrann information om syftet med studien. En försäkran om att 

barnmorskorna hade förstått informationen gjordes och ett samtycke från samtliga 

deltagare inhämtade enligt samtyckeskravet. Deltagarna blev informerade om att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge skäl. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att allt insamlat material behandlades konfidentiellt. Det innebär att 

materialet inte gjordes tillgängligt för någon utomstående. Vidare avidentifierades samtliga 

intervjuer genom att de tilldelades en sifferkod. Därmed skyddas och bevaras deltagarnas 

identitet och integritet, genom att uttalanden inte kommer kunna härledas i texten. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlat material endast kommer att användas under 

pågående studie. Därefter kommer allt insamlat datamaterial att makuleras. 

Förförståelse 

Innan datainsamlingen påbörjades inhämtades fördjupade kunskaper inom ämnet KKS. 

Det för att lättare förstå barnmorskornas beskrivningar och för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor som ger uttömmande svar.  
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna med barnmorskorna resulterade i en kategori med fyra 

subkategorier vilka presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2; Resultatöversikt 

Subkategorier Kategori 

Möten som berör  

 

 

Barnmorskans strävan efter ett lyckosamt möte 

 

Lyhördhet för kvinnans behov 

Behov av att förbereda sig inför mötet 

Kunskap skapar trygghet 

 

Barnmorskans strävan efter ett lyckosamt möte 

Kategorin representerar barnmorskornas inställning till kvinnlig könsstympning, deras 

agerande i det direkta mötet och uppfattningar om egen kompetens. Vidare innefattas hur 

barnmorskorna förbereder sig och på vilket sätt de upplever stöd i deras arbete. 

Möten som berör 

Barnmorskorna beskrev att de hade liten erfarenhet av möten med kvinnor från områden 

där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande, men att ämnet könsstympning 

berörde dem känslomässigt. Av den anledningen upplevdes dessa möten som obekväma, 

där känslor av stress och osäkerhet ofta infann sig. Men det underströks att dessa känslor 

inte får förmedlas i mötet, då detta uppfattades av barnmorskorna som oprofessionellt. 

Istället beskrevs hur känslorna bearbetades tillsammans med kollegor. 

”Det gör ju mig ledsen och bedrövad naturligtvis… att kvinnor ska behöva utsättas för 

detta… nu blir jag väldigt känslosam när vi pratar om det… så är jag ju inte i mötet med 

kvinnorna utan då går jag in i professionen” (4) 

Barnmorskorna upplevde det svårt att undvika att egna förutfattade meningar visades i 

mötet med kvinnorna. Därför ansågs det av stor vikt att försöka undvika att de inte 

förmedlades under mötet. Barnmorskorna beskrev hur de hanterade sina förutfattade 

meningar genom att försöka ett neutralt förhållningssätt. Några angav att deras synsätt 

hade förändrats under deras verksamma tid som barnmorskor. Exempelvis beskrevs hur 

synen på traditionen förändrats. Från att ha betraktat traditionen med förfäran, till att 

numera förstå att könsstympade kvinnor trots allt kan uppleva god sexuell hälsa. En 
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förståelse fanns dessutom att detta utförs som ett resultat av den kontext som kvinnan lever 

i. 

”Det är jättesvårt att förstå att man gör så… sedan hade man säkert gjort likadant vilket 

är hemskt att tänka… om man hade levt i den världen…” (2) 

Uppfattningar fanns att de kvinnor som sökte sig till ungdomsmottagningar är de som bott 

längre i Sverige. För att få fler kvinnor att uppsöka ungdomsmottagningarna ansåg 

barnmorskorna att de under utbildningstillfällen i skolorna bör ge mer och tidigare 

undervisning i ämnet samt information om verksamheten. 

”Många av de unga kvinnor som vi träffar är ju på något sätt de som kommit lite längre… 

som brutit sig loss och acklimatiserat sig på ett annat sätt” (1) 

 

Lyhördhet för kvinnans behov 

Ett varsamt och lyhört förhållningssätt ansågs viktigt för att kvinnan ska kunna skapa ett 

förtroende för barnmorskan. Att vara lyhörd innebar för barnmorskorna att känna in 

kvinnans behov. Detta genom att uppmärksamma det som uttrycks verbalt, till det som 

förmedlas ickeverbalt genom kroppsspråk. 

