
Nationell konferens 6 februari -
Internationella dagen för nolltolerans mot 

kvinnlig könsstympning 



Program förmiddag

09:30 Inledning

10:00 Könsstympning av flickor och kvinnor

10:40 Paus med kaffe/te

11:00 Förebyggande arbete

12:20 – 13:20 Vegetarisk lunch serveras



Program eftermiddag

13:20 Hälso- och sjukvården

14:10 Nationella uppdrag

14:40 Paus med fika

15:10 Internationell utblick förebyggande arbete

16:20 – 16:30 Avslutning
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Könsstympning av flickor och kvinnor i 
världen och i Sverige



Vad är könsstympning?

Med könsstympning av flickor och kvinnor avses alla ingrepp som rör 
borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan 
åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke  

medicinska skäl. (Who)

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande 
mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är en 
form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor, som 
många gånger sker med familjens heder som förklaring. 

(Våga se!, Länsstyrelsen Östergötland 2015)











-Flickor och kvinnor som är redan könsstympade löper större risk för fysisk och 
psykisk ohälsa än icke könsstympade kvinnor 

-Könsstympning är skadlig både kort och långsiktig 

Omedelbara konsekvenser 

Blödning 

-Smärta och värk

Dödsfall

Urinretention (svårighet att tömma urinblåsan)

Infektioner 

Feber

Problem med sårläkning 

Konsekvenser av könsstympning 
(56 studier med totalt 133 515 kvinnor)



Smärta vid samlag

Urinvägsinfektion 

Ärrbildning 

Infektioner 

Inkontinens

Blåsbildning

Smärtsam urinering

Flytningar och klåda

Forts. Konsekvenser av könsstympning



➢ Ångest

➢ Somatisering

➢ Fobier 

➢ Depression

➢ PTSD

*Kizilhan, 2011

Psykiska konsekvenser* 



➢ 200 miljoner flickor och kvinnor har blivit utsatta för 
könsstympning

➢ 44 miljoner av dem är under 15 år  (2010-2015)

➢ 2 miljoner flickor utsätts årligen                                                                              

➢ 3 miljoner flickor riskerar årligen  (3.9 miljoner , 2018) 

➢ I hälften av länderna stympas majoriteten av flickorna innan 5 års 
ålder. I övriga länder sker det mellan 5-14 års ålder

Globalt (UNCEF)



Gambia
Egypten



➢ 38 000 kvinnor /7 000 flickor kan vara könsstympade i Sverige

➢ samt 19000 flickor är i risk enligt Socialstyrelsen (2015)

Hur ser det ut i Sverige?



Lagen i Sverige, 1982
1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra

bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har
lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har
orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig
hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott
döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2017:333).



Lagen i Sverige, 1982

13 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3
§ brottsbalken inte är tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag
(1999:267).



Domar

Tvångsäktenskap

4 fällande domar äktenskapstvång

1 fällande dom förberedelse till äktenskapstvång

1 fällande dom stämpling till äktenskapstvång

2 friande domar



•46 anmälningar i Sverige, 1982-2010 (Källa: NCK)

•100 anmälningar, 2015-2018 (Källa: BRÅ)

2 fällande domar rörande könsstympning.

•1 dom rörande stämpling till könsstympning. 

Anmälningar/fällande domar i könsstympning



polisanmälningar rörande könsstympning i 
Sverige

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har det under åren 2015 t.o.m. 
2018 inkommit totalt 100 polisanmälningar rörande könsstympning av flickor 
och kvinnor:

2015 14 anmälningar
2016 27 anmälningar
2017 21 anmälningar
2018 38 anmälningar



Stina Wirsén

Bemötande



Vad kan vi göra? Vad vill vi uppnå? Hur?  

➢ Krafttag för att förebygga könsstympning.

➢ Ta reda på hur din org./arbetsplats arbetar med frågan. Håll 
frågan levande 

➢ Använd befintliga lagstiftning och specialkunskap som finns 
inom området 

➢ Integrera arbetet mot (HRV) i ordinära verksamheten för att 
synliggöra könsstympning av flickor och kvinnor 

➢ Be om hjälp. Samla på goda erfarenheter och samverka med 
andra 



Från ord till handling

Samhällets ansar: 

➢ Stöd, skydd och vård för de som är  
redan utsatta som söker hjälp

➢ Upptäcka flickor och kvinnor i 
andra sammanhang som kan vara 
utsatta 

➢ Förebygga könsstympning (flickor 

och familjer i risk)

➢ Kunskap, samverkan och 
uppföljning  

Det finns stöd bl.a.

➢ Hälso- och sjukvården

➢ Socialtjänsten ( SoL, LVU)

➢ Förskola och skola

➢ Frivilliga organisationer

➢ mm 



Material

Våga se – En vägledning för stöd, 
vård och skydd av flickor och 

kvinnor som är eller riskerar att bli 
könsstympade 

Syftet med handlingsplanen (2018), 
som innehåller nya och sedan tidigare 

beslutade åtgärder, är att förebygga och 
motverka könsstympning samt förbättra 

stödet till redan utsatta. 



Informationsfilmer –
om könsstympning av flickor och kvinnor

Informationsfilm 
– könsstympning till 

unga

Informationsfilm 
– könsstympning till 

vårdnadshavare 

Informationsfilm 
– könsstympning till 

yrkesverksamma





➢ 3 518 ärenden / 4 250 personer

➢ Könsstympning/risk för könsstympning: 236 flickor/kvinnor (7 procent 
av flickorna/kvinnorna), varav 
Konsekvenser av könsstympning – 68 flickor och kvinnor
Oro för att könsstympning ska ske – 106 flickor
Misstanke om att könsstympning har skett – 57 flickor

Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 
2014 – 31 december 2019





Kontakta gärna mig vid frågor!

