
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning 

av flickor och kvinnor 

EXAMENSARBETE 

HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete 
FÖRFATTARE: Nanita Jawhar Hanna, Dielleza Zymeri  

EXAMINATOR: Gunilla Nilsson 
JÖNKÖPING 2017, Maj  

En webbaserad innehållsanalys av socialstyrelsens publicerade dokument 

kring könsstympning.  

 

 



 

 

Förord 

Vi vill i detta förord tacka alla som har bidragit med råd, tips, vägledning och stöttning. 

Ett stort tack riktar sig speciellt till vår handledare Björn Johnsson, universitetslektor i 

Socialt arbete vid Jönköpings universitet, för sitt omfattande engagemang och 

tillgänglighet under uppsatsens gång.  Han har varit en inspirationskälla och bidragit 

med konkreta förslag. Vi vill även tacka Azemine Halili för korrekturläsning och 

reflektion av vår uppsats. Tack till Peter Hemans som har varit behjälplig med 

översättningen av den engelska sammanfattningen. 

Ett extra stort tack riktar sig även till våra familjemedlemmar för all stöd, motivation, 

förståelse och tålamod.  

  



 

 

 

 

Abstract 

Background The focus of the study is to draw attention to the National Board of Health and 

Welfare directory information concerning female genital mutilation (FMG). The 

tradition involving the total or partial removal of the female external genitalia, 

including intentional damage which alter or cause defects on the female genitalia 

without medical reasons or reasons (WHO, 2008). As a result of migration and 

population movements, the tradition came to be recognized internationally and 

in Sweden. In Sweden, the tradition has a clear relevance to social work because 

FGM is discussed and defined as violence against women/children, oppression, 

honour, violation of human and children's rights (Talle, 2008). Authorities in 

Sweden is facing a challenge to inform, alert, integrate and work preventively 

with this audience. 

Purpose  The purpose of this study is to describe and analyse how the National Board of 

Health and Welfare by its web platform conveys knowledge of FGM. Based on 

the websites available texts examined and analysed guidance and knowledge 

subsidies to various professions, such as social and health care. Further studies 

show knowledge and support guides professionals to understand and act on 

issues related to FGM as a work of social, group and at a individual level. 

Based on the analysis of how the National Board of Health and Welfare 

promotes the social work of FGM. 

Method  The study is based on a qualitative research based on a systematic literature 

review and inductive approach. The literature review was based on analysis 

and review by the National Board of Health and Welfare knowledge support. 

Through a web-based content analysis examined 53 published documents that 

directly or indirectly affects FGM. 

Results In the results section identified the receiver to think of the published material 

illustrated in the form of a diagram. The universal information represents half 

of the sample. The two prominent groups identified as Health and the touch 

target. In smaller scale material is directed to social and community -/health 

communicators. Results demonstrate that the health-care system in his work on 

FGM, has been more widely access to practical and theoretical guidance in 

comparison to the other receiver groups represented. 

Conclusions The study shows that the National Board of Health and Welfare conveys a 

work against the tradition of individual, group and societal level. Information 

about FGM are broadly in line with previous research on the origin, presence, 

design and impact. The study shows that the National Board of Health and 

Welfare is a source of knowledge and information on the subject. However, 

there are differences in the practical guide to creating a basis for action. In the 

concrete work at the individual level, disparities, depending on whether the 

issue arises in healthcare or social services.  
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Sammanfattning 

Bakgrund  Fokus för studien är att uppmärksamma Socialstyrelsens vägledande 

information rörande könsstympning av flickor och kvinnor. Traditionen innebär 

total eller delvis borttagning av det kvinnliga yttre könsorganet, vilket innefattar 

avsiktliga skador som förändrar eller orsakar defekter på det kvinnliga 

könsorganet utan medicinska skäl eller grunder (WHO, 2008). Till följd av 

migration och befolkningsomflyttningar har traditionen kommit att 

uppmärksammas internationellt och även i Sverige. I Sverige har traditionen en 

tydlig relevans för socialt arbete eftersom könsstympning diskuteras och 

definieras som våld mot kvinnor/barn, förtryck, heder, brott mot mänskliga och 

barns rättigheter (Talle, 2008). Myndigheter i Sverige står inför en utmaning att 

informera, uppmärksamma, integrera och arbeta preventivt med denna 

målgrupp. 

 

Syfte  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialstyrelsen via sin 

webbplattform förmedlar kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. 

Utifrån hemsidans tillgängliga texter granskas och analyseras vägledning och 

kunskapsstöd riktade till olika professioner, exempelvis socialtjänsten och hälso-

och sjukvård. Vidare studeras hur kunskapsstöd vägleder professioner till att 

förstå och handla i frågor som rör könsstympning som ett arbete på samhälls-, 

grupp och individnivå. Utifrån det analyseras hur socialstyrelsen främja det 

sociala arbetet kring könsstympning. 

 

Metod  Studien bygger på en kvalitativ forskning baserad på systematisk litteraturstudie 

och induktiv ansats. Litteraturstudien grundades på analys och granskning av 

socialstyrelsen kunskapsstöd. Genom en webbaserad innehållsanalys 

granskades 53 publicerade dokument som direkt eller indirekt berör 

könsstympning av flickor och kvinnor.   

 

Resultat I resultatdelen identifieras tilltänkta mottagare av det publicerade materialet som 

illustreras i form av ett diagram. Den allmängiltiga informationen representerar 

hälften av urvalet. De två mer framträdande grupper identifieras som Hälso-och 

sjukvård och den berörda målgruppen. I mindre omfattning riktas material till 

socialtjänst och samhälls-/hälsokommunikatörer. Resultat påvisar att Hälso-

sjukvården i sitt arbete med könsstympning, har i större omfattning tillgång till 

praktiskt och teoretisk vägledning i jämförelse med de andra representerade 

mottagargrupperna. 

 

Slutsatser Studien visar att socialstyrelsen förmedlar ett arbete mot traditionen på individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Information kring könsstympning av flickor och 

kvinnor stämmer i stort sett överens med tidigare forskning gällande ursprung, 

förekomst, utformning och konsekvenser. Studien visar att Socialstyrelsen är en 

källa för kunskap och information kring ämnet. Det föreligger dock skillnader i 

den praktiska vägledningen som skapar grund för handling. Vid det konkreta 

arbetet på individnivå framträder skillnader beroende på om frågan aktualiseras 

inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.  
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1. Inledning 

Könsstympning av flickor och kvinnor- något som är främmande, långt ifrån den 

västerländska kulturen och utgör ett grovt brott mot barns- och kvinnors rättigheter. 

Men vad innebär könsstympning? Begreppet är uppbyggt av två ord ”kön” och 

”stympning” som inbegriper en negativ laddning. Det måste handla om ett grovt 

ingrepp i det kvinnliga underlivet, vilket öppna upp för frågan om ingreppet bör 

tolereras. En tradition som anses vara en självklarhet i en kultur är kanske inte en 

självklarhet i en annan. Varför, hur och i vilka delar av världen utförs ingreppet? I vilken 

utsträckning är ämnet relevant för socialt arbete i Sverige? 

Globalisering och samhällsutveckling har ställt socialt arbete inför nya former av 

sociala problem. Sedan 1996 uppmärksammas en kontinuerlig ökning av antal 

invandrargrupper i Sverige. Under de senaste tio åren har många människor från bland 

annat Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea sökt sig till Sverige på grund av krig, våld 

och förtryck (Scb, 2017). I samband med det har Sverige berikats med olika kulturer, 

religioner och etniciteter som inbegriper andra traditioner, däribland könsstympning av 

flickor och kvinnor. Den har väckt stor uppmärksamhet med tanke på dess komplexitet, 

vilket skapar en ny utmaning för svenska myndigheter.  

Hur främjas socialarbetare för att förstå traditionen och hur ska målgruppen bemötas? 

För att närma sig svaret har följande studie utgått från Socialstyrelsen- en statlig 

myndighet, med en bred verksamhet med fokus på socialtjänst samt hälso-sjukvård. De 

tar fram föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur 

yrkesgrupper lever upp till föreskrifternas krav (Socialstyrelsen, u.å.).
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka/analysera hur socialstyrelsens 

kunskap/information/riktlinjer kring könsstympning av flickor och kvinnor ser ut. 

Studien belyser vilka tillgängliga rekommendationer, åtgärder och riktlinjer som finns 

och mot vilka mottagare dessa riktar sig till. Vidare fokuserar studien på aktualiseringen 

av frågan inom socialtjänst i syfte att undersöka hur socialstyrelsens material främjar 

arbetet kring könsstympning i det praktiska sociala arbetet. 

 

Följande frågor ställs för att uppfylla syftet: 

 Hur beskriver Socialstyrelsen fenomenet kring könsstympning av flickor och kvinnor? 

 Vem är den tänkta mottagaren för informationen och vilka rekommendationer lämnar 

Socialstyrelsen? 

 Hur främjar socialstyrelsens riktlinjer arbete med könsstympning av flickor och kvinnor 

i det sociala arbetets praktik? 
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2. Bakgrund 

Följande del lägger fokus på fakta kring könsstympning av flickor och kvinnor i avsikt 

att presentera en övergripande bild av traditionens ursprung, utförande och förekomst. 

Vidare beskrivs internationella överenskommelser och nationell lagstiftning.  

 

2.1. Om begreppet könsstympning 

Det finns olika uppfattningar om terminologin i detta ämne. På engelska används orden 

Female gential mulitation (FGM), vilket motsvarar kvinnlig könsstympning, och 

female gential cutting (FGC) som översätts med kvinnlig omskärelse (Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK), 2011). Termen ”Kvinnlig könsstympning” används 

oftast bland aktivister och lagstiftningshandlingar i västvärlden och 

Världshälsoorganisationen (WHO) (Johnsdotter & Essén, 2016). Socialstyrelsen 

använder sig av begreppen ”kvinnlig könsstympning”, ”könsstympning av flickor och 

kvinnor”, ”könsstympning” och ”traditionen” som synonymer. Författarna använder sig 

av de begrepp som dem hänvisade referenser uttrycker. Därför förekommer olika termer 

för det specifika ämnet. Viktigt att tydliggöra är att alla dessa begrepp relateras enbart 

till flickor och kvinnor.  

2.2 Olika typer av könsstympning 

Kvinnlig könsstympning innebär partiell eller total borttagning av de externa kvinnliga 

könsorgan eller andra former av skada i det kvinnliga underlivet som utförs utan 

medicinska skäl (World Health organisation (WHO), 2016). WHO klassificerar fyra 

olika typer av kvinnlig könsstympning som skiljer sig i formen. Typ ett av ingreppet 

kännetecknas av delvis eller totalt borttagning av förhuden runt klitoris eller hela 

klitoris (klitoridektomi). Typ två innebär delvis eller total borttagning av klitoris samt 

de inre blygdläpparna, med eller utan borttagande av de yttre blygdläpparna (excision). 

Dessa två typer är dem mest förekommande formerna globalt (90 %). Typ tre är det 

mest omfattande ingreppet av kvinnlig könsstympning och kallas även för infibulation. 