”Man använder ju oftast många olika sinnen när man sitter såhär i ett möte. Jag prövar 

mig nog fram, jag märker ju också om den här personen backar lite och det ser man ju 

oftast på kroppsspråket” (2) 

Barnmorskorna framhöll betydelsen av att vara medveten om vad de själva förmedlar med 

sitt egna kroppsspråk. Detta uppfattades vara av betydelse för att kvinnan ska kunna känna 

sig sedd och bekräftad. Vilket förhållningssätt barnmorskan har ansågs också påverka 

mötet. Ett ärligt och genuint intresse från barnmorskan antogs kunna avspeglas i mötet. 

Barnmorskorna beskrev hur de möjliggör för kvinnorna att berätta om deras syfte med 

besöket. Detta genom att inledningsvis ställa öppna frågor. Utifrån vilka svar som erhålls 

kunde barnmorskan identifiera hur hon kan hjälpa kvinnan på bästa sätt. Öppna frågor 

beskrevs även ge möjlighet för kvinnan att själv bestämma om hon vill berätta för 

barnmorskan att hon är könsstympad. 

När barnmorskorna bedömde att det var av betydelse att veta huruvida kvinnan är 

könsstympad eller inte, ansågs tydlig kommunikation viktig. Frågan till kvinnan om hon är 

könsstympad ansågs i dessa fall ställas rakt ut. Några barnmorskor trodde att detta 

tillvägagångssätt upplevdes som positivt bland kvinnorna. Andra uppgav att de talade om 

könsstympning på generell nivå för att på detta sätt få kvinnan att öppna sig och berätta. 

”Jag tycker att man får generalisera lite, att knyta till kunskap och att säga; att i det 

området som du kommer från vet jag att det är många som är könsstympade, hur är det för 

dig?” (1) 
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Behov av att förbereda sig inför mötet 

Barnmorskorna beskrev ett behov av att förbereda sig innan mötet. Det gjorde de genom 

att söka information och uppdatera sig i ämnet. Dock var bristen på tid något som gjorde 

detta svårt. Uppfattningar fanns att barnmorskornas egen förståelse och kunskap påverkar 

mötet i hög grad. Brist på kunskap uppfattades kunna leda till att barnmorskan förmedlar 

felaktigt information eller handlar på ett felaktigt sätt som i sin tur kränker kvinnan. 

Under intervjuerna framkom faktorer som barnmorskorna uppfattade kunde påverka mötet. 

Flera upplevde att språkförbistringar barnmorskan och kvinnan emellan var en faktor som 

uppfattades påverka mötet på ett negativt sätt. Det upplevdes kunna försvåra och leda till 

att budskapet inte når fram. En annan faktor är miljön i rummet. En gynekologisk 

undersökningsstol ansågs kunna skapa negativa känslor hos kvinnan som ett resultat av 

hennes tidigare erfarenheter. För att kvinnan inte ska uppleva obehag och nervositet på 

grund av en gynekologisk undersökningsstol, ansågs emellanåt att ett rum utan 

undersökningsstol kunde vara nödvändigt. 

”Jag tänker att det är laddat för de allra flesta med en gyn-stol. Kanske sitter de i en gyn-

stol och återupplever allt igen, eller att de ska sitta och vara nervösa att de ska behöva 

sätta sig där.”(5) 

Flertalet barnmorskor ansåg att en gynekologisk undersökning ska vara väl motiverad 

innan den genomförs. Uppfattningar fanns att en undersökning kan skapa negativa känslor 

hos kvinnorna. Barnmorskorna antog att en gynekologisk undersökning kan leda till att 

minnen och erfarenheter från könsstympningen återupplevs. Av den anledningen 

underströks att ett syfte ska finnas och att undersökningen tillför barnmorskan 

betydelsefull fakta, i ett steg att hjälpa kvinnan. Några ansåg att en gynekologisk 

undersökning inte bör genomföras under det första mötet. Den bör i stället planeras i 

samråd med kvinnan inför ett kommande besök. 