Bayan.nasih@lansstyrelsen.se
010-223 52 94

mailto:Bayan.nasih@lansstyrelsen.se


FÖREBYGGANDE ARBETE
Norrköpings kommun 

Petra Blom och Maria Jussila



Kommunstyrelsen beslutade 2016 om ett kommunövergripande   
arbete kring:

Hedersrelaterat våld och förtryck
- Könsstympning

- Barn och tvångsäktenskap
- Uppfostringsresor

Föräldrastöd

Jämställdhet

Maskulinitetsnormer

Barnkonventionen

Agenda 2030

Utbildningsinsatser, handlingsplaner

Konsultativa gruppen mot våld

http://www.norrkoping.se/


SAMVERKAN KRING KÖNSSTYMPNING

•Polis

• Åklagare

Utbildningskontoret

• Öppna förskolan (förebyggande arbete, föräldrastöd)

• Förskolan

• Skolan

- förskola/ skola (måste uppmärksamma flickorna)

- skolsköterska (ställer frågor vid hälsosamtalen, uppmärksammar 

flickor som söker hjälp, bokar tid till ex barnmorska på ungdomshälsan)

- skolläkare (remiss till landstinget)

- kurator (kontaktar barnhälsan, UMO, BUP)

- rektor (anmäler till socialtjänsten)

Landstinget

• FMC 

• BMM (info till VH, tydlig journalanteckning till BVC)

• BVC

• VC

• Barnkliniken

• Kvinnokliniken (gynekolog, ev öppnande)

• Ungdomshälsan (barnmorska, kurator, psykolog)

• Barnhälsan

• BUP (samtalskontakt)

• Vaccination utlandsresor 

• Habilitering

Socialtjänsten

• Orosanmälan

• Oro för yngre systrar = anmälan.

• Oro vid utlandsresor = anmälan.

• Diskuterar ärenden anonymt (hur ska vi gå vidare i ärendet, vem gör vad?)

• Socialtjänsten tillsammans med skolpersonal eller vårdpersonal pratar med VH 

(vid oro för utsatta flickor och riskzons flickor). 

• Om flickan behöver adekvat vård, men VH nekar = anmälan till socialtjänsten.

• VH går med på vård, men socialtjänsten kan behöva följa med (inte alltid rätt 

barn som kommer på undersökning)

Socialtjänsten träffar eleven vid några tillfällen, klargörande samtal.

Barnahus

http://www.norrkoping.se/


Förskola

skola

Kultur & fritid

Försäkringskassan

Skatteverket

Migrationsverket

Socialkontoret

Polis

Åklagare

Bostadsbolag

AVK

V&O

Uppfostringsresa

Barnäktenskap

Könsstympning

Vilseledande äktenskapsresa

Tvångsäktenskap

Hedersrelaterat våld 

och förtryck

HEARING

http://www.norrkoping.se/


Norrköpings mobila öppna förskola 

Norrköpings Öppna förskola



Öppna förskolan- en plats för förebyggande arbete
Efter en satsning i Norrköpings kommun startades det upp en 

mobil öppen förskola. 

Vi skulle bland annat:

• Arbeta uppsökande 

• Nå nya målgrupper som de befintliga 

öppna förskolorna inte når ut till

• Finnas på skyddat boende

• Samarbeta med förskolor 

Ganska tidigt upptäckte vi att Öppna förskolan 

är en plats där vi kan arbeta förebyggande mot:

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, 

uppfostringsresor

• Våld i hemmet

• Begränsning av flickors och kvinnors 

livsutrymme. Normer och värderingar, pojkar 

och flickors möjligheter….
• Finns i närområdet

• Bygger relationer, skapar 

förtroende

• Visar intresse

• Är lyhörda

• Vågar fråga

• Har kunskap

• Vet vart vi kan vända oss

På Öppna förskolan 

kan vi lyfta svåra frågor 

om vi:

http://www.norrkoping.se/


Ökade språkkunskaper

- Språktimme

- Bokcirkel

- Sjunger, samtalar

- Biblioteksbesök

- Språkstödjare

Mammor i rörelse

-starkare i kroppen

-glädje

-sammanhållning

-ökar flickors chans 

till aktiviteter

Mingel 

- BVC

- MVC 

- SFI

- Förskolor 

Mötesplatser

- Öppna förskolan

- Parkverksamhet

- Lördagsöppet

- Skyddat boende

Stärkt föräldraskap

- Lära tillsammans

- ICDP/Vägledningsgrupper

- Älskade barn

- Stöd vid introduktion på 

förskolan

- Barnteam

- Socialpedagog-enskilt stöd

Lotsning

- Världens 

mammor

- Svenska med 

baby

- Språkcafé

- Familjeläger

Exempel på saker vi gör på Öppna förskolan

Information via sms

http://www.norrkoping.se/


Citat från föräldrar

“Min man tycker att jag har ändrat åsikter sedan jag 
kom till Sverige. Men när jag får mer information så 
förstår jag att det finns andra sätt att göra saker på.”

“Jag vill inte göra som mina föräldrar gjorde mot mig.” 