Vaginalöppningen förminskas genom att fästa ihop de inre och/eller yttre 

blygdläpparna, med eller utan borttagande av klitoris. Till typ fyra inkluderas 

oklassificerade stympningar som utförs av icke-medicinska skäl som t.ex. att pricka 

med ett föremål i underlivet eller att bränna i underlivet (ibid).  
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2.3 Ursprung och förekomst 

Kvinnlig könsstympning beskrivs som en kulturell tradition som har praktiserats i mer 

än 2000 år (Unicef, 2017). Traditionen förknippas ofta med kvinnans sociala status i 

samhället. Enligt Leviner (2008) är könsstympning ett sätt att kontrollera flickors och 

kvinnors sexualitet och heder. Vid giftermål ska en flicka ses som ”ren” och därmed 

vara oskuld. Traditionen anses garantera möjligheten till äktenskap och representerar 

samtidigt familjens rykte, status och stolthet. Könsstympningen ska utöver detta, öka 

manlig sexuell njutning och förbättra fertilitet. Traditionen uttrycker även en symbolisk 

övergång från barndomen till vuxenlivet, vilket betyder att könsstympningen förbereder 

en flicka för kvinnlighet (Antonazzo, 2003). 

Argument som förespråkare av kvinnlig könsstympning använder är att försköna och 

rengöra underlivet samt att skydda kulturen. De externa kvinnliga könsorganen anses 

vara smutsiga, fula och ska därför skäras bort för att främja hygien och estetik. 

Traditionen bidrar till en identifiering med kulturen och kvinnlighet som skapar 

gemenskap bland flickorna och kvinnorna (ibid). 

Kvinnlig könsstympning kan också kopplas till en viss religion och därmed anses vara 

en religiös plikt eftersom det kan förespråkas av lokala religiösa ledare. Kvinnlig 

könsstympning har dock praktiserats före kristendomen samt islam. Den förekommer 

exempelvis i Egyptiska papyrusrullar, skrifter från 163 f. Kr., och förekommer inte i 

någon religiös skrift. När världsreligionerna nådde Afrika kopplade invånare den lokala 

tradition till de religiösa normerna, vilket resulterade i religiösa motiv för kvinnlig 

könsstympning (Johnsdotter & Essén, 2016). Både kristna, muslimer och animister 

utövar kvinnlig könsstympning i olika delar av världen (Gomaa, 2013). En riktig 

förklaring till traditionens ursprung finns därmed inte.  

Kvinnlig könsstympning förekommer bland olika grupper och har därmed olika eller 

blandade motiv. Bland somaliska flickor t.ex. betraktas kvinnlig könsstympning 

allmänt som den ”normala” och ”naturliga” tillståndet hos kvinnans genitalier som bär 

även ett estetiskt värde. Om en flicka avviker från traditionen skulle det innebära 

exkludering av gruppen och samhället (Johnsdotter & Essén, 2016). Bland grupper i 

Etiopien och Eritrea praktiseras kvinnlig könsstympning för att dämpa sexuella drifter 

medan andra grupper inte alls förknippar traditionen till sexuell beteende. I vissa 

grupper är flickor ofta sexuell aktiva innan de går igenom traditionen och sexuella 

nedsättningar förväntas inte efter ingreppet (ibid). 
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Enligt uppgifter från UNICEF (2016) förekommer könsstympning i ca 30 länder i 

världen. De flesta av dessa länder ligger i Afrika men kvinnlig könsstympning 

praktiseras även i vissa områden i Mellanöstern, som Irak och Jemen, samt i Asien t.ex. 

Indonesien. De länder som främst praktiserar kvinnlig könsstympning i Afrika är 

Somalia, där 98 % av kvinnor har genomgått könsstympning, Guinea (97 %), Djibouti 

(93 %) följt av Sudan (87 %), Egypten (87 %) och Mali (89 %). 

Idag uppskattas det finnas mer än 200 miljoner könsstympade flickor och kvinnor i 

världen. Varje år uppskattas att tre miljoner flickor riskerar att genomgå kvinnlig 

könsstympning (ibid). 

2.4 Utförande 

Kvinnlig könsstympning praktiseras oftast utan bedövning och med olika verktyg som 

t.ex. en kniv, ett gammalt rakblad, sax eller en glasskärva. 

Åldern på flickan vid könsstympningen varierar mellan olika grupper. Oftast utförs 

könsstympningen på flickor mellan fyra och 14 år men i vissa grupper stympas även 

spädbarn. Traditionen praktiseras ibland på kvinnor som precis ska gifta sig, på kvinnor 

som är gravida med sitt första barn eller som precis har fött sitt första barn. Ingreppet 

utförs oftast av barberare eller barnmorskor (Unicef, 2017). 

Det finns en ny trend där professionella läkare och barnmorskor utför ingreppet 

eftersom det ge dem en extra inkomst och bortförklaras med att kvinnan slipper dålig 

och amatörmässig behandling (ibid). 

Omfattningen av utförandet varierar i olika grupper. Det är vanligt förekommande att 

kollektiva könsstympningar sker för flera flickor från byn, systrar eller släktingar. 

Kunskapen om ingreppet varierar bland flickorna, dock är målet oftast att flickor som 

ska könsstympas ska vara oförberedda. Innan utförandet vet flickor sällan vad som 

kommer att ske eller hur smärtsamt det kommer att vara. Vissa flickor är till och med 

förväntansfulla eftersom de ska få presenter och en stor fest för att fira sin kvinnlighet 

(Talle, 2008).  Efter ingreppet förväntas tystnad vilket även innebär att flickor inte får 

uttrycka smärtan eftersom icke-könsstympade flickor inte ska bli avskräckta. Barn hålls 

fast och kan få tygtrasor instoppade i munnen för att kväva skriken. Att visa smärtan 

kan innebära svek gentemot sin mor. Flickorna socialiseras till att leva med sin smärta 

genom att de får beröm om de visar sig starka och bra genom att förtränga sin smärta. 

Detta utgör grunden för att vara kvinna, nämligen att smärtan kommer att bli ett normalt 

tillstånd (Ibid). 



 

 6 

2.5 Konsekvenser 

Kvinnlig könsstympning kan bidra till konsekvenser på olika nivåer, som relateras till 

omedelbara eller långsiktiga hälsoproblem. 

De konsekvenser som relateras till hälsan beror på utformningen och graden av 

könsstympningen. Inte alla kvinnor som har genomgått könsstympning upplever besvär 

relaterade till ingreppet, även om många gör det. Besvär kan uppstå under olika faser i 

livet som t.ex. under uppväxten, under pubertet och i samband med menstruation, vid 

samlag eller vid födseln av barn eller vid åldrande (Andro, Cambois & Lesclingand, 

2014).  

Ingreppet i flickans underliv medför vanligast omedelbar svår smärta, chock, 

blödningar och infektioner från icke-sterila instrument. Läkningstiden är en process 

som präglas av ständig smärta. Den tredje typen av kvinnlig könsstympning leder till 

större intensitet av smärta och längre läkningstid. Det är svårt att urinera samt att tömma 

tarmen på grund av svullnad, ödem och smärta. På grund av icke-adekvat vård kan det 

även förekomma att flickor dör till följd av ingreppet (WHO, 2008). 

Långsiktig kan ingreppet medföra cystor, ärrvävnad, fistlar, urinvägsinfektioner som 

vidare kan leda till olika typer av besvär.  Ingreppet kan orsaka smärta vid samlag, 

menstruationsbesvär, minskad sexuell njutning, kroniska underlivsinfektioner som kan 

leda till infertilitet, ärrbildning och könsherpes. Smärta kan bli ett normaltillstånd om 

nerverna skadades vid ingreppet (ibid). Även under graviditet kan det förekomma 

komplikationer med hänsyn till att undersökningar är svårare att utföra. Dessutom ökar 

risken till dödsfall av det nyfödda barnet samt utförandet av kejsarsnitt (ibid; Andro, 

Cambois & Lesclingand, 2014).  

Utöver de fysiska besvär kan ingreppet utlösa psykiska och emotionella problem som 

ångest, depression, stress, trauma, posttraumatiskt stressyndrom (PTSS), sömnlöshet, 

ätstörningar och minnesförlust. Personer som har genomgått kvinnlig könsstympning 

kan ha tillitsproblem eftersom de kände svek av sina familjemedlemmar som tillät 

könsstympning (Pashaei, et. al, 2016).  

2.6 Internationell arbete mot könsstympning 

Kvinnlig könsstympning definieras i västvärlden som en kränkning av mänskliga- och 

barns rättigheter och kopplas med hälsofrågor. FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter förespråkar att alla människor ska vara skyddade mot kränkningar av sin 

kroppsliga integritet. Sedan slutet av 70-talet har FN arbetat särskilt mot kvinnlig 
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könsstympning. Tillsammans med olika FN-organisationer har de fastslagit en 

nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (WHO, 2008). FN har utsett den 6 februari 

till den internationella dagen mot könsstympning (FN, 2017).  

Enligt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) 

ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att ändra 

eller upphäva gällande lagar och förordningar, traditioner eller bruk som innebär 

diskriminering av kvinnor. De skall också vidta alla lämpliga åtgärder för att ändra 

mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att därmed avskaffa 

fördomar samt seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets 

underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor (Mänskliga rättigheter, 

2006).  

Barnkonventionen ställer sig emot könsstympning av flickor och lyfter upp det i olika 

artiklar. Det är varje barns rätt att få skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt 

våld, skada, övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 

utnyttjande eller sexuella övergrepp. För att försäkra barnens rätt till skydd krävs 

lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte.  Konventionsstaterna ska använda alla effektiva åtgärder i syfte att 

avskaffa traditioner som är skadliga för barns hälsa (Mänskliga rättigheter, 2006). I 

propositionen 1998/99:70 beskrivs att ”traditionella sedvänjor” avser i första hand 

omskärelse, eller könsstympning av flickor. Inget barn får utsättas för tortyr, annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling (ibid).   

Sverige är FN-medlem sedan 1946 och jobbar aktivt för att stärka dess kapacitet 

särskild inom områden som jämställdhet samt kvinnors- och barns rättigheter 

(Regeringen, 2015). Genom invandringen har kvinnligt könsstympning också blivit en 

fråga som uppmärksammas i Sverige. Enligt socialstyrelsens uppskattning kan ca 38 

000 flickor i Sverige ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. 7 000 av dem är 

flickor under 18 år som blivit könsstympade innan de kom till Sverige. De störst 

skattade grupperna i Sverige kommer från Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och 

Gambia (Socialstyrelsen, 2015a).  

2.7 Svensk lagstiftning 

I Sverige infördes begreppet ”könsstympning” 1998 och ersatte benämningen 

”omskärelse” när beslut fattades om att skärpa lagen (Prop. 1997/98:55). Termen 
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”omskärelse” kopplades tidigare med den betydligt mindre omfattande manliga 

omskärelsen och skapade därmed felaktiga associationer. 

Sverige var det första landet i världen som införde lagen mot könsstympning. Enligt 

denna lagstiftning är alla former av könsstympning förbjuden (SFS 1982:316). Lagen 

syftar till att förhindra att flickor och kvinnor som bor i Sverige blir utsatta för ingreppet 

(Prop. 1998/99:70). Sedan 1999 gäller en skärpt lagstiftning mot könsstympning i 

Sverige vilket innebär att personer kan dömas för brott även om brottet skett utanför 

Sverige och/eller i ett land där ingreppet av könsstympning är laglig (SFS 1998:407). 

Straffskalan ligger på högst fyra år fängelse. Vid grovt brott döms till lägst två och 

högst 10 år fängelse. Försök, förberedelse samt underlåtenhet kan också leda till straff 

enligt 23 kap brottsbalken (SFS 2016:512). 

Socialstyrelsen uppskattar att riskpopulation för kvinnlig könsstympning utgörs av 

ca.19 000 flickor, genom en beräkning av antalet flickor som har en moder som är född 

i ett land där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande. Myndigheten gör 

tydligt att inte alla flickor som tillhör riskpopulationen faktiskt löper risk för kvinnlig 

könsstympning. Studien har inte uppskattat antal flickor som faktiskt befinner sig i 

riskzonen eftersom det är svårt att mäta. Enligt socialstyrelsen finns inga kända fall av 

könsstympning utförd i Sverige, dock kan det finnas ett mörkertal. Hittills har det enbart 

funnits två fällande domar där flickorna utsatts för övergreppet i hemlandet 

(Socialstyrelsen, 2015a). 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har socialnämnden det yttersta ansvaret för 

barn som riskera att fara illa. Utredning ska utan dröjsmål inledas av vad som genom 

ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom. 