Kunskap skapar trygghet  

Flera barnmorskor ansåg att ämnet könsstympning berörts för lite under 

barnmorskeutbildningen. Den kunskap de besatt hade de mestadels skaffats sig genom 

egna erfarenheter och kollegors delgivanden. Barnmorskorna ansåg emellertid att ämnet 

generellt mer synliggjorts i samhället under de senaste åren. Barnmorskorna trodde att det 

var en följd av det som fler utbildningstillfällen anordnats. Det i sin tur ansågs ha bidragit 

till en ökad kunskap och förståelse. 

”Jag har inget riktigt minne av att vi pratade om det under utbildningen… men jag tänker 

att det har lyfts mer, speciellt de senaste åren” (3) 

Trots fler anordnade utbildningstillfällen beskrev flera av barnmorskorna att de fortfarande 

hade otillräckliga kunskaper i ämnet. Många ansåg att ansvaret för att öka kunskaperna låg 

hos dem själva. Tidsbristen var likväl en faktor som gjorde att detta sällan var möjligt. 

”Ja, så är det klart att jag har lärt mig… jättemycket… det har jag ju gjort… men 

fortfarande är jag ju jätteokunnig kan jag känna… det finns ju väldigt mycket mer att fatta 

och förstå” (4) 
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Flera barnmorskor var osäkra på om riktlinjer i ämnet fanns att tillgå som är utformade för 

personal på ungdomsmottagningar. Avsaknad av dessa riktlinjer ansågs kunna påverka 

mötet negativt, som en följd av att likvärdig information och vård inte ges. Trots att de i 

nuläget inte ansåg att ett stort behov fanns, uppskattade barnmorskorna att behovet 

kommer att öka. 

”Det ska ju inte vara så att vi är sämre här för att vi möter det sällan. Utan det ska ju vara 

så att vi alla kan följa ett PM eller riktlinje… Jag men jag tror nog att behovet skulle, att 

det skulle nog behövas”(5) 

Majoriteten av barnmorskorna upplevde att de hade ett bra stöd från sina kollegor. De 

beskrev tryggheten i att rådgöra med kollegor när problem eller tveksamheter uppkom.  

 

Resultatsammanfattning 
 

Barnmorskorna uppgav att KKS berör dem känslomässigt. Men de underströk vikten av att 

egna känslor eller förutfattade meningar om könsstympning inte bör visas i mötet med 

kvinnorna. Vidare framhölls betydelsen av att ha ett lyhört förhållningssätt för att kunna 

identifiera kvinnans behov. Barnmorskorna trodde att ett lyhört förhållningssätt möjliggör 

för kvinnan att öppna sig och själv berätta om vilka behov hon har. Eftersom 

barnmorskorna hade liten erfarenhet av möten med könsstympade kvinnor fanns känslor av 

stress och osäkerhet inför ett möte med en könsstympad kvinna. För att öka sin egen 

trygghet i mötet förberedde barnmorskorna sig genom att söka information och uppdatera 

sina kunskaper i ämnet. Flera rådfrågade dessutom kollegor när oklarheter fanns. Generellt 

fanns en osäkerhet om huruvida riktlinjer för barnmorskor på ungdomsmottagningar fanns 

att tillgå. I nuläget upplevdes dock inte behovet av riktlinjer vara stort, men flera trodde att 

behovet kommer att öka inom en nära framtid.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid bedömning av kvaliteten av en kvalitativ studie bör termerna trovärdighet, 

tillförlitlighet, objektivitet och överförbarhet beaktas och behandlas (Polit & Beck, 2013). 

För att besvara syftet med den här studien ansågs en kvalitativ metod med intervjuer vara 

det bäst lämpade tillvägagångssättet. Intervjuer är således att föredra när människors 

erfarenheter, känslor och attityder ska undersökas (Patton, 2002: Kvale & Brinkmann, 

2009). Att genomföra datainsamlingen med hjälp av intervjuer bör därför vara en styrka i 

studien och öka dess trovärdighet. En diskussion fördes likväl om alternativa 

tillvägagångssätt för datainsamling. Bland annat diskuterades metoden att genom e-post be 

barnmorskorna besvara ett fåtal, öppna frågor skriftligt. Denna metod valdes emellertid 

bort då möjligheten att ställa följdfrågor ansågs begränsad och möjligheten att be 

informanten att vidareutveckla svaren sågs som komplext. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att ett övervägande av syftet med 

intervjuundersökningar bör göras. Inte bara med hänsyn till det vetenskapliga värdet 

studien kan ge, utan också i vilken utsträckning den förbättrar den mänskliga situationen. I 

det här fallet bedömdes att en intervjuundersökning var väl motiverad. Detta då den 

förväntade kunskapen som produceras kan bidra till att förbättra kunskapsläget för 

barnmorskor som i sin tur kan leda till att förbättra barnmorskors bemötande. 