“Jag vill att mina barn ska få växa upp utan att bli 
slagna.”

http://www.norrkoping.se/


Tack från Norrköping!

http://www.norrkoping.se/


http://www.norrkoping.se/


Bygga Broar, Göteborgs Stad
Emmelie Rönnblad



Emmelie Rönnblad

Samordnare Bygga Broar Göteborg



• Bygga broar – utbildningar och erfarenhetsutbyten

• Jordanien – stöd till syriska flyktingar 

• Senegal – social mobilisering våld mot kvinnor



MÅLET MED BYGGA BROAR

www.byggabroar.nu

• Stärka barn och ungas rättigheter

• Främja integration

• Förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck



MÅLGRUPP

Primär målgrupp 

• Yrkesverksamma som möter barn, unga och 

vårdnadshavare

Sekundär målgrupp 

• Vårdnadshavare, barn och unga 

www.byggabroar.nu



SYFTE

• Stärka värdegrunden i relation till styrdokument, 

nationella lagar och internationella konventioner.

• Erbjuda verktyg och modeller för processinriktad 

värdegrundsdialog med utgångspunkt i barnets 

rättigheter.

• Öka den interkulturella kompetensen.

www.byggabroar.nu



GRUNDUTBILDNING

• Kunskapsförmedling inom området.

• Reflektionsövningar kring värdegrund.

• Bildmaterial kopplat till teman. 

www.byggabroar.nu



• Barnuppfostran

• Jämställdhet

• Demokrati

• Kön, makt och våld

• Norm- och värdesystem

• Makt och motstånd

• Barn och ungas 
identitetsutveckling

www.byggabroar.nu

EXEMPEL PÅ TEMAN



• Frihet och kontroll

• Tvångsäktenskap

• Barnaga

• Hedersrelaterat våld

• Radikalisering

• Könsstympning

• HBTQ och funktionsnedsättning

www.byggabroar.nu

…MEN OCKSÅ



www.byggabroar.nu

14 förskolor

386

yrkesverksamma
Civilsamhället

InformellaFormella

Dialogkvällar

Föräldramöten

Föräldrastöd

Enskilda samtal

3 skolor

Café Sol

Kvinnogrupp

Samtal i 

moskén

Samtal med 

männen

5 

pilotförskolor

- Dimvädergatan

- Höstvädergatan 73

- Väderbodarna

- Lilla Solstrålegatan

1 pilotskola
- Landamäreskolan F-3

Somaliska 

mammor

IMPLEMENTERING

UTBILDNING Enskilda 

samtal

PÅGÅENDE ARBETE  



Hur kan vi lyfta frågan om kvinnlig könsstympning utan att
mobilisera motstånd eller bidra till stigmatisering?



Dina känslor?

Barnets känslor?

Mammans känslor?





• trygghet

• ömsesidigt förtroende

• respekt

• förstå men inte acceptera 

• långsiktighet

NYCKELORD  



Kontaktuppgifter

linda@acting4change.org

emmelie.ronnblad@grundskola.goteborg.se

mailto:linda@acting4change.org
mailto:emmelie.ronnblad@grundskola.goteborg.se


Föreningen Hela Blomman
Fatima Afarah



A day to commemorate







Naturliga blommor 
mår bäst!





ActionAid
Tariq Adans och Ingela Holmertz





Så arbetar ActionAid

• Global federation – lokalt förankrad

• Rättighetsbaserat arbetssätt 

• Förändring av grundorsakerna till 
fattigdom, ojämlikhet och förtryck

• Rättvisare fördelning av resurser och makt

• Allianser och samarbeten

• Kvinnors och flickors rättigheter 
genomsyrar allt



Vårt arbete mot könsstympning



Vårt arbete mot könsstympning

• Vårt mål är att fortsätta utveckla/utöka vårt arbete i 
Sverige mot KKS, bl a stödja berörda grupper att 
agera, sprida metoder som bidrar till 
attitydförändringar, öka kunskap och påverka. Vill 
bredda arbetet med fler relaterade frågor.

Vi

• arbetar tillsammans med unga kvinnor i riskzonen 
eller med de som är drabbade av KKS samt deras 
omgivning

• nätverkar och samverkar

• faciliterar dialog och gruppaktiviteter

• utvecklar deltagande-metoder, Reflection-Action

• sprider kunskap och påverkar

• är på ständig jakt efter finansiering..



Några röster:

“We are from different countries, culture, speak different languages 
and practice different religion yet we are all FGM victims. Today, in this 
group discussion, I learnt, FGM is bad and the practice has no 
boundaries and it is a way of controlling women’s body and her 
sexuality. But bringing us together is the beginning of taking our power 
back” 

Anonymous (Stockholm 2019)



Några röster:

“My handläggare would always encourage me to learn Swedish or send 
me to do some voluntary work (Pratik) but she never asked me if I am 
fine or feeling good. Of course in her eyes I look healthy and fit BUT I 
am not, I feel disable! Every time I go to the toilet, I take longer time 
than others because I have difficulty passing urine. As a kid I was told 
not to complain but rather carry on.” 

Ubah (Stockholm 2020)



Utmaningar som kommer upp i samtal:

• Många känner inte till den Svenska lagstiftningen mot KKS

• Flickor och kvinnor har inte tidigare haft möjlighet att själva delta i 
samtal eller möten om KKS 

• Upplever att det finns en bristande kunskap om KKS hos hälso- och
sjukvårdspersonal och hos andra yrkesgrupper.