Socialtjänsten skall snarast göra en bedömning om behov av omedelbar skydd (11:1 

SoL). Utredning ska komma fram till bedömning av behov av insatser utan att någon 

utsätts för skada eller olägenhet (11:2 SoL). Socialnämnden får besluta om uppföljning 

av ett barns situation även om utredning avslutas utan insats (11:4a SoL). Barnet ska 

ges möjlighet att framföra sina åsikter vilka ska tillmätas betydelse i förhållande till 

hans eller hennes ålder och mognad (11:10 SoL). Myndigheter och yrkesverksamma 

har skyldigheten att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 

eller misstänker att ett barn far illa. Dessa är skyldiga att överlämna alla befintliga 

uppgifter som kan ha relevans för stöd och skyddsbedömning (14:1 SoL).  
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3. Tidigare forskning 

Traditionen kring könsstympning av flickor och kvinnor har blivit ett globalt 

forskningsämne som inte enbart riktar sig mot de länder där traditionen har sitt 

ursprung. Forskningen bedrivs även i andra länder där hantering av ärenden kring 

kvinnlig könsstympning orsakar en ny utmaning för socialt arbete och för andra aktörer 

(Sweileh, 2016). Forskning belyser olika sätt att arbeta mot traditionen som kan ske på 

samhälls-, grupp och individnivå (Muteshi, Miller och Belizan 2016). I följande del 

kommer forskningens omfattning, förslag på åtgärder och kritik mot lagen att 

presenteras. 

3.1 Forskningens omfattning  

Sweileh (2016) presenterar en översikt av forskning kring könsstympning under de åren 

från 1930 till 2015. Artikeln visar en tydlig ökning av publikationer inom detta ämne i 

olika delar av världen. USA har den största andelen av publikationer och Sverige 

visades ha störst utsträckning av internationella samarbeten. Även afrikanska länder 

och institutioner, särskilt Nigeria och Egypten, visade en enorm ökning av forskning 

under de senaste två decennierna. Därutöver tillhör Saudiarabien till de tre institutioner 

som hade mest publikationer om kvinnlig könsstympning. 

De artiklar om könsstympning med högst antal citeringar är de som fokuserar på 

negativa fysiska och psykiska konsekvenser för flickor och kvinnors hälsa (ibid). 

3.2 Lagen som åtgärd  

Ett sätt att bedriva arbete mot kvinnlig könsstympning på samhällsnivå, är att lagstadga 

traditionen. Leye et al (2007) fann att många länder i världen har förbjudit denna 

tradition enligt lag. Vissa länder har inte infört specifik lagstiftning mot könsstympning 

av flickor och kvinnor. I dessa länder är lagen riktad mot våld mot barn eller misshandel. 

Forskningen visar att lagen förmedlar ett tydligt ställningstagande mot könsstympning 

av flickor och kvinnor dock stöttar den på praktiska svårigheter i bedömningen om en 

flicka har genomgått könsstympning. Det är svårt att bedöma om och när traditionen 

har utförts eftersom det råder brist på kunskap kring ämnet bland läkare inom vården 

(ibid). 

Muteshi, Miller och Belizan (2016) menar att det saknas hållbara strategier i arbetet 

mot könsstympning. Artikeln kommer fram till att förändring i denna tradition är 

långsam, dock hävdar den att könsstympning minskas globalt. Totalt anses unga flickor 
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idag utgöra 30 % mindre risk att blir könsstympade. Minskningen av traditionen 

varierar beroende på länder. Exempelvis i centralafrikanska republiken, Irak, Liberia 

och Nigeria, har förekomsten minskat med ca 50 %. I samband med detta anses 

attityderna ha förändrats. Senaste uppgifterna enligt studien visar att de flesta 

människor i de länder där könsstympning praktiseras tror att den ska sluta. Trots detta 

fortsätter de att tvinga sina döttrar att genomgå proceduren på grund av starkt socialt 

tryck (ibid). 

Andra studier visar på undantag av den totala minskningen som t.ex. Egypten och 

Somalia. I Egypten minskade ingreppet från 77,8% till 71,6% under 5 år från 2006 till 

2011. Den relativ låga minskningen associerades med minimal förändring i inställning 

till förfarandet dvs., folks inställning till traditionen har inte ändrats trots lagen. I 

Somalia, landet i världen med den högsta förekomsten av dessa procedurer, har enligt 

en studie 85 % av patienterna (varav 81 % var infibulerade) för avsikt att utsätta sina 

döttrar för en omfattande kvinnlig könsstympning, och 90 % stödde en fortsättning av 

traditionen (Arora & Jacobs, 2016). Antonazzo (2003) menar att lagstiftning är ett 

redskap för att offentliggöra motstånd mot denna tradition och upprätthålla sanktioner. 

Lagstiftningen i sig anses dock enbart vara en strategi utan verkan. 

En annan forskning (Pashaei, Ponnet, Moeeni, Khazee-pool, Majlessi, 2016) 

presenterar en övergripande bild av kulturer som utövar könsstympning och relaterar 

denna praxis till lagarna. Författarna hänvisar till andra studier där deltagarna i de flesta 

afrikanska länder konsekvent menade att könsstympning helt enkelt är en kulturell 

tradition, och därför måste fortsätta, även fast lagarna signalerar förbud.  

Pashaei et al. (2016)  har undersökt faktorer som är förknippade med benägenheten av 

iranska mödrar att låta sina döttrar genomgå könsstympning. Studien visar att 

könsstympningen grundar sig på mödrarnas begäran. Detta tyder på att könsstympning 

av flickor och kvinnor är djupt inbäddad i kultur och traditioner av folket. Därmed är 

det en stor utmaning att minska och eliminera traditionen. (ibid.). 

Studien visar att inställningen är den starkaste prediktorn för mödrars benägenhet att 

låta könsstympningen utföra på deras döttrar, följt av subjektiva normer.  Positiva 

attityder mot könsstympning förekommer till en högre grad bland äldre, lågutbildade 

mödrar och bland de som lever på landsbygden. Dessa känner dessutom en högre nivå 

av socialt tryck (ibid.). Några av de starkaste faktorerna som vidmakthåller denna 

tradition är socialt betingade. Det görs för att säkerställa döttrarnas möjlighet till 
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äktenskap och för att alla andra ansedda kvinna i området också genomgått 

könsstympning. Grupptrycket är ofta den starkaste kraften som upprätthåller 

traditionen (Pashaei et al. 2016). 

Kvinnor från byar, samt läkare och utbildade medlemmar av afrikanska samhällen, är 

skeptiska mot västerländska ansträngningar till utrotning av traditionen. De förstår inte 

varför västerländska samhällen är besatta av afrikanska kvinnors könsorgan, särskilt 

när kvinnorna själva inte ser denna tradition som de mest angelägna problem de står 

inför (Antonazzo, 2003). En studie av Rendillefolk i norra Kenya visade exempelvis 

att kvinnorna i området förstod till fullo medicinska risker av omskärelse, men valde 

att fortsätta traditionen på grund av grupptrycket, som alltså – i samklang med flera 

redan nämnda studier – visar sig vara en av de starkaste krafterna bakom denna 

traditions fortsatta överlevnad (ibid). Johnsdotter & Essén (2016) menar också att 

kvinnlig könsstympning har starkt stöd av kvinnor i dessa kulturer där det sociala 

förtrycket anses ha ett framträdande roll.  

3.2.1 Kritik mot lagstiftning 

Att utrota en djuprotad kulturell tradition genom införande av lagar anses av andra 

forskare vara problematiskt. Under de senaste åren har det tillkommit forskning som 

visar attityder med en större tolerans mot traditionen. Könsstympning av flickor och 

kvinnor beskrivs som en stark rotad tradition som är över 2 000 år gammal och som är 

förankrad i kultur, religion och identitetsbildning i många samhällen. Forskarna 

ifrågasätter det västerländska förhållningssätt och kritiserar den eftersom den tro sig 

vara den bästa och den optimala. Artiklarna drar paralleller till manlig omskärelse och 

menar att det i de flesta fall också är ett ingrepp på pojkar som genomförs utan 

medicinska skäl under barndom, utan att ta hänsyn till deras samtycke (Arora & Jacobs, 

2016). 

Andra artiklar drar paralleller till kosmetiska ingrepp i kvinnans underliv som utförs 

öppet runt om i västerländska samhällen utan att de sätts i samband med lagen mot 

könsstympning. Dessa ingrepp kan ha större fysisk påverkan än flera av de mindre 

ingripande formerna av könsstympning som t.ex. prickning. Oftast är syftet att 

förminska blygdläpparna vilket skulle motsvara typ två på WHO skala (Dustin, 2010; 

Johnsdotter & Essén, 2010). 

En studie från Storbritannien beskriver barns och familjens reaktioner som har blivit 

remitterade till en klinik som jobbar med barn med misstänkt eller konstaterad 
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könsstympning. Den visar att vissa barn har varit mycket oroliga för de konsekvenser 

som föräldrarna riskerar att möta och ville inte tas bort från sina familjer. Den visade 

även att föräldrarna som har blivit misstänkt för övergrepp på barnen har blivit mycket 

upprörda och arga för falsk anklagelse. De kände mycket ilska och känslor av 

förnedring. Artikeln belyser att den medicinska undersökningen kan ha öppnat andra 

frågor i samband med kultur förskjutning, marginalisering och stigmatisering 

(Creighton, Dear, Campos, Williams, Hodes, 2016). 

För att förhindra diskriminering, öka acceptansen och respekten mot andra kulturer 

skulle en kompromisslösning vara något som omfattar mindre risker men fortfarande 

symboliserar ritualen. Förslag är att låta traditionen (typ ett och två) utföras av 

professionella läkare för att minimera risken för infektioner och smärta samt för att 

kunna följa upp läkningen. Genom minimering, legalisering och medikalisering av 

ingreppet kan traditionen upprätthållas utan att orsaka väsentliga skador. Typ ett och 

två anses inte ha stora medicinska konsekvenser om det utförs på ett professionellt sätt 

(Arora & Jacobs, 2016). 

3.3 Åtgärder på gruppnivå  

För att nå förändring mot traditionen menar forskningen att lagen – som utgör ett 

övergripande arbete på samhällsnivå – behöver kompletteras med andra åtgärder på 

gruppnivå. Med tanke på mångfalden i de samhällen där denna tradition praktiseras bör 

insatser svara dynamiken i samhälle, grupp och individer. För att utrota denna tradition 

krävs det samhälleliga åtgärder och förebyggande insatser i kombination av  

utbildning inom ekonomi, politik, juridik, religion och sociala positioner. Genom att ge 

kvinnor verktygen för hälsa och utbildning, kan de utöka sina roller och rättigheter i 

samhället (Muteshi, Miller och Belizan, 2016). I afrikanska byar anses effektiva insatser 

mot traditionen vara lokala afrikanska kvinnor som belyser andra kvinnor och flickor 

om ingreppets innebörd och konsekvenser. En gynnande förutsättning är att kvinnorna 

som har det informativa uppdraget har kunskap om kulturen, typ av ingrepp som 

praktiseras i den lokala byn och kunskap om förfarandet samt konsekvenserna (ibid). 