Innan intervjuerna införskaffades förkunskaper. Detta för att lättare förstå barnmorskornas 

beskrivningar och för att kunna ställa följdfrågor som ger uttömmande svar. Förförståelsen 

kan emellertid ses som en svaghet då denna i viss grad påverkar tolknings- och 

analysprocessen. Vidare beror kvaliteten på den data som produceras i en kvalitativ 

intervju, på intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Kvale och Brinkmann (2009) 

och Patton (2002) skriver; att för att bli en kvalificerad intervjuare krävs omfattande 

träning. I den här studien fanns det dock inte tid för omfattande träning. Bristen på träning 

i intervjuteknik är därför en svaghet och sänker studiens trovärdighet.   

För att kunna besvara syftet med studien tillfrågades barnmorskor på 

ungdomsmottagningar att medverka. Barnmorskorna värvades genom att kontakt togs med 

ansvarig verksamhetschef/områdeschef, som i sin tur tillfrågade lämpliga informanter som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Denna typ av urval kallas för strategiskt urval. Det vill 

säga personer valdes ut ändamålsenligt, utifrån resonemang kring vad som krävdes för att 

kunna besvara studiens syfte (Patton, 2002). Strategiskt urval är att föredra när syftet är att 

analysera ett fenomen (SBU, 2010), varför denna urvalsmetod stärker studiens 

trovärdighet. Medvetenhet fanns emellertid om att denna urvalsmetod kan ha inneburit att 

extra lämpliga informanter valdes ut.  

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Sex av intervjuerna genomfördes av båda författarna. 

En av författarna agerade huvudintervjuare. Den andra hade som huvuduppgift att 

observera men hade likväl möjlighet att inflika när denne upplevde ett behov av 

förtydligande. Dessa roller fördelades jämnt från gång till gång. Det här tillvägagångssättet 

kan ses som en styrka såväl som en svaghet. En styrka då möjligheterna att uppfatta det 

som sägs via kroppsspråk ökar och att tolkningsläget blir större. En svaghet då denna 

metod innebär en maktasymmetri. Detta då barnmorskan är i minoritet vilket kan medföra 
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upplevelser av underläge. Den viktigaste orsaken och motivet att intervjuerna genomfördes 

tillsammans var såldes att studien genomfördes i syfte att lära, eftersom konsten att 

intervjua bland annat skapas genom att se andra intervjua (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Önskvärt var att samtliga intervjuer skulle genomföras tillsammans. Det var inte möjligt 

vilket resulterade i att två intervjuer genomfördes av endast den ena författaren. En av 

dessa två genomfördes som telefonintervju. Telefonintervjun genomfördes på grund av 

tidsbrist och att informanten bodde långt bort. Svagheten som en telefonintervju innebär är 

således avsaknaden av den icke språkliga information som uttrycks i gester och 

ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2009). De barnmorskor som deltog arbetade i olika 

städer, var i varierande åldrar och hade olika lång erfarenhet. Sammantaget ökar de här 

faktorerna möjligheterna för ett variationsrikt material som ökar studiens överförbarhet.  

Under intervjuerna användes en frågeguide. Frågeguiden utgjorde en struktur, men var 

samtidigt flexibel då frågorna i guiden kunde anpassas efter vad intervjupersonen valde att 

beskriva. En frågeguide möjliggör dessutom att intervjuprocessen kan upprepas, vilket 

stärker studiens trovärdighet. Alla intervjuer utom telefonintervjun genomfördes på 

barnmorskornas respektive arbetsplats i ett avskilt rum. Det möjliggör för informanterna 

att känna sig bekväma, säkra och tillfreds med att tala öppet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Efter godkännande från samtliga barnmorskor spelades intervjuerna in. Genom att spela in 

intervjuer har forskaren lättare att återgå och minnas intervjun under sitt analysarbete 

(Kvale & Brinkman, 2009) 

Analysprocessens alla steg genomfördes tillsammans. Att hela analysen genomfördes 

tillsammans ökar studiens objektivitet. Vidare stärks objektiviten av att citat är 

presenterade i resultatdelen. Citat som tas direkt ur datamaterialet gör att läsaren får 

bedöma hur resultatet kan härledas till det insamlade datamaterialet. Citat från olika 

informanter valdes ut för att kunna visa resultatets omfattning (Holloway & Wheeler, 

2010). Sammantaget bör dessa faktorer öka studiens trovärdighet. 