• Könsstympning är bara ett av många problem och har inte alltid
högsta prioritet

• Kan finnas en ovilja att prata om KKS då det skulle utmana den egna
kulturen

• Det är fortfarande känsligt att prata om KKS



Möjligheter:

• Våga prata om det – utan att stigmatisera och döma

• Öka dialogen och samverkan 

• Lyssna och ta vara på kunskap, erfarenheter och idéer hos dem med 
egna erfarenheter och/eller de som är i riskzonen. 

• Satsa på kvinnors och ungas ledarskap och förändringskraft

• Lär mer av internationella erfarenheter

• Var långsiktig – att förändra makt och traditioner tar tid och kräver 
holistiskt arbetssätt.

• Stöd civilsamhällesorganisationer, lokala grupper och nätverk



Stoppa kvinnlig 
könsstympning!

Swisha en gåva - 90 00 837

TACK!

http://actionaid.se/

Tarig.adan@actionaid.org

Ingela.Holmertz@actionaid.org

Biniam.Fikadu@actionaid.org

http://actionaid.se/
mailto:Tarig.adan@actionaid.org
mailto:Ingela.Holmertz@actionaid.org
mailto:Biniam.Fikadu@actionaid.org


Regionalt arbete - könsstympningspassen
Setareh Shahbazian Wahnström



Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

• En av 21 länsstyrelser i Sverige

• Länsstyrelsen har uppdrag som berör många delar av samhället

• Uppdrag kring jämställdhetspolitik - mäns våld mot kvinnor ska upphöra

• Ett övergripande samordningsuppdrag som innefattar: 

- barn som lever med våld 

- våld i nära relationer

- hedersrelaterat våld och förtryck

- prostitution och människohandel för sexuella ändamål

- kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, 

medier och pornografi



utanför relationerV

Mäns våld mot kvinnor

Könsstympning

Gift mot sin 

vilja

Hedersrelaterat

våld och förtryck

Särskilt utsatta 

grupper

Sexuella övergrepp

utanför relationer

Prostitution

Sex mot ersättning

Människohandel

för sexuella ändamål

Barn som lever

med våld

Våld i hbtq-

relationer

Våld i nära relationer

Hatbrott

Våld på krogen

Våld i väpnande konflikter

Folkmord

Mäns Våld

Sexualiserat våld i nära 

relation

Sexualiserat våld utanför 

relationer

Våldtäkt utanför relationer

Våldtäkt i relationer

Organiserad 

brottslighet

Våld och sociala medier

Grooming

Sexuella övergrepp

i relationer

Pornografi

Våld inom 

idrotten

Ungas våld i nära 

relationer



Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västra Götalands län

Utbildningar, konferenser, informationssatsningar

Utvecklingsmedel gällande universell våldsprevention

Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan med Göteborgs 

Stad

Resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck



Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Gävleborg, 
Kronoberg, Norrbotten och Västra Götaland

UPPDRAGET

• ”Länsstyrelserna ska på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, 

kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är 

utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Sådan verksamhet kan innebära 

samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis med flerspråkig 

kompetens för att underlätta stöd och skydd, inklusive för personer som 

medverkar i brottsutredningar.”

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

• Resurscentrum Heder Barnahus Fyrbodal

• Sex resursteam i Göteborgs Stad 



Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck i länets 49 kommuner 
- i samverkan med Göteborgs Stad

1. Höj din uppmärksamhet inför de långa skolloven!

- tvångsgifte, könsstympning eller bortförande i uppfostringssyfte

1. Följ upp eventuellt saknade efter skolloven!

Syftet är att höja uppmärksamheten hos alla dem som i sitt arbete möter barn 

och unga och deras familjer



Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Könsstympningspasset På 13 

olika 

språk



Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Informationsblad – könsstympningspass

Könsstympningspassen kan beställas på Länsstyrelsen 
Östergötlands webb 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/konsstympningspass---svenska.html


Länsstyrelsen
förebygger och bekämpar

mäns våld mot kvinnor.

Kontaktpersoner 

Anders Sandberg

Utvecklare, mäns våld mot kvinnor 

Tel. 010-2244773

anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Setareh Shahbazian Wahnström

Utvecklare, Mäns våld mot kvinnor 

Tel: 010-2244517

Setareh.shahbazian@lansstyrelsen.se



Vegetarisk lunch



HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Amelmottagningen

Cecilia Berger



Amelmottagningen

Cecilia Berger

Bitr. Överläkare

Josefina Liesaho

Specialistläkare

Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Stockholm



Cecilia Berger 6 februari 2020

Amelmottagningen Amelprojektet

Bita Eshraghi

Bitr. överläkare 

Josefina Liesaho

Specialistläkare

Cecilia Berger

Bitr. överläkare



Amelmottagningen

• Dr Meri Liljegren 2003

• Drygt 2000 patienter

• Ej remisskrav

• Bedömning, information

• Medicinsk/kirurgisk behandling

• Stödjande samtal

• Barnmorska/uroterapeut

• Intyg

Cecilia Berger 6 feb 2020



Amelprojektet 2017-?

• Utbilda hälso- och sjukvårdsarbetare som befinner sig i den del 

av vårdkedjan där de ofta möter patienter som är könsstympade 

för att kunna ge korrekt bemötande och adekvat behandling.

• Utbilda yrkesverksamma inom kommunen, skolan och 

rättsväsendet.