Antonazzo (2003) delar samma åsikt och menar att traditionen inte kommer att sluta 

utan utökade rättigheter för de miljontals afrikanska kvinnor som inte har en framtid 

om de inte gifter sig. Utan dessa utökade rättigheter kommer afrikanska länder fortsätta 

att anta ogenomförbara lagar, medan antalet unga flickor som genomgår dessa fysiskt 

onödiga förfaranden fortsätter att växa. I alla fall bör Afrikanska kvinnor ges ett val. 
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När de har tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och social jämlikhet, kan kvinnor 

själva välja att sluta utöva könsstympning (Antonazzo, 2003). 

Forskarna menar att de ekonomiska, hälsofrämjande och sociala utveckling samt 

utbildning, kan minska benägenheten att tillåta könsstympning. Utvecklingen av 

kvinnornas sociala status kan främja deras rättigheter samtidigt som kunskap om 

ingreppets konsekvenser kan påverka mördas attityder mot traditionen. Det i sin tur 

ska minska grupptrycket i dessa samhällen (Pashaei et al., 2016) 

Under gynnsamma förhållanden kan människors attityder och beteenden förändras. 

Immigration och möten med andra etniciteter skapar reflektion över traditionen och 

genom minskning av det sociala trycket försvinner även en av drivkrafterna bakom 

könsstympning av flickor och kvinnor (Johnsdotter & Essén, 2016). En åtgärd som 

föreslås är att socialarbetare ska arbeta med ideella organisationer som kämpar för att 

utrota traditionen och representerar kulturen i barnets familj. Könsstympning av flickor 

och kvinnor slutar inte förrän de kulturella kraven överges. Tills dess är 

det socialarbetarens ansvar att förstå hotet mot flickor i dessa kulturer och erkänna att 

det är deras professionella skyldighet är att vara vaksam i arbete med dessa familjer 

(Dustin & Davies, 2007). 

3.4 Åtgärder på individnivå 

För att eliminera traditionen anser forskning att samhälls- och gruppåtgärder behöver 

kompletteras med förebyggande åtgärder på individnivå som kan ske i möten med 

vårdpersonal eller med socialarbetare.  

Dustin och Davies (2007) menar att det saknas förebyggande åtgärdsstrategier på både 

individ- och samhällsnivå. Frågan om könsstympning i det praktiska sociala arbetet 

undersöktes utifrån ett barnperspektiv i Storbritannien. Studien kom fram till att 

socialtjänst, skola och polis måste ha en god kunskapsbas om traditionen för att 

garantera säkerheten för barn i deras sociala miljö. De understryker att olika 

professioner bör vara medvetna om vikten av deras roll för att förhindra att barn går 

genom ett ingrepp som de själva inte kan samtycka om. Artikeln belyser 

socialarbetarens ansvar mot förebyggande arbete med familjer där flickor löper risk för 

könsstympning. Forskare anser att könsstympning utövas på grund av kulturell tryck 

och menar att många flickor riskerar att bli könsstympade trots att lagen förbjuder det. 

Traditionen bör enligt denna forskning ses som grov misshandel, vilket ställer krav på 
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socialarbetaren att fråga om könsstympning utan att det kopplas till diskriminering av 

en minoritetsgrupp (Dustin & Davies, 2007). 

Leye et al. 2007 föreslår att insatser bör i första hand inriktas på åtgärder för skydd av 

barn. Skyddsåtgärder ska komma från socialtjänstens sida som t.ex. förhör med 

familjen, att tillhandahålla information, rådgivning och varningar till familjen, eller 

obligatoriska skyddsåtgärder för barn, såsom att omhänderta ett barn från familjen. 

Forskarna (Pashaei et al., 2016) föreslår att organisationer som vill utrota traditionen 

bör fokusera på att omvandla mödrarnas neutrala eller positiva känslor mot 

könsstympning till negativa attityder och på det sättet lindra den upplevda sociala 

trycket. Ett mer effektivt sätt att minska kvinnlig könsstympning vore enligt Pashaei et 

al. (2016) om vårdpersonal skulle uppmuntra mödrar att sluta tillåta könsstympning på 

deras döttrar (ibid).  
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4. Teoretiska centrala begrepp 

På grund av komplexiteten kring traditionen lyfter tidigare forskning behovet av 

anpassade strategier som motverkar könsstympning av flickor och kvinnor på samhälls- 

grupp- och individnivå. Lagen som utgör en åtgärd på samhällsnivå försöker minska 

benägenheten att föräldrarna tillåter könsstympning på sina barn genom att 

kriminalisera ingreppet. Åtgärderna på gruppnivå syftar till att öka kvinnors rättigheter 

samt deras kunskap om ingreppets konsekvenser. Vården och socialtjänst som jobbar 

mot traditionen på individnivå ska förebygga, informera och skydda flickor och kvinnor 

mot traditionen (Muteshi, Miller och Belizan, 2016). Följande del kommer att 

presentera socialt arbete utifrån tre nivåer. Vidare belyses tre premisser som behandlar 

dynamiken mellan förståelse och handling.  

4.1 Socialt arbete på tre nivåer 

Att det sociala arbetet praktiseras på olika nivåer styrks av Bergmark och Lundström 

(2006). En metod som förklarar socialt arbete är uppräkningen av områden eller 

funktioner där det praktiseras. Exempelvis, kan arbetet mot kvinnlig könsstympning 

undersökas från en samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Dessa begrepp används 

inom sociologin för att behandla sociala problem i samhället.  

   

Samhällsnivå (makronivå) utgör den högsta samhälleliga nivån som inbegriper 

bestämmelser på nationell nivå, t.ex. Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning 

av kvinnor. 

Gruppnivå (mesonivå) utgör en organisationsnivå inom de samhälleliga institutionerna 

och organisationerna. I studiens kontext kan det vara skola som t.ex. 

samhällsorientering för nyanlända.  

Individnivå (mikronivå) utgör den lägsta nivån som arbetar inom familje- och 

individnivå, exempelvis socialt arbete eller hälso- och sjukvård genom direkt stöd till 

individer eller familjer (Giddens, 2014). 

4.2 Blumers tre premisser  

Socialstyrelsens tolkning och förståelse av könsstympning på flickor och kvinnor 

ligger till grund för de riktlinjer som ska leda till handlingsmöjligheter inom socialt 

arbete. Genom att studera socialstyrelsens dokument kring detta undersöks vilken 

tolkning har gjorts och vilken förståelse som finns. Med hjälp av Blumers teori kring 
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symbolisk interaktionism ska dimensionerna mellan att förstå, tolka och handla belysas 

närmare i samspelet mellan socialstyrelsens dokument och den professionella 

mottagaren.  

Teorin bygger på tre grundpremisser (Månsson, 2013): 

1) Människors handlingar bygger på mening eller innebörd de tillskriver denna 

handling (förstå). 

2) Denna mening eller innebörd skapas genom det sociala samspelet i användning av 

språkliga symboler och andras meningsbärande handlingar (tolka). 

3) Mening och innebörd av handlingar förändras genom tolkningsprocessen som 

uppstår i det sociala samspelet (handla). 

Människors handlande utgår alltså från förförståelsen som de har för saker och ting. 

Meningen är resultat av den sociala interaktionen och modifieras genom tolkning. 

Blumer menar alltså att människor samspelar aktivt med varandra genom att använda 

sig av olika symboler som till exempel gester eller språk. Det skapar en mening som 

är föränderligt beroende på individens olika tolkningsprocesser. Människornas 

handlingar resulterar ur dessa tolkningsprocesser (ibid). 

Blumer betonar processen i den interaktionistiska analysen för att belysa dynamiken i 

uppkomsten av sociala fenomen och föränderligheten i sociala relationer.  Samhället 

präglas av en viss mått av stabilitet och kontinuitet som upprätthålls av sociala normer. 

De är kulturella värden och normer för mellanmänskligt umgänge som skapar 

förväntade och accepterade beteenden hos människor. Dock uppstår det nya och 

oförutsedda situationer som skapar handlingsmönster vilka ibland är 

gränsöverskridande. Dynamiken mellan stabilitet och förändring demonstrerar 

samhällets ständiga och delvis oförutsägbara tillblivelseprocess (ibid.) Könsstympning 

av flickor och kvinnor är ett nytt fenomen för det svenska samhället som skapar en ny 

utmaning för socialt arbete.  
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5. Metod och Material 

Under denna del redogörs och analyseras tillvägagångssätt kring vald metod för att 

uppfylla syftet samt genomföra uppsatsen. Vidare kommer kvalitetskriterier att 

diskuteras sam etiska övervägande att presenteras.  

5.1 Litteraturorientering  

För att få en översikt kring ämnet har författarna studerat tidigare forskning. Den 

redovisade data bygger på nationella och internationella artiklar. Syftet med den 

allmänna orienteringen i ämnet var att få en djupare förståelse för hur forskarsamhället 

beskriver och presenterar könsstympning av flickor och kvinnor. Genom olika källor 

beskaffades kunskap för att forma en förståelse. Denna del av orientering i 

vetenskapliga artiklar utgjorde en grund för studiens tidigare forskning.  

Genomgången av tidigare forskning samt en utbildningsdag om könsstympning1 ökade 

nyfikenheten kring hur det sociala arbetet i Sverige hanterar ämnet. Med hjälp av dessa 

inspirationskällor växte studiens syfte och frågeställning fram.  

Vid den litterära orienteringen använde sig författarna av databasen ”Proquest central ” 

och högskolebibliotekets databas ”Primo”. Skälet till användning av dessa sökvägar 

grundades på dess innehåll av relevant information och bredden av informationskällor. 

Författarna uppmärksammade att de vetenskapliga artiklarna refererar till 

organisationer t.ex. WHO, UNICEF och FN-förbundet. Utifrån det riktade författarna 

sin sökning vidare på dessa organisationer för att få tillförlitliga och grundliga 

informationskällor om ämnet.   

Sökord och synonymer till ordet könsstympning som användes för att uppnå relevant 

resultat var ”female genital cutting, female genital mutilation, social work”. Flera av de 

nämnda sökorden kombinerades för att säkerställa möjligheten att få fram ett snävare 

resultat. Sökningen inkluderade kvalitativa och kvantitativa engelska peer-reviewed 

artiklar för att nå en stor omfattning av internationell forskning som inkluderar bredare 

perspektiv och normer än det västerländska synsättet på könsstympning. 

                                                             
1En av författarna har varit på en heldagsutbildning “Könsstympning- den tysta frågan”. 

Utbildningen arrangerades av Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och 

psykosexuella stödgruppen på Kvinnokliniken i Jönköping i samarbete med Länsstyrelsen i 

Östergötland. Under utbildningen diskuterades hur professionella kan arbeta mot 

könsstympning av flickor och kvinnor, hur stöd ska ges och vad som krävs för att bryta 

tystnaden om denna fråga. Utbildningen vände sig till professioner inom hälso- och sjukvård, 

förskola och skola, socialtjänst samt ideella verksamheter.  

 



 

 18 

I databas “proquest central “ under fliken ”publication date ” valde författarna ett 

publikationsdatum från 2003 fram till 2016. Den valda tidsskalan valdes för att givande 

forskning publicerades inom denna tidsram. Författarna valde vetenskapliga artiklar av 

relevans med inriktning på arbetet mot könsstympning som kan bedrivas på olika 

nivåer. Denna del hjälpte författarna att ringa in ett avgränsat område kring ämnet i 

syfte att studera den vidare.  