Vad gäller studiens upprepbarhet och tillförlitlighet tordes det geografiska området vara av 

stor betydelse. Studien genomfördes i ett område i Sverige där dessa möten är sällan 

förekommande. Troligtvis hade ett annat resultat uppvisats om studien genomfördes i en 

annan del av landet. Vidare är metoden väl beskriven och borde av den anledningen vara 

lätt att upprepa. Analysprocessens steg kan följas i ett kodningsschema vilket också ökar 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Hshie & Shannon, 2005). 

Resultatdiskussion  
 
 

Syftet med studien var att belysa barnmorskors erfarenhet av mötet med kvinnor på 

ungdomsmottagning som kommer från områden där KKS är vanligt förekommande.  

Bland barnmorskor fanns en generell osäkerhet och en upplevelse av bristande kunskaper 

om KKS. Barnmorskorna i studien ansåg att detta kan ge upphov till stress. De var även 

osäkra på om riktlinjer fanns, vilka är utformade för barnmorskor på 

ungdomsmottagningen. De flesta ansåg inte att ett stort behov av riktlinjer fanns i nuläget, 

men att behovet snart kommer att bli större eftersom att invandringen till Sverige ökar.  

Tidigare forskning har påvisat att barnmorskor upplever att de har bristande kunskaper om 
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KKS (Dawson, Turkmani et al 2015 & Leval et al 2004). Otillräckliga kunskaper om KKS 

tycks skapa osäkerhet kring bemötandet och på vilket sätt kvinnorna hjälps på bästa sätt. 

Barnmorskor är måna om att inte förhålla sig på ett sådant sätt där kvinnorna riskerar att 

känna sig kränkta. Om barnmorskors kunskaper om KKS ökar, leder det troligtvis till en 

ökad säkerhet hos barnmorskorna som i sin tur skapar förutsättningar för ett lyckosamt 

möte. 

 

Barnmorskorna i studien beskrev att KKS berör dem känslomässigt. De beskrev sin 

oförståelse för att traditionen fortfarande tillämpas och uttryckte sin empati för alla flickor 

och kvinnor som utsätts. I tidigare forskning beskriver barnmorskorna att empatin de 

känner beror på vetskapen om det lidande och den smärta som kvinnorna utsattes för under 

ingreppen samt de komplikationer könsstympning kan medföra (Dawson, Turkman et al., 

2015: Leval et al., 2004). Det är viktigt för barnmorskan att visa kvinnor empati. 

Barnmorskan känslor ska dock inte ta över så att dessa riskerar att få kvinnan att känna sig 

besvärad och obekväm i mötet. Upplever inte kvinnan några problem med att vara 

könsstympad ska inte heller barnmorskan göra det till ett problem för kvinnan. Men att inta 

ett likgiltigt förhållningssätt gentemot könsstympning kan möjligen uppfattas som att 

barnmorskan inte är intresserad av att hjälpa kvinnan. Det är viktigt att hitta ett sätt som 

gör att kvinnor känner att de blir lyssnade till och att barnmorskan de möter bryr sig.  

 

 Barnmorskorna i studien underströk vikten av att vara lyhörd i mötet med kvinnorna. 

Deras erfarenhet var att ett lyhört förhållningssätt, där öppna frågor används, skapar 

förutsättningar för en god relation. Vidare ansågs att en god relation kan bidra till att 

kvinnan känner sig trygg i mötet. De här beskrivningarna överensstämmer väl med vad 

som framkommit tidigare. I en studie framkom att en god relation kan skapas om 

barnmorskan intar ett förhållningssätt där hon inledningsvis inväntar kvinnan, genom att 

låta henne berätta om varför hon sökt sig till vården (Degni, Suominen, Essén, El Ansari, 

& Vehvilainen-Julkunen, 2012).  