• Utbilda patientgruppen/riskgruppen

• Patientmaterial på olika språk

• Verktyg till personal -samtalsstöd

• Samverkan

Cecilia Berger 6 feb 2020



Amelmottagningens

informationsmaterial:

- Patientfolder om Amelmottagningen

svenska, engelska, somaliska, arabiska, 

tigrinja och amhariska

- Patientfolder om Öppningsoperation

svenska, engelska, somaliska, arabiska,

tigrinja och amhariska

- Mall för beskrivning/bedömning av vulva 

- Samtalsstöd utformat för 

skolsjuksköterskor, barnmorskor och 

socialtjänst 

sodersjukhuset.se/amelmottagningen

Cecilia Berger 6 feb 2020



Föreläsningar

Cecilia Berger 6 feb 2020



Utmärkelser

Operation Kvinnofridspriset 2017

SLLs Jämställdhetspris 2018

Ottarpriset 2018 till Bita Eshraghi

Cecilia Berger 6 feb 2020



Vulvamodeller i lera

Cecilia Berger 6 feb 2020



WHO klassifikationer

Normal anatomi vulva

Typ 1 Typ 2 Typ 3
klitoristopp

klitoriskappa

inre blygdläpp

urinrörsmynningyttre blygdläpp

slidöppning

Cecilia Berger 6 feb 2020

Typ 4: andra skadliga ingrepp utan medicinsk grund, 

t ex prickning, snittning, skrapning



Totalt antal besök på Amelmottagningen

2015-2019

Cecilia Berger 6 feb 2020



Incidens

>200 miljoner kvinnor

3 miljoner flickor årligen

30 länder

2016

Cecilia Berger 6 feb 2020



Country Prevalence Country Prevalence Country 
Prevalenc

e

Somalia 98% Ethiopia 74% Yemen 23%

Guinea 97% Mauritania 69% Tanzania 15%

Djibouti 93% Liberia 50% Benin 13%

Egypt 87% Guinea-Bissau 50% Iraq 8%

Eritrea 83%
Chad 44%

Ghana 4%

Mali 89% Ivory Coast 36% Togo 4%

Sierra Leone 90% Kenya 27% Niger 2%

Sudan* 87% Nigeria 27% Cameroon 1%

Burkina Faso 76% Senegal 26% Uganda 1%

Gambia 75%
Central African 

Republic
24%

*Data from the Republic of the Sudan only. Data not collected from South Sudan. 

Source: Unicef 2016

Cecilia Berger 6 feb 2020



Akuta komplikationer

• Smärta

• Blödning

• Chock

• Infektion

• Dödsfall

Cecilia Berger 6 feb 2020



Långsiktiga komplikationer

• Blödningsbesvär

dysmenorré, långdragna menstruationer

• Urinvägsbesvär

UVI, tömningssvårigheter, “inkontinens”

• Vaginala besvär

bakteriell vaginos, svampinfektioner

• Dyspareuni/Apareuni

vestibulodyni, vaginism

• Komplikationer vid läkning

ofullständig, abscessbildning, cystbildning, keloid

• Psykiska effekter

PTSD, ångest, depression, psykosexuella besvär

• Förlossningskomplikationer

postpartumblödning, instrumentell förlossning, sfinkterruptur

Cecilia Berger 6 feb 2020



Önskvärt i framtiden?

• Fler specialistmottagningar i landet

• Gemensamma riktlinjer

• Forskning!

Cecilia Berger 6 feb 2020



Hemsida: www.sodersjukhuset.se/amelmottagningen

Mail: amelmottagningen.sodersjukhuset@sll.se

Instagram: amelmottagningensos

TACK!



Vulvamottagningen 
Lisa Granhed och Ingrid Molander



Vulvamottagningen
Angereds Närsjukhus



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Vulvamottagningen på ANS 

https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar/gynekologimottagning/vulvamottagning/



” Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus ska 

hjälpa kvinnor som utsatts för någon form av 

könsstympning. 

Mottagningen ska också bidra till att öka 

kunskapen bland befolkningen om vilka 

hälsokonsekvenser, fysiskt och psykiskt, denna 

sedvänja får för kvinnan.”

Syftet med verksamheten;

ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING



Mottagningen ska:

✓ Ta emot kvinnor, från 16 år (13 år) och uppåt, via remiss som har 

genomgått någon form av könsstympning och behöver hjälp eller stöd 

fysiskt och/eller psykiskt.

✓ Undervisa och informera om konsekvenserna av kvinnlig 

könsstympning.

✓ Vid behov hjälpa till med defibulering (öppningsoperation).

✓ Ge  rådgivande/stödjande samtal och socialt stöd.

ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Åtaganden



✓ Undervisa och informera om den kvinnliga, normala anatomin och 

fysiologin.

✓ Ge stöd och råd till andra instanser som träffar kvinnor som 

könsstympats.

✓ Bedriva viss utåtriktad verksamhet tillsammans med andra instanser 

så som skola och mödravård, framför allt inom nordöstra Göteborg.

✓ Samverka i nätverk med vård, skola och omsorg.

✓ Medvetandegöra problem och bedriva förbättringsarbeten inom 

området.

ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING



✓ Vårdinrättningar

✓ Skolhälsovård

✓ Egenremiss

✓ (ringa till mottagningen)

ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Vad finns för krav för att få komma till Vulva-

mottagningen, ANS?

http://www.angeredsnarsjukhus.se/for-patienter/remiss-och-egenremiss/

REMISS

http://www.angeredsnarsjukhus.se/for-patienter/remiss-och-egenremiss/


ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Vad söker kvinnorna/ flickorna för ……?

Vad står det på remissen?



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Orsaker

✓ Problem relaterat till menstruation; smärta, 

oregelbundna blödningar mm

✓ Samlagssmärta

✓ Barnönskan, infertilitet

✓ Vulvabesvär

Vanliga :



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Forts ..