5.1.1 Bibliotekssökning  

Databassökning kompletterades med böcker om ämnet från Jönköpings 

högskolebibliotek. Författarna letade igenom böcker, rapporter och annat material som 

är relaterad till ämnet könsstympning. Syfte med att söka via högskolebiblioteket var 

att säkerställa att annan relevant information i tryck form inkluderas i studien. Denna 

sökmetod utmynnade i en bok “Kvinnlig könsstympning” av Vanja Berggren och 

Martina Franck (2008) som beskrev ämnet med nordisk fokus utifrån juridik, 

antropologi och hälsa. 

5.2 Val av metod  

Studien baseras på en kunskapsorientering om socialstyrelsens upplysning och kunskap 

kring ämnet könsstympning av flickor och kvinnor. Författarna har utgått ifrån en 

kvalitativ forskning genom att börja datainsamling och analys samtidigt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Utifrån studiens syfte och frågeställningar utfördes en 

dokumentforskning och innehållsanalys för att undersöka och analysera styrdokument 

riktade till mottagargrupper inom olika professioner. Genom att analysera hur en 

resursmyndighet tillhandahåller information och kunskapsstöd inom ett område som 

uppfattas som nytt och problematisk för det sociala arbetet. 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden innebär systematisering och insamling av 

kunskap för att nå djupare förståelse för forskningsfrågan. Författarna utgick ifrån en 

systematisk litteraturstudie grundad på webbaserat material från socialstyrelsens 

hemsida. Innehållsanalys kännetecknas av att systematiskt klassificera data för att hitta 

mönster, teman och på ett systematiskt sätt analysera data (Ibid).  

Mulrow och Oxman (refererad i Forsberg & Wengström, 2008) finner att en studie ska 

bygga på tydliga frågeställningar och mål att uppnå, genom att välja, gradera och göra 

en analys av relevant forskning. Genom en webbaserad plattformanalys undersöktes 

stöd och vetenskapliga belägg riktade till olika aktörer på individ, grupp och 
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samhällsnivå.  Med anledning av detta anses denna kvalitativa systematiska 

litteraturstudie studien ha ett induktiv tänkande som fokuserar på att tolka, skapa 

mening och förståelse av det redovisade data. 

5.3 Materialinsamling  

Det empiriska materialet ur den kvalitativa datainsamlingsmetoden präglas av 

kunskapssystematisering, i syfte att besvara forskningsfrågan som studeras genom en 

djupare förståelse av de rapporter, nyhetsbrev och handböcker som socialstyrelsen har 

publicerat (Forsberg & Wengström, 2008). Materialet för studien utgörs av 

sekundärdata från socialstyrelsens hemsida.  

Sekundärdata innefattar data som forskaren inte har samlat på egen hand (Bryman, 

2008). Av en sökning på www.socialstyrelsen.se tillhandahölls författarna 

sekundärdata baserat på sökordet könsstympning. Genom att medvetet välja 

socialstyrelsen för att svara på forskningsfrågorna har studien baserats på ett strategiskt 

urval. Den typen av urval görs genom att identifiera urvalskriterier som är av teoretisk 

betydelse av studiens syfte och säkerställer en variation i svaren. (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

Sökningen genomfördes den 5 april 2017 och utmynnade i 53 träffar som direkt eller 

indirekt berör ämnet (se bilaga 1). Dessa träffar varierar till stor del i innehåll och täcker 

allt ifrån utbildningsmaterial, lagtext, nyhetsbrev samt handböcker om våld i nära 

relationer, handläggning och dokumentation. Med hjälp av granskade och analyserade 

data anser författarna att resultat av intresse för studiens syfte har säkerställts. Med detta 

underlag har all material som databassökning gav analyserats i syfte att säkerställa bred 

kunskapsgrund. Efter bearbetning och analys har 13 artiklar som utgör en fjärdedel av 

den analyserade materialet valts bort. Avgränsningen innefattar information som 

substantiellt saknar relevans kring ämnet. Det avgränsade materialet inkluderade inte 

handledningsmaterial eller information av vikt för att svara på syftet med denna 

uppsats.  Den har kännetecknades av annonseringar eller påannonseringar som hänvisar 

till andra dokument och handböcker.  

Det presenterade resultatet innefattar 40 träffar som utgör vårt resultat och inkluderar 

information, rekommendation samt åtgärder riktade mot alla presenterade aktörer i 

materialet (se bilaga 2).   

http://www.socialstyrelsen.se/
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5.4 Innehållsanalys  

Innehållsanalys förklaras enligt Forsberg och Wengström (2008). Att analysera innebär 

att dela upp material i mindre bitar. Inom kvalitativt arbete innebär det kodning av 

materialet. Under denna del har ett parallellt arbete med syfte och frågeställning varit i 

fokus. För att göra innehållsanalysen har författarna valt mellan två modeller som bidrar 

till ett systematiskt sätt att utföra analysen av data. Valet stod mellan den manifesta 

innehållsanalysen eller den latenta innehållsanalysen. Den manifesta innehållsanalysen 

bygger på att analysera synliga mönster och teman. Medan den latenta 

innehållsanalysen innebär att genom en induktiv ansats tolka innehåll och innebörd 

(Ibid). Författarna bestämde sig för den latenta innehållsanalysen. Motivet bakom det 

grundades sig i att modellen ansågs vara till hjälp under analysens gång för att 

identifiera kontentan och på ett objektivt sätt undersöka Socialstyrelsens publicerade 

material kring ämnet. 

Inför analysen utformade författarna en arbetsplan som grundar sig på Forsberg & 

Wengström (2008). Arbetsplanen var en en mall med frågeställningar, det hjälpte 

författarna att analysera data i flera steg. I arbetsplanen antecknades den grundläggande 

informationen som varje träff om könsstympning gav. Frågorna utgjorde koder och 

syftet med mallen var att underlätta kodning. Detta var av betydelse under processens 

gång för att kunna se sammanfattade mönster och teman samt analysera material utifrån 

varje träffs bevisvärde. Mallen användes som arbetsdokument för att följa struktur och 

kategorier som syftade till att besvara studiens frågeställningar (se bilaga 3).  

Som första steg läste författarna dokument flera gånger för att få en djup vid analys och 

dokumentation.  

I andra steg använde sig författarna av arbetsplanen (se bilaga 3). I mallen antecknades 

mottagargrupper, typ av dokument t.ex. handledningsmaterial, nyhetsbrev, rapporter, 

publikationer etc. Vidare under analysprocessen antecknades viktig information som 

socialstyrelsen presenterade om ämnet riktat till varje mottagare. Hänsyn togs även till 

socialstyrelsens rekommendationer och handlingsalternativ. Avslutningsvis antecknade 

författarna om det analyserade materialet syftade till att ge information, konkret 

praktisk kunskap eller om det var mer behandlingsinriktad. Vidare togs hänsyn till 

utformning och språk av materialet. Syftet med detta tillvägagångssätt var att tolka och 

förstå artiklarna för att hitta handlingsalternativ i det sociala arbetets praktik.  
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I tredje steget sammanfattades koder till kategorier, sorterad efter typer som t.ex. 

handledningsmaterial, publikationer, nyhetsbrev, information riktat till allmänheten i 

form av broschyrer, för att få en bild av mängden material av varje typ av information. 

Fjärde steget av innehållsanalysen byggde på att sammanfatta sorteringen i tredje steget 

till övergripande kategorier. Under detta stadium fick materialet genomgå flera 

bearbetningar för att hitta en lämplig metod att sammanfatta kategorierna på. En 

bearbetning av materialet fokuserade på materialets innehåll. Detta gjorde författarna 

eftersom visst material saknade riktning mot specifik mottagare men innehöll relevant 

information en viss profession fick nytta av.  

Genom en sista bearbetning sorteras data till övergripande kategorier. Dessa kategorier 

utgår från författarnas tolkning. Sorteringen byggde på indelning efter den 

huvudsakliga mottagaren av informationen. Denna indelning togs fram för att hitta 

teman med likheter och skillnader mellan kategorierna. Genom en illustrativ matris 

visualiseras materialet på olika sätt, vilket bidrar till en sammanfattad bild om 

datamängd riktat efter varje mottagargrupp. Nedan illustreras en del av matrisen som 

finns i bilaga 2. 

 

 

Figur 1. Del av matris  

 

Därefter presenteras resultatet av kategorierna i form av ett illustrativt diagram i syfte 

att uppnå det sista steget av innehållsanalys som bygger på att sammanfatta, tolka och 

diskutera resultatet (Ibid). Diagrammet illustrerar en tolkning av studiens resultat, vilket 

presenteras under resultatdelen. Resultatet följer en logik för att underlätta för läsaren 

att följa upp materialet och författarnas tankegång.  

5.5 Etiska övervägande  

Enligt vetenskapsrådet handlar forskningsetiska överväganden om att skapa balans 

mellan olika kunskapsintressen. Dessa etiska övervägande delas in i fyra olika krav 
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samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011).   

Denna studie baseras främst på information framtagen av offentliga tryck. Syftet med 

denna uppsats har inte fokuserat på att komma i kontakt med den berörda målgruppen, 

vilket har gjort de etiska överväganden inaktuella.  

Vi finner dock att dessa principer fyller en viktig funktion i arbetet eftersom de bidrar 

till att ha insyn och förståelse av vikten kring etisk argumentation om en kulturell 

tradition står emot normer från ett nordiskt samhälle. 

Samtidigt vill författarna här lyfta att ämnet betraktas som nytt för det svenska 

samhället. Vetenskapsrådet belyser att ny kunskap är värdefull och kan bidra till individ 

och samhällsutveckling samtidigt som ny kunskap kan bidra till att berörda individer 

kan betraktas som försökspersoner och utsättas för en viss risk (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi anser att det handlar om ett moraliskt dilemma. Å ena sidan är det viktigt att belysa 

och uppmärksamma ämnet könsstympning men å andra sidan riskerar studien att skapa 

fördomar, stereotypa föreställningar och diskriminering med tanke på ämnets 

komplexitet och känslighet.  

Av den anledningen valde vi att undersöka socialstyrelsens offentliga tryck för att svara 

på frågeställningar och uppfylla syftet. Detta anses vara ett sätt att undkomma dilemmat 

utan att riskera skada genom direktkontakt med den berörda gruppen. 

5.6 Studiens kvalitet 

I denna del redovisas för studiens kvalitet i termer av generaliserbarhet 

och tillförlitlighet. 

Bryman (2008) förklarar generalisering i möjligheten att aktualisera en studie i andra 

kontexter. Medan tillförlitlighet förklaras genom fyra delkriterier. Det första kriteriet är 

trovärdighet som innebär tydlighet i beskrivningen av den sociala verkligheten. Det 

andra kriteriet är överförbarhet som innefattar vikten att kunna överföra studien till 

andra kontexter. Pålitlighet är det tredje kriteriet, som bygger på fullständig redogörelse 

av forskningsprocessen. Den sista bedömningen av tillförlitlighet är att styrka och 

bestryka objektiviteten i forskningen. 

Författarna vill lyfta att dem själva i högsta grad varit en aktiv part i konstruktionen av 

studien, vilket kan påverka objektiviteten vid framställningen av kunskap. Författarna 

har behövt balansera forskarobjektiviteten i studien. Ämnet betraktas mot bakgrund av 

författarnas roller, kunskaper, åsikter och erfarenheter som kvinnor. Författarna 
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behövde förhålla sig till C-uppsatsens omfattning och har därför inte kunnat redovisa 

för alla rekommendationer som Socialstyrelsens material kring könsstympning 

innehåller. I resultatdelen tas de artiklar upp som författarna anser som mest relevanta 

utifrån dess innehåll och studiens syfte. Viktigt att framhäva är att redovisningen av 

resultat och studiens slutsatser är grundad på författarnas tolkningar som kan påverka 

studiens tillförlitlighet. 