 
Barnmorskorna beskrev att deras förhoppning var att kvinnorna skulle känna sig sedda 

och bekräftade när de besöker ungdomsmottagningarna. Enligt föreningen för Sveriges 

ungdomsmottagningar är det viktigt att stärka ungdomars självkänsla (Ivarsdotter et al., 

2008). Det är därför bra att barnmorskorna har uppmärksammat att försöka se, bekräfta 

och vara varsamma i mötet med kvinnorna. Självkänslan kan kanske hos vissa kvinnor bli 

sämre om barnmorskor inte är lyhörda. Kvinnor som kommer till ungdomsmottagningar 

bör känna att deras behov tas på allvar och att de får den hjälp de eftersöker. 

 
Även om en oförståelse för traditionen fanns, förstod barnmorskorna att ingreppen utförs 

som ett resultat av ett kulturellt arv. Att visa hänsyn och respekt inför andra människors 

kultur ingår i barnmorskans profession (ICM, 2010). Således strider KKS mot de 

mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och är ett brott enligt svensk lag (SFS, 

1982:316). Barnmorskor får inte acceptera KKS, men viktigt är att ha en förståelse för 

varför könsstympning utförs för att kunna möta och hjälpa kvinnor som blivit utsatta på ett 

professionellt sätt.  

 
Det framkom inte i resultat om barnmorskor arbetar förebyggande emot KKS. I tidigare 

studier har barnmorskor understrukit vikten av att arbeta förebyggande. Barnmorskor 

ansåg att det är viktigt att hälso- och sjukvårdpersonal samarbetar och tillsammans med 
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samhället förhindrar att könsstympning utförs (Dawson et al., 2015). Eftersom det 

framkommit att kvinnor i Sverige kan utsättas för KKS trots lagförbud (Tarmaddon et al., 

2006) är det viktigt att framhålla att svensk lag inte tillåter könsstympning.     

 
Barnmorskorna ansåg att det inte alltid är av betydelse att känna till om kvinnan är 

könsstympad. Inför en gynekologisk undersökning ansågs det dock värdefullt att känna till. 

Barnmorskorna i studien hade uppfattningar om att en gynekologisk undersökning kan 

framkalla negativa känslor och minnen från tillfället då könsstympningen genomfördes. 

Tidigare studier har visat att en gynekologisk undersökning kan skapa känslor av obehag 

och utsatthet (Larsen, Oldeide & Malterud, 1997). Barnmorskor bör därför arbeta för att 

den gynekologiska undersökningen blir så bra som möjligt. Ett steg i detta är ett varsam 

och lyhört förhållningsätt, där barnmorskan är uppmärksam för hur kvinnan upplever 

undersökningssituationen. Det för att kunna avbryt om undersökningen upplevs av kvinnan 

som mycket obehaglig och smärtsam.  

 

Konklusion   

Möten med könsstympade kvinnor på ungdomsmottagningar var något som förekom 

sällan. Som en följd av det upplevde barnmorskorna att deras kunskaper i ämnet var 

bristfälliga. Inte sällan var dock bristen på tid något som försvårade 

kunskapsinhämtningen. Vidare var KKS ett ämne som berörde barnmorskorna 

känslomässigt och en stark vilja fanns att kvinnan skulle uppleva sig sedd och respekterad. 

I dagsläget ansågs inte behovet av riktlinjer vara stort, men en gemensam uppfattning 

fanns att behovet inom en nära framtid kommer att öka. 

Förslag på klinisk tillämpning 

Eftersom att barnmorskor upplever att de behöver mer kunskap i ämnet KKS, bör fler 

utbildningstillfällen i ämnet ges. Riktlinjer för hur barnmorskor på ungdomsmottagningar 

ska bemöta kvinnor som är könsstympade bör även utformas.   

Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning är en studie som undersöker könsstympade kvinnors 

erfarenheter av möten med barnmorskor på ungdomsmottagningar. En sådan studie skulle 

komplettera aktuell studie och kunna ge mer kunskaper i ämnet som i sin tur kan bidra till 

att barnmorskors bemötande förbättras. 
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