Mer sällan:

✓ Miktionsbesvär, svårigheter att kissa 

eller urinläckage

✓ Fistlar, abscesser

✓ Urinvägsinfektioner



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Arbetssätt

Ett multiprofessionellt team

Gynekolog Barnmorska

Kurator/sexolog Kulturtolk/ dola

( Fysioterapeut )



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Svårigheter

✓ Språkförbistringar

✓ Kulturella olikheter

✓ Rädsla

✓ Sociala aspekter 
(uppehållstillstånd, boendeform, ekonomi, 

civilstånd etc )



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

TACK FÖR ATT

NI LYSSNADE!



ANGEREDS NÄRSJUKHUS, VULVAMOTTAGNING

Kontaktuppgifter:

Vulvamottagningen 

Angereds Närsjukhus

Göteborg

ans.vulvamottagning@vgregion.se

Lisa Granhed 

Barnmorska/projektledare

Lisa.Granhed@vgregion.se

Hanna Edvardsson 

Samordnare/verksamhetsutvecklare

Hanna.Edvardsson@vgregion.se

mailto:Lisa.Granhed@vgregion.se
mailto:Hanna.edvardsson@vgregion.se


Regional medicinsk riktlinje 
Carina Eliason



Regional medicinsk riktlinje om 
Hedersrelaterat våld och förtryck

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Carina Eliason, områdeschef

www.valdinararelationer.se

http://www.valdinararelationer.se/


VKV:s uppdrag

Skapa, samla och sprida kunskap inom områden

• Mäns våld mot kvinnor

• Våld i nära relationer

• Sexuella övergrepp

• Hedersrelaterat våld och förtryck

Barnperspektiv

VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer



Regionala medicinska riktlinjer

• Våld i nära relationer – indikationer och handläggning

• Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn 
som bevittnat/upplevt våld – indikationer och handläggning

• Akut handläggning av sexuella övergrepp - Barn och vuxen

• Hedersrelaterat våld och förtryck

https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/

VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/


Regional medicinsk riktlinje

Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning,
barnäktenskap och tvångsäktenskap

Gäller från och med okt 2019

https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/

VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/rmr---regionala-medicinska-riktlinjer/


RMR - Innehåll

Huvuddokument 
Bakgrund – Diagnoskoder - Utredning och handläggning - KVÅ-koder m.m.

Bilagor  
Lagar och styrande beslut - fördjupande kunskap om specifika områden – kontaktuppgifter 

Lokala rutiner

VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer



Tack för uppmärksamheten!

Carina Eliason
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum

om våld i nära relationer - VKV



NATIONELLA UPPDRAG
Regeringskansliet

Frida Hansson 



Regeringens insatser mot 

könsstympning av flickor och kvinnor

Frida Hansson

Jämställdhetsenheten

Arbetsmarknadsdepartementet

Nationell konferens – Internationella dagen för nolltolerans mot

kvinnlig könsstympning

Arbetsmarknadsdepartementet 126



• Beslutades i juni 2018

• Kopplar till Nationell strategi för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor
oEtt utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot 

våld. 

oFörbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och 

stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.

oEffektivare brottsbekämpning.

oFörbättrad kunskap och metodutveckling. 

Handlingsplanen mot könsstympning

Arbetsmarknadsdepartementet 127



• Jämställdhetsmyndigheten: Inventera och sprida 

arbetssätt för attitydförändring och 

beteendeförändring. Fokus civilsamhället och 

fritidsverksamheter och öppna 

ungdomsverksamheter.

• Socialstyrelsen: Inventera vilken vård som 

erbjuds i olika delar av landet och lämna förslag 

på hur vården kan förbättras och bli mer jämlik.

Insatser mot könsstympning i 

handlingsplanen

Arbetsmarknadsdepartementet 128



• Barnafrid: Utbildningsinsatser om hedersrelaterat 

våld och förtryck och dess olika uttrycksformer 

barnäktenskap, tvångsäktenskap och 

könsstympning för barnahus.

• Socialstyrelsen: Uppdrag om fördjupade 

fortbildningar, kunskapsstöd för Hälso-och 

sjukvården

• MUCF: Informationsinsatser rörande hälsa, 

sexualitet och jämställdhet riktat till unga 

nyanlända och asylsökande. (utifrån youmo.se)

Insatser mot hedersrelaterat våld och 

förtryck i handlingsplanen

Arbetsmarknadsdepartementet 129



• Särskild straffskärpningsgrund för brott med 

hedersmotiv (lagrådsremiss beslutas idag)

• Myndigheternas möjligheter ska stärkas att 

ingripa vid misstanke om att personer förs ur 

landet för att giftas bort mot sin vilja eller 

könsstympas (lagrådsremiss beslutas idag)

• Kompetens om hedersrelaterat våld ska öka. 

• Arbetet mot heder ska öka i skolorna

• Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas

Januariavtalet: Stoppa hedersbrotten 

Arbetsmarknadsdepartementet 130



• Förstärkt länsstyrelsernas arbete mot hrv (110 milj. 

2020), inkl. fortsätta utveckla regionala resurscentra

• Återrapporteringskrav Polismyndigheten och 

Åklagarmyndigheten om förutsättningarna för 

uppklaring av brott med hedersmotiv, inklusive 

könsstympning

• Proposition med förslag om avskaffad preskription för 

bl.a. könsstympningsbrott

• Utredning Straffansvar för hedersrelaterat våld och 

förtryck

• Regeringens särskilda satsning med fokus på 

personer, främst i hederskontext, som förs utomlands 

har permanentats.