Trots det anser författarna att studien har en hög trovärdighet eftersom det finns en god 

överensstämmelse i linje med innehållsanalysen enligt Forsberg och Wengtström 

(2013). För att säkerställa en rättssäker bedömning har det första skedet av 

innehållsanalys bestått av gemensamma analyser. Genom vidare självständiga analyser 

av materialet har författarna haft utrymme att tolka och betrakta materialet ur olika 

vinklar och perspektiv vilket vidare gynnar tillförlitligheten och pålitligheten av 

studien.  

Vidare säkerställs pålitligheten genom att studien redovisar för forskningens alla faser 

i delen om innehållsanalys. Genom att vidare använda sig av illustrativa metoder vid 

presentation av studiens material anses en tydlighet i beskrivning säkerställt. 

Illustrationen av resultatet i form av diagrammen speglar kvalitén och kvantiteten i 

stödmaterial relaterad till dess olika mottagargrupper.  

Författarna anser att studien inte går att överföra till andra undersöknings kontexter. 

Studiens resultat går inte att applicera på andra områden som belyses av socialstyrelsen 

eftersom den begränsar sig enbart på riktlinjerna kring könsstympning.  

5.6.1 Källkritik 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska det empiriska materialet som en studie bygger på 

grundas på kritisk analys av det insamlade data. Vid hantering av information har 

hänsyn tagits till material utifrån olika förhållningssätt och normkulturer. Material som 

behandlas är framtagen av socialstyrelsen i syfte att handleda och ge information om 

könsstympning. Materialet är utfärdat av en statlig myndighet, vilket anses som pålitlig 

och verifierad. Hänsyn bör dock tas till faktumet att skrifterna är skrivna ur ett 

västerländskt perspektiv, vilket kan påverka framställningen av könsstympning.  
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6. Resultat 

Följande del kommer att svara på studiens frågeställningar. Först identifieras de 

tilltänkta mottagare av det publicerade materialet i koppling med att presentera 

Socialstyrelsens förklaringar kring könsstympning av flickor och kvinnor. Vidare 

fördjupar sig studien i förståelse- och handlingsdimensioner utifrån en beskrivning av 

socialstyrelsens handlingsrekommendationer riktad till de berörda mottagarna.  

I kapitel sju kommer avslutningsvis resultatet att analyseras och tredje frågan att 

besvaras genom att analysera hur de tre premisser inom teorin om social interaktionism 

kan kopplas till den givna informationen med fokus på samspelet mellan 

socialstyrelsens kunskapsstöd och de olika mottagargrupperna. I samband med det 

analyseras hur socialstyrelsens stödmaterial främja socialtjänstens arbete kring 

könsstympning. 

För att åskådliggöra resultatet presenteras ett diagram som inbegriper en datamängd av 

40 dokument. Diagrammet är uppdelad i fem kategorier utifrån studiens empiriska 

material, publicerad av Socialstyrelsen. Hälften av data som utgör 20 källor innefattar 

information som vänder sig till alla aktörer som har intresse i frågan. Som tänkt 

mottagare av socialstyrelsen övriga material har fyra huvudsakliga mottagargrupper 

kunnat urskiljas. De andra två framträdande grupper, som data riktar sig till, är personal 

inom Hälso- och sjukvård och människor som tillhör befolkningsgrupper där 

traditionen om kvinnlig könsstympning förekommer (berörda målgrupper). Mindre 

delar av materialet riktar sig till mottagargruppen som utgörs av personal inom 

socialtjänsten och personer som arbetat med samhälls- alternativ hälsokommunikation. 

 

Figur 2. Mottagargrupper.  
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6.1 Allmängiltig information  

Under denna del presenteras allmängiltig information som utgör 20 dokument av det 

analyserade materialet. Dokument under denna kategori riktar sig inte till specifika 

aktörer och kännetecknas av övergripande information kring traditionen kvinnlig 

könsstympning. 

Dels inbegrips material som t.ex. broschyrer om kvinnlig könsstympning med 

information kring traditionen, förekomsten samt lag, och årliga lägesrapporter. Andra 

typer av material som kategoriseras under allmängiltig är sådana som redovisar för 

bristen om kunskap kring ämnet samt dokument som drar kopplingarna till våld. Även 

kontaktlistor, nyhetsbrev och påannonseringar av kompetenshöjande material som t.ex. 

webbutbildningarna, stödmaterial till hälso- och sjukvård och handledningsmaterial för 

samhälls- och hälsokommunikatörer ingår i kategoriseringen. Dessa publicerade 

material begränsar sig till att upplysa om traditionen kvinnlig könsstympning och 

innehåller inga rekommendationer om hur svenska organisationer bör jobba med 

frågan. 

”Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning -en 

uppskattning av antalet” är en studie som redovisar om antal könsstympade flickor och 

kvinnor i Sverige och även riskpopulationer som kan komma från Somalia, Eritrea, 

Etiopien, Egypten och Gambia (Socialstyrelsen, 2015a). Alla flickor inom dessa 

grupper befinner sig inom riskpopulationen men en faktisk risk mot flickor grundas i 

familjens inställning till könsstympning som går att motverka genom att arbeta 

preventivt (Socialstyrelsen, 2016a). 

·    “ Ett antal faktorer har betydelse för om en flicka befinner sig i riskzonen eller inte, 
bland annat hur länge familjen bott i Sverige, vilken attityd till könsstympning familjen 
har och hur integrerad den är. Flera av dessa faktorer går att påverka med 
informationsinsatser och förebyggande arbete” (2016a: 25) 

 

Lägesrapporten från 2016 ger information om Sveriges arbete mot könsstympning 

genom att ansluta sig FN: konvention om barnets rättigheter. Socialstyrelsen deltar även 

i internationella sammanhang. ”Female gential mutilation, preventive work in afrika´s 

horn” (2006) redovisar för ett fältbesök i Etiopien, Kenya och Eritrea och ger ingående 

kunskap om traditionen och utvecklingen av arbetet mot kvinnlig könsstympning. 

Rapporten upplyser även om vikten av ett samarbete mellan europeiska länder och 

afrikanska länder i arbetet mot kvinnlig könsstympning (Socialstyrelsen, 2006). 
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6.2 Hälso- och sjukvård  

Material riktat till hälso-och sjukvården utgör 10 av 40 dokument. Det är därmed den 

näst största gruppen som flest dokument riktar sig mot. Efter att ha uppmärksammat 

bristen på kunskap kring kvinnlig könsstympning inom hälso-sjukvård, lanserade 

socialstyrelsen kompetenshöjande material genom en webbutbildning med fokus på 

bemötande och ett kunskapsstöd till hälso-sjukvård. Dessa två material kommer ligga 

till grund för följande del eftersom de inbegriper väsentlig information som 

förekommer i andra dokument under samma kategorisering. 

6.2.1 Information  

Webbutbildningar introducerades i slutet av 2016 och utgör första träff. Materialet 

inleder med en kort introduktion om traditionen, förekomsten och svensk lag. Därefter 

belyses könsstympade flickors och kvinnors rätt till god vård och bemötande. 

Vårdpersonalens kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning lyfts som 

avgörande för ett gott bemötande. Vidare följer webbutbildningar som illustrerar möten 

med patienter inom vården.  

 Film ett presenterar mötet mellan en sjuksköterska med en kvinnlig patient från 

Irak. 

 Film två exemplifierar mötet mellan en barnmorska med en kvinnlig patient från 

Somalia.  

 Film tre illustrerar mötet mellan en skolsköterska och en kvinnlig, mörkhyad 

elev. 

Filmerna är informationsgivande och tar upp konkreta exempel och tips på hur ett 

samtal med en könsstympad flicka eller kvinna kan se ut. Informationen som ges kring 

traditionen är inte detaljerad och omfattar enbart övergripande information. Längden 

på filmerna ligger mellan ca 4-6 min. Alla filmer är riktade mot Hälso-sjukvård och 

exemplifierar de professionellas tillvägagångssätt för att kunna bemöta flickor/kvinnor 

utifrån deras egna erfarenheter. Samtliga filmer betonar vikten av kunskap kring 

könsstympning och bemötandet som ska präglas av lyhördhet, respekt och rätt 

formulering av frågan om könsstympning (Socialstyrelsen, 2016b). 

Vidare fördjupad information kring ämnet hittas i ”kvinnlig könsstympning- ett stöd för 

hälso- och sjukvårdsarbete” som publicerades 2016. Stödmaterialet informerar 

ingående kring lagen mot könsstympning och hanterandet av frågor om könsstympning. 

Materialet ger konkreta medicinska upplysningar kring könsstympning av flickor och 



 

 27 

kvinnor inom vård, behandling och förebyggande arbetet. Rapporten tematiserar även 

anmälningsskyldigheten till socialtjänsten. Detta material riktar sig främst till hälso- 

och sjukvård dock står i förordet att socialtjänsten kan ha nytta av materialets delar. 

6.2.2 Rekommendationer från webbutbildningar  

Sjuksköterska i film ett rekommenderar att tänka på kroppsspråk, värderingar och 

försiktigheten i möten med könsstympade kvinnor. Hon anser att det är viktigt att frågan 

om könsstympning ska vara en del av rutinfrågorna som ska ställas till alla kvinnor 

oavsett etnicitet. Användningen av begreppet könsstympning har stor betydelse för 

mötet och ska därför användas med försiktighet. Frågan ska anpassas beroende på 

etnicitet. Kvinnor som inte anses komma från länder där könsstympning praktiseras kan 

frågas om dem har varit med några ingrepp i underlivet, vilket vanligast kopplas med 

förlossning. 

I mötet med kvinnor som kommer från länder där könsstympning är vanligt 

förekommande rekommenderas att säga “har du gjort traditionen?” eller ersätta ordet 

”könsstympning” med “omskärelse” (Socialstyrelsen, 2016b). Ett annat alternativ som 

rekommenderas är att använda sig av gester som “handklippning” mot könsorganet för 

att illustrera ingreppet. Sjuksköterskan i filmen anser också att det är viktigt att 

diskutera frågan om könsstympning med andra kollegor för att dela erfarenheter samt 

för att skapa rutiner som gynnar patienten. Om en patient kommer från ett land där 

könsstympning praktiseras, visar besvär som möjligtvis kan kopplas till ingreppet, skall 

remiss utfärdas till kvinnokliniken (ibid). 

I film två rekommenderar barnmorskan att ta till sig kunskap om könsstympning för att 

kunna ge ett bra bemötande. Hon anser att kunskap bidrar till en ökad förståelse för 

traditionen och för kvinnorna i mötet. Kunskap utlöser även självsäkerhet som påverkar 

kroppsspråk. Det i sin tur kan skapa säkerhet och tillförlitlighet som gynnar mötet 

mellan patient och personal. Patienten kan öppna sig mer om de känner att personal har 

tillräckligt med kunskap. Barnmorskan rekommenderar att uttrycka sig klar, tydlig och 

att utforma mötet enkelt. Enligt henne kan vårdpersonal utforma frågan kring 

könsstympning genom att säga “har du blivit opererat någon gång?” eller “har du haft 

några gynekologiska ingrepp?” (ibid). Ifall klienten svarar med nej kan vidare ställas 

en fråga som tar upp könsstympning direkt “många tjejer i Somalia blir könsstympade 

är du också det?” (ibid). 
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Barnmorskan i filmen rekommenderar att ställa frågor kring indikatorer (t.ex. urin- eller 

menstruationsbesvär) som kan relateras till könsstympning. Ett verktyg som kan 

underlätta situationen är att visa bilder eller illustrationer av stympade könsorgan. 

Barnmorskan anser att det är viktigt att prata om det tabubelagda temat som botas om 

frågorna ställs med rätt kunskap. Vidare föreslås informera den blivande mamman som 

är könsstympad enligt typ tre, om möjligheten av en öppningsoperation inför 

förlossningen. I samband med det kan en första gynekologundersökning hos en 

specialist erbjudas (Socialstyrelsen, 2016b). 

För att kunna bemöta en flicka som eventuell kan ha utsatts för könsstympning 

rekommenderas i film tre att ta till sig grundläggande fakta kring traditionen som 

innefattar kunskap om utformningen, förekomsten, konsekvenser och att det inte är 

kopplad till religion. Vidare anses det viktigt att ha tillräckligt med kunskap om 

konsekvenserna. Skolsköterskan i filmen anser det som lämpligt att ställa frågan om 

könsstympning ifall en flicka skulle söka upp henne gällande besvär som kan relateras 

till traditionen. Filmen illustrerar hur skolsköterskan använder sig av kroppsspråket 

genom att symbolisera klippning eller att sy mot underlivet med hjälp av hennes fingrar. 

Hon anser att det är viktigt att försäkra att flickan vet vad hon menar. Skolsköterskan 

lyfter betydelsen av bemötandet och rekommenderar att skapa en bra samtalssituation 

genom att inte döma och skuldbelägga eleven. Vidare råder hon att lyssna på det eleven 

berättar och endast ställa korta, raka frågor för att undvika en känsla av ett förhör (ibid). 

6.2.3 Rekommendationer från stödmaterial 

Utöver de praktiska rekommendationerna med fokus på bemötande som belyses i 

webbutbildningarna ges ytterligare rekommendationer i rapporten “Kvinnlig 

könsstympning- ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete” (Socialstyrelsen, 2016c). 

Materialet framhåller vikten av gott bemötande och god kvalitet samt tematiserar 

möjligheten att hitta ingångar för att kunna ställa frågan om könsstympning som t.ex. 

att fråga om födelseland och modersmål eller genom att säga “Jag vet att ni kommer 

från ett land där omskärelse är vanligt. Hur ser ni på det i din familj?” (ibid:53). Ordet 

”könsstympad” bör användas med viss försiktighet i samtal med barn, då det kan vara 

ett värdeladdat begrepp (Ibid).  

Materialet rekommenderar att ta del av socialtjänstens rapporter som t.ex. av 

webbutbildningarna för att öka kunskapen kring ämnet. Att ha rutiner och vara frikostig 

med att erbjuda gynekologiska undersökningar är ett sätt att fånga upp kvinnor som är 
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könsstympade. En del av rutinerna ska vara att remittera patienten till mer erfaren 

personal eller vårdinsats om det brister i kunskapen om könsstympning. Enligt 

stödmaterialet är det särskilt viktigt att barn och unga undersöks endast av personal med 

relevant kompetens och att dessa vid behandlas och åtgärdas i den mån det bedöms vara 

möjligt. Stödmaterialet appellerar att fokusera på individens hela livssituation och inte 

endast underlivet (Socialstyrelsen, 2016c). 

”Transkulturell kompetens hos personalen kan vara värdefull” vilket innebär att 

reflektera över såväl patientens perspektiv som vårdens traditioner och värderingar 

(2016c:29). Materialet hänvisar på boken som handlar om transkulturell kompetens. 

Möten och informationen som ges ska anpassas till mottagarens, ålder mognad, 

erfarenhet, individuella förutsättningar och språkliga bakgrund. För att underlätta 

kommunikationen rekommenderas att använda sig av kvinnlig telefontolk. 

Stödmaterialet fördjupar sig vidare i medicinska rekommendationer som rör sig kring 

öppningsoperationen och liknande (ibid). 

Stödmaterialet informerar grundligt om anmälningsskyldigheten till socialnämnden vid 

misstanke eller risk för könsstympning av flickor och kvinnor. Rekommendationerna, 

tips och åtgärder på olika nivåer ges till barnhälsovård, elevhälsa, ungdomsmottagning 

och mödrahälsovård. Exempel på åtgärder som nämns är kirurgiska åtgärder, 

samtalskontakt i form av stöd och rådgivning, anmälningsskyldigheten till 

socialtjänsten och det förebyggande arbetet som belystes tidigare (ibid). 

Materialet fördjupar sig i möjligheten för förebyggande arbete inom hälso- och 

sjukvården och betonar vikten att informera patienterna om lagen och ingreppets 

konsekvenser för blivande föräldrar som kommer från länder där könsstympning 

praktiseras. Mödrahälsovården och barnhälsovården anses ha en viktig roll för det 

förebyggande arbetet eftersom dem kan komma i kontakt med blivande mammor som 

själv ha varit utsatta för ingreppet. Vid det fallet rekommenderas att ta upp familjernas 

syn på traditionen under tiden som kvinnorna är inskrivna på mödravården. Som skydd 

för barnet ska frågan om könsstympning involveras inom ramen för de basprogram som 

finns inom barnhälsovården t.ex. i samband med frågor om urinvägarna som 

rutinmässigt ställs i olika åldrar. Stödmaterialet informerar om alla moment som ska 

ingå i hälsoövervakningen och rekommenderar att barnhälsovården (BHV) aktivt ska 

fråga föräldrar under barnets andra levnadsår samt att utlandsresor är en särskild 

anledning till att ta upp diskussionen. Genom att sprida kunskap i form av att flickor 
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och kvinnor får information om att traditionen inte är religiös förankrad och att 

traditionen är ett brott mot de mänskliga rättigheterna kan attityder påverkas 

(Socialstyrelsen, 2016c).  

6.3 Berörda målgrupper  

Under kategori ”berörda grupper” presenteras material riktat mot kvinnor och flickor 

som är könsstympade eller riskera att genomgå könsstympning. Kategoriseringen utgör 

sex stycken träffar i databassökningar i form av broschyrer som är informations- och 

kunskapsgivande gällande lagstiftning, rättigheter, former av ingrepp, definitioner, 

förekomst, ursprung och konsekvenser.  

Broschyrerna informerar berörda grupper om de fysiska, psykiska och sexuella 

hälsoriskerna. Broschyren finns på svenska och översatt till arabiska, somaliska, 

amhariska, tigreanska och engelska. Broschyrerna informerar om arbetet mot 

könsstympning av flickor och kvinnor på både nationell och internationell nivå och 

hänvisar till olika organisationer där berörda flickor och kvinnor kan vända sig till 

(Socialstyrelsen, 2002).  

Broschyren ”Du har rätt att säga nej ”(Socialstyrelsen, 2004) riktar rekommendationer 

till berörda grupper som t.ex. att kontakta professionella vid besvär kring 

könsstympning. Det informeras vidare om den möjliga kirurgiska åtgärden som 

inbegriper öppningen av det hopfästade könsorganet. 

6.4 Socialtjänst 

Tre av de publicerade dokumenten från socialstyrelsen riktar sig mot socialtjänsten i 

arbetet kring könsstympning av flickor och kvinnor. Efter analys och genomgång av 

material visar resultatet att socialstyrelsen beskriver ett tydligt ställningstagande kring 

traditionen. Socialstyrelsens informationsflöde bygger på nationell kunskapsbas och 

riktlinjer kring ämnet. 

 

6.4.1 Information 

Samtliga data riktad mot socialtjänsten redovisas genom handledningsmaterial och 

kompetensstöd riktad mot våld i nära relationer och hedersrelaterad våld. Begreppet 

könsstympning i dessa handböcker involveras med andra begrepp och målgrupper inom 

våld i nära relation och hedersrelaterad våld (Socialstyrelsen, 2016d). 
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Handledningsmaterial om våld i nära relationer “VÅLD” (ibid) och utbildningsmaterial 

kring hedersrelaterat våld “Vänd dem inte ryggen” (Socialstyrelsen, 2013) framvisar 

den stora delen av resultatet i denna del. Dessa två material utgör grunden för konkret 

information som är riktad till socialtjänsten. De bygger på vägledning i området och tar 

upp lagstiftning och förarbeten samt kunskapsbaserad om forskning och erfarenheter 

från verksamheterna (Socialstyrelsen, 2016d & 2013). 

Den generella bilden om våldet presenteras som psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Materialet beskriver hur våld i nära relationer kan se ut, skillnader på våld mellan 

könen, konsekvenser och omfattning av våld. Vidare läggs fokus på hedersrelaterat våld 

och vad som kännetecknar den typen av våld, genom att beskriva den som kollektiv 

utövat och pådrivet av omgivningen, för att kontrollera flickors sexualitet, valet av 

partner och klädval. Det analyserade materialet tar upp barn som bevittnar eller utsätts 

för våld eller hedersrelaterad våld samt grupper med särskilt risk för utsatthet. 

Socialstyrelsen urskiljer bland annat kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor som 

lever med hedersrelaterat våld och förtryck samt nationella minoriteter. Könsstympning 

av flickor och kvinnor utgör en mindre del i materialet. Den framställs som en form av 

sexuellt våld som bygger på föreställningen om mäns samt familjens heder och brott 

mot den svenska lagen. Socialstyrelsen uppmärksammar målgruppens behov av 

samordnade insatser från interna och externa organisationer t.ex. polismyndighet, 

barnhus, skola, ideella föreningar eller vården (ibid). 

6.4.2 Allmänna rekommendationer 

Utifrån det analyserade materialet framkommer inga särskilda anpassade 

rekommendationer till könsstympade flickor eller kvinnor. Följande rekommendationer 

berör alla våldsutsatta målgrupper.  

Socialstyrelsen lyfter att det finns bristande samsyn om hur våld i nära relationer bör 

förstås och pekar på att kunskap om vissa grupper av våldsutsatta kvinnor behöver 

förbättras. Kritik mot socialtjänsten riktas genom att belysa brister i 

säkerhetsbedömningar, i samverkan med polisen och brister av personalens kunskap 

om ämnet hedersrelaterad våld. Det rekommenderas att uppnå större kulturell förståelse 

kring dessa målgrupper (Socialstyrelsen, 2013). 

Vidare nämns att det är lämpligt att kommunerna upprättar politiskt förankrade 

handlingsplaner med tydliga ansvarsfördelningar samt konkreta riktlinjer för att 

upptäcka och uppmärksamma våld. Socialstyrelsen riktar ansvaret till socialtjänsten att 
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förebygga, skydda, vårda, stödja och hjälpa målgruppen genom god kunskapsgrund, 

kunnigt bemötande, lyhördhet och förståelse. Bemötandet och hjälpinsatser bör utgå 

från individens behov och sårbarhetsfaktorer, istället från individens tillhörighet (ibid). 

Vidare ger socialstyrelsen uttalande om vikten av dokumentation i de bedömningar som 

görs kopplad till de erbjudna insatserna och individens inställning till dessa. 

6.4.3 Rekommendationer med fokus på barn  

Socialstyrelsen nämner att all våld riktat mot barn behandlas enligt barnavårdsärenden 

och bör präglas av säkerhetstänkande. En utredning inleds för att utreda våldets 

påverkan och barnets relation till föräldrarna. Både akuta och långsiktiga insatser av 

emotionell, praktisk eller socialt stöd kan vara aktuella. Vid samtal med barn ska hänsyn 

tas till dess situation och individuella förutsättningar. Nämnden har vidare ansvar att 

utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad och förmyndarskap. Vidare 

ska LVU övervägas ifall det föreligger påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. 

Hjälp som erbjuds ska vara individ- och behovsanpassad med utgångspunkter av skydd, 

råd och stöd samt vård och behandling. Möjliga insatser kan vara olika former av 

samtalsstöd från barnpsykiatrin. Andra former av insatser som t.ex. ekonomiskt bistånd 

och stöd till föräldrarna kan erbjudas utifrån barns behov. Socialstyrelsen anser att 

utredningsmaterialet barns behov i centrum (BBIC) ska användas som stöd för 

socialnämndens arbete med barn och unga (Socialstyrelsen, 2016d & 2013).  