Åtgärder mot hrv, i urval

Arbetsmarknadsdepartementet 131



• Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra

• https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/jamstalldhetsmal-6-mans-vald-mot-

kvinnor-ska-upphora2/

Mer information på regeringen.se

Arbetsmarknadsdepartementet 132



Jämställdhetsmyndigheten 
Mikael Thörn



JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

KÖNSSTYMPNING 
AV FLICKOR OCH KVINNOR

Nationell konferens den 6 februari 2020 Göteborg

Mikael Thörn



JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

Övergripande mål

Kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv.



DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA DELMÅLEN



EN NATIONELL STRATEGI FÖR ATT 
FÖREBYGGA 
OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 

arbete mot våld

• Förbättrad upptäckt av våld och starkare 

skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och 

barn 

• Effektivare brottsbekämpning

• Förbättrad kunskap och metodutveckling 



OM HEDER I STRATEGIN
• Våld mot kvinnor och flickor i nära relationer kan vara extrema yttringar av 

närståendes normer kring heder. Till sådana normer hör uppfattningen att en 
familjs rykte och anseende är avhängigt kvinnliga familjemedlemmars kyskhet 
och oskuld samt deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa 
ideal. 

• Kontroll av kvinnor och flickor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i 
vardagen i fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet till styrning av 
val beträffande utbildning, jobb, äktenskap och skilsmässa. Även unga män 
kan bli gifta mot sin vilja. Hbtq-personer kan betraktas som hotande mot 
familjens heder och utsättas för liknande kontroll, påtryckningar och våld. 

• Flera män och kvinnor kan vara involverade i att planera, besluta, sanktionera 
och utöva hedersrelaterat våld och förtryck. Detta innebär bl.a. att enskilda 
familjemedlemmar kan uppleva en stark plikt att utföra, eller medverka till, 
våldshandlingar. Både kvinnor och män som försvarar den som är utsatt kan 
straffas för det och själva vara utsatta på olika sätt. 



HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

• Främja  utvecklingen av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld 
och förtryck

• Synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med 
inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande 
frågor 

• Två särskilda regeringsuppdrag om förebyggande arbete
• Pojkar och unga män i en hederskontext

• Könsstympning av flickor och kvinnor

• HRV ingår i myndighetens olika uppdrag
• Samverkan sker med olika myndigheter kontinuerligt 

• Nationella kompetensteamet (Lst Östergötland) m.fl.



HRV OCH KKS ÄR BROTT MOT MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER OCH SVENSKA LAGAR

FN:s konventioner

• Kvinnokonventionen (CEDAW)

• Barnkonventionen (lag i Sverige 2020)

• Europarådets Istanbulkonvention

• EU:s brottsofferdirektiv

• Svenska lagar som BrB, t.ex. misshandel, grov kvinnofridskränkning,  
äktenskapstvång, könsstympning av flickor/kvinnor.

Bestämmelser i FB, SoL, LVU, Skollag, Hälso- och sjukvårdslag m.fl.



BARNKONVENTIONEN-LAG I SVERIGE 2020
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen 

får diskrimineras.

• Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa.

• Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad.

• Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

• Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till 
hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.



AGENDA 2030

• FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, en universell 
agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-jamstalldhet/


AGENDA 2030 MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

• Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

• Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra 
typer av exploatering.

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

• Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap 
och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.



SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

• Årlig löpande uppföljning och analys

• En till två fördjupade
uppföljningar per år

• En samlad analys år sex 

• Uppföljning av delmål 6 och nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor (5 feb. 2020) 



UPPFÖLJNING AV NATIONELL STRATEGI

Rapporten innehåller  

• en kartläggning av åtgärder relaterade till 
strategin och strategins åtgärdsprogram,

• en presentation av ett första urval indikatorer 
för att följa arbetet, 

• en barnrättslig analys av strategin.

Arbete pågår



UTBILDNING TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 
OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA 
RELATIONER
Hedersrelaterat våld och förtryck (barn-, tvångsäktenskap och könsstympning av 
flickor och kvinnor) samt prostitution och människohandel ingår.

Examensordningen ändras för utbildning till: 

• fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare,   

2019 – 2020 modellskapande kurs i samverkan med bl.a. 

NCK (Uppsala universitet), Ersta Sköndal, Karolinska institutet, Barnafrid, 
Göteborgs universitet 

– nationell spridning till högskolor och universitet 



ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLDSUTSATTHET
Fem myndigheter samverkar i regeringsuppdraget  

• Syfte att förbättra och öka upptäckten av våldsutsatthet

• Gäller bl.a. mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Jämställdhetsmyndigheten 
• Övergripande samordning, uppföljning och redovisning av insatser. Slutrapport mars 2022.

Socialstyrelsen 
• Bistår de övriga myndigheterna i arbetet som rör rutiner och metoder för upptäckt av våld.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket 
• Ska var för sig utveckla arbetet med att upptäcka våldsutsatthet gentemot sina målgrupper

Samordningsförbunden ingår även i uppdraget 
• Pilotverksamhet om ökad upptäckt av våld i sju regioner



VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE
Sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande 
arbete med unga män och pojkar i hederskontext.

Som ett led i metodutvecklingsarbetet har ett internationellt expertmöte 
genomförts.