Socialstyrelsen lyfter även vikten av att samtala med barn om våldet.  

“Naturligtvis bör samtal med barn alltid genomföras varsamt och med hänsyn 

till barnets situation och individuella förutsättningar. Det är av särskild vikt att 

respektera den lojalitetskonflikt som barnet kan befinna sig i ” (Socialstyrelsen, 

2013:84).  

Det rekommenderas till socialsekreterare att upplysa barnet om sina erfarenheter i 

liknande situationer med andra barn (Socialstyrelsen, 2013).  

6.4.4 Rekommendationer med fokus på vuxna   

Kring ärenden som rör vuxna lyfter materialet att socialtjänsten behöver göra en 

helhetsbedömning av den enskildes behov i dennes samråd. Socialtjänsten har 

skyldighet att utreda våldets karaktär och hur den utsatta hanterar sin situation. 

Utredningen ska präglas av säkerhetstänkande där riskbedömning anses utgöra en 
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utgångspunkt för en samlad bedömning. Viktiga åtgärder som nämns gällande vuxna 

ska präglas av långsiktig och kortsiktigt tänkande. Socialtjänsten bör enligt 

socialstyrelsen beakta kvinnors omständigheter som t.ex. utländsk bakgrund, ålder eller 

risken för hedersrelaterat våld (Socialstyrelsen, 2013).  

Även vuxna asylsökande inbegrips av socialnämndens yttersta ansvar ifall behov av 

stöd och hjälp föreligger, framför allt gällande placeringar. Handledningsmaterialet 

råder att lägga mer resurser på t.ex. samtalstider på våldsutsatta för att möta individen 

på ett konstruktivt sätt. Det presenteras förslag på direkta frågeställningar som kan 

ställas i möte med våldsutsatta:  

“• Har någon slagit, sparkat, skrämt eller gjort dig illa? 
• Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur fick du det? 
• Jag undrar lite, är det något som har hänt dig? 
• Har det hänt att du känt dig rädd för någon? 
• Känner du dig trygg där du bor nu? 
• Känner du dig trygg med din partner?” (Socialstyrelsen 2016d: 34) 

 

Socialstyrelsen rekommenderar att använda sig av standardiserade bedömningsmetoder 

som ett komplement till utredningsarbete t.ex. FREDA, SARA, PATRIARK. Dessa 

behandlingsmetoder är dock inte specifikt anpassad till könsstympning av flickor och 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). 

6.5 Samhälls-/ Hälsokommunikatörer 

2015 lanserades ett handledningsmaterial riktad till samhälls- eller 

hälsokommunikatörer som informerar eller undervisar nyanlända om könsstympning 

av flickor och kvinnor. Endast ett av de 40 material riktas till samhälls- och 

hälsokommunikatörer. Handledningen består av ett underlag som tar upp 

diskussionsfrågor kring könsstympning samt reflektionskort som innehåller påståenden 

med tillhörande frågor. Materialet ger kort grundläggande fakta mot könsstympning 

(Socialstyrelsen, 2015b). 

 

6.5.1 Rekommendationer 

En professionell som utbildar nyanlända om det svenska samhället anses enligt 

socialstyrelsen ha behov av grundläggande kunskaper om könsstympning. 

Socialstyrelsen rekommenderar professionella att nå kunskap om traditionen via 

webbutbildningen eller genom andra tillförlitliga källor. Vidare rådas att använda 
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diskussionsunderlaget i undervisningen i form av ett grupparbete (Socialstyrelsen, 

2015b). Ett exempel på en del av diskussionsunderlaget är: 

“Könsstympning som hälsorisk. Känner du till de fysiska och psykiska 

hälsorisker som kvinnlig könsstympning kan innebära? Vet du någon som har 

råkat illa ut i samband med könsstympning? Vet du vart du ska vända dig om 

du har frågor om din hälsa som hänger samman med könsstympningen?” 

(2015b:3). 

Som lärare anses det vara viktig att ge information om könsstympning av flickor och 

kvinnor i rätt sammanhang. Eftersom ämnet är känsligt rekommenderas det att ämnet 

”könsstympning” skall utgöra ett eget avsnitt eller i samband med temat “mänskliga 

rättigheter” eller “bilda familj” (2015b: 2). Däremot avråder materialet att informera 

om ämnet samtidigt som information ges till våld i nära relationer. Vidare uppmanas 

det att förbereda sig på frågor genom att ta reda på vart hjälp finns i de enskilda 

kommuner och landsting. För att kunna förmedla vidare kontakt anses det som lämpligt 

att dela ut sammanställningar av verksamheter som t.ex. vårdcentral, barnavårdscentral 

eller gynekologisk klinik med tillhörande kontaktuppgifter (ibid). 
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7. Analys: Socialstyrelsens - ett stöd för det sociala arbetets praktik? 

I följande del kommer det framlagda resultatet att analyseras. Huvudfokus läggs på 

studiens tredje frågeställning genom att behandla det empiriska materialet i koppling 

med de teoretiska centrala begreppen. Studien undersöker hur socialstyrelsens riktlinjer 

främjar det sociala arbetets praktik kring könsstympning av flickor och kvinnor. 

Efter att ha behandlad förståelse- och tolkningsdimensionen utifrån socialstyrelsens 

stödmaterial i resultatet, lyfter följande del handlingsdimensionen. 

7.1 Arbetet mot könsstympning på olika nivåer  

Socialt arbete kan beskrivas som nivåövergripande eftersom insatser rör sig över 

samhälls-, grupp- och individnivå (Bergmark & Lundström, 2006). Innehållsanalysen 

visar att socialstyrelsen förmedlar kunskapsstöd för arbete rörande könsstympning på 

samtliga nivåer. Mycket av informationen befinner sig på en samhällsnivå och är tänkt 

att ge olika professioner en allmän information om problematiken och dess utbredning. 

Det går även att uppfatta att socialstyrelsen ger vägledning till ett arbete som är tänkt 

att påverka grupper av människor där könsstympning kan förekomma. Uttryck för ett 

sådant kunskapsstöd är att socialstyrelsen beskriver lärares arbete med att upplysa 

människor om svensk lagstiftning och vart de kan vända sig när det gäller frågor om 

könsstympning. Det är också möjligt att se de översatta dokumenten som ett uttryck för 

arbete på en gruppnivå då informationsmaterialet är tänkt att upplysa och påverka 

människor som befinner sig i situationer där könsstympning är aktuellt. När det gäller 

konkret arbete på individnivå med könsstympade kvinnor eller i familjer där det 

föreligger risk att närstående planerar att könsstympa ett barn framträder dock 

skillnader om frågan aktualiseras inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. 

Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer på grupp- och individnivå som i kombination till 

lagen på samhällsnivå ska motverka könsstympning på flickor och kvinnor. Arbetet på 

individnivå brister dock med avseende på socialtjänstens arbete gällande praktiska 

tillvägagångssätt. 

Enligt den teoretiska utgångspunkten social interaktionism som belyses i centrala 

begrepp, bygger de mänskliga relationerna på samspelet mellan tre grundpremisser som 

Blumer har identifierat: Handling bygger på mening, mening skapas i samspelet och 

meningen tolkas av individer (tolka, förstå och handla) (Månsson, 2013). För att kunna 

handla behövs således en förståelse som tolkas utifrån det symboliska samspelet. Den 

sociala interaktionistiska analysen bygger på dynamiken i de sociala fenomen och 
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föränderligheten i sociala relationer (Månsson, 2013). I denna studie ligger fokus på 

samspelet mellan socialstyrelsens dokument och dess mottagare, som får en förståelse 

kring ämnet könsstympning utifrån tolkning av innehållet i dokumenten, vilket i sin tur 

ger ett underlag för handling. 

7.2 Bristande stöd till handling: Socialtjänst  

Frågan kring könsstympning blir aktuell för socialt arbete ifall det finns misstanke om 

att en flicka har blivit eller riskerar att bli könsstympad. Enligt Blumers första premiss 

skulle ärendet får en mening för den professionella genom en ansökan eller anmälan till 

socialtjänsten. Vidare skulle Blumers andra premiss innebära att professionella inom 

socialtjänsten måste tolka situationen genom att undersöka misstanken, vilket kräver 

handling på individnivå. Slutligen skulle tredje premissen innebära att handling 

resulterar utifrån den tolkningsprocessen. För att kunna handla rätt krävs det kunskap 

om målgruppen. Socialstyrelsen ger vägledning till ett arbete mot könsstympning av 

flickor och kvinnor. Enligt Blumer handlar därmed varje enskild aktör utifrån dess egen 

interaktion och tolkningsprocess av socialstyrelsens dokument. Det publicerade 

materialet utgör alltså inte en fast mening som den professionella använder sig av utan 

mening resulterar av den professionellas tolkningar.  

Materialet som är riktad mot socialtjänsten identifierar traditionen som en del av våld i 

nära relationer, hedersrelaterad våld och specifikt som en form av sexuellt våld 

(Socialstyrelsen, 2013). Förklaringen av traditionen av varför könsstympning utövas 

utgör enbart en liten del av materialet, vilket tolkas av författarna att socialtjänsten ska 

bemöta denna målgrupp som alla andra våldsärenden. Det nämns specifik att 

könsstympning av flickor och kvinnor, tvångsäktenskap, kvinnor och flickors sexualitet 

är företeelser som hänger ihop med föreställningen om mäns och kollektivets heder. 

Underlaget lyfter vidare att alla typer av hedersrelaterad våld är brott mot svensk lag 

och kränker den utsattas mänskliga rättigheter. Utifrån det gäller de vanliga rutiner som 

t.ex. BBIC utredning samt insatser som t.ex. LVU, familjehemsplaceringar, skyddad 

boende och polisanmälan m.m. (ibid). Stödmaterialet uttrycker tydligt att insatserna ska 

vara individanpassade dock ger den inte konkreta tips och råd samt förslag på 

individuella insatser som kan gynna ett barn som misstänks ha utsatts för 

könsstympning. Den professionella får tillräckligt med information om traditionen men 

det saknas specifika tillvägagångssätt i möte med denna målgrupp. Socialstyrelsen 

lyfter nödvändigheten att uppnå en kulturell förståelse för att motverka samt förebygga 
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våld. Ansvaret att utveckla politiskt förankrade rutiner för att höja kompetensen inom 

socialtjänsten läggs därmed på de kommunala socialnämnderna (ibid). Som i resultat 

nämnts har socialtjänsten blivit kritiserad av socialstyrelsen för brister inom arbete mot 

våld. Däremot ges alltså inga konkreta förslag till utformningen av handlingsplaner eller 

rutiner, vilka kommunala socialnämnden skall ha ansvar för.   

Utifrån stödmaterialet ska socialtjänsten handla på individnivå för att förebygga och 

motverka våld. Detta ska alltså ske i det individuella mötet mellan socialsekreterare och 

vårdnadshavare/barn eller den vuxna våldsutsatta kvinnan. Eftersom mötet utformas 

inom ramarna för myndighetsutövning präglas interaktionen mellan den professionella 

och individen av ett tydligt obalanserad maktförhållande som kan påverka 

handlingsutrymme och relation. Materialet som är riktat till socialtjänsten ger inga 

konkreta förslag på praktiska tillvägagångssätt som t.ex. hur frågan om könsstympning 

kan tas upp och hur bemötandet bör vara, med tanke på att frågan om ens underliv kan 

tolkas som ett ingrepp i sig.  

Enligt Blumer bygger handling på tolkning och förståelse (