Syftet med det internationella expertmötet var att 

- genom erfarenhetsutbyten och ta del av internationella erfarenheter, arbetssätt 
och metoder 

- identifiera påverkansfaktorer som möjliggör förändring hos pojkar och unga män i 
en hederskontext 



SAMTAL PÅGÅR: 
OM HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 

• Förebyggande arbete riktat till pojkar och unga 
män måste utvecklas

• Pojkar/unga män - inte bara offer/förövare

• Fortsatt uppföljning med identifierade 
verksamheter

• Långsiktighet finansiering

• Spridning och implementering av goda ex.

• Utvärdering och forskning



VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE

• Våldsförebyggande arbete med barn och 
unga 

• Universellt

• Våld i ungas parrelationer

• Pojkar och unga män i en hederskontext

• Inget att vänta på 
• Handbok om strategisk våldsförebyggande 

arbete



FILM OM 
HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
• Film om HRV utifrån bl.a. #metoo upprop (under arbete)

• Barn-, tvångsäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor, bortförande 
av barn, stark negativ social kontroll m.m. 

• Till bl.a. socialtjänst, hälso- och sjukvård , skola

• Lanseras i samband med kampanjen Saknad (maj 2020)

• Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, 
Skolverket, Utrikesdepartementet

• Barnafrid/basprogram. Om våld mot barn inkl. HRV lanseras i sept. 
2020



KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor 

• inventering av förebyggande arbetssätt och metoder inom särskilt 
civilsamhället och ungdomsverksamheter

• informationsspridning

• sprida bra metoder/arbetssätt

• internationell utblick

38 000 kvinnor varav 7 000 flickor är könsstympade i Sverige (SoS 
2015)

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott i Sverige (sedan 
1982)

Två fällande domar kks (Göteborg 2006) en om stämpling (2018) 



KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR

• Problemet är inte att det saknas lagar, konventioner eller 
kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor

• Eller möjligheter till hjälp för de flickor och kvinnor som utsatts 
för könsstympning

• Problemet är tystnaden  – eller att vi inte gjort tillräckligt  

• Det kan vi tillsammans ändra på 



VAD HAR VI SETT

• Genomfört en inventering och efterlysning – myndigheter, nätverk, org.

• Få konkreta exempel på förebyggande arbete 

mot könsstympning av flickor riktat till unga 

inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.

• Målgruppen behöver involveras mer framöver. 

• Information och kampanjer behöver bli bättre på 

att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt. 

• Hälso- och sjukvården i hela landet bör ha tillgång till 

särskild kompetens eller verksamhet för att ta emot de flickor och kvinnor  

som är i behov av vård och behandling samt psykosocialt stöd.



VAD GÖR VI NU

• Genomfört workshops med organisationer, unga och Integrate UK 

• Arbetar vidare med att ta fram informations-, kunskaps-, och 
stödmaterial  

• Fortsatta dialogmöten med målgruppen: unga, org. och 
verksamheter samt forskare

• Resultaten kommer att presenteras under året
• Digital plattform skapas för arbetssätt och metodstöd samt kunskapsmaterial 

• Informationsmaterial (kampanj/film)

• Slutredovisning i september 2020

• Nationell konferens med presentation av material, arbetssätt- hösten 
2020



KÖNSSTYMPNING 
AV FLICKOR OCH KVINNOR

• Könsstympning av flickor och kvinnor är inte ett isolerat problem och händelse. Det  
handlar bland annat om ett sätt att begränsa och kontrollera flickors och kvinnors kroppar 
och sexualitet, föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och 
flickors sexuella beteende och ojämställdhet.  

• Därför måste vi alla tillsammans, myndigheter och organisationer agera, förebygga och 
kämpa för flickors och kvinnors rätt till sin kropp, sin frihet och sina egna val. Vi måste se 
till att stoppa sedvänjan, synliggöra, förebygga, och vidta åtgärder. Allt annat är ett svek 
och diskriminering av flickors och kvinnor rättigheter, hälsa och utveckling.

• Förebyggande arbete handlar bland annat om att arbeta med att förändra attityder, 
normer, sedvänjor och traditioner som leder till könsstympning av flickor. 

• Insatserna måste riktas och nå ut till alla berörda målgrupper. För att förändring ska bli 
möjlig  måste pojkar och män involveras. 



FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT KÖNSSTYMPNING 
AV FLICKOR OCH KVINNOR BEHÖVS: 

• En ny kartläggning av omfattning av könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige behöver 
genomföras eftersom den tidigare har varit begränsad och bygger på statistik från 2012. 

• Kunskapen om könsstympning av flickor och kvinnor och könsstympningens konsekvenser måste 
förbättras inom bl.a. hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. 

• Det förebyggande arbetet riktat till både unga och till föräldrar behöver utvecklas och stärkas och nå 
ut till olika målgrupper.

• Det behövs flera specialiserade mottagningar för att uppnå en jämlik  hälso- och sjukvård. Hälso-
och sjukvården i hela landet måste ha tillgång till särskild kompetens eller verksamhet för att ta 
emot de flickor och kvinnor som är könsstympade samt är i behov av vård och behandling samt 
psykosocialt stöd. 

• Medicinska riktlinjer och rutiner behöver tas fram och tillämpas i alla regioner.   

• Den berörda målgruppen måste  involveras bättre i arbetet mot könsstympning av flickor och 
kvinnor. 

• Kunskap och lagstiftning måste implementeras och omsättas i praktiken 

• Långsiktighet – att arbetet prioriteras av chefer och politiker.



Facebook: 

Jämställdhetsmyndigheten

Instagram:

@jamstalldhetsmyndigheten

Twitter: @jamy_sverigewww.jamstalldhetsmyndigheten.se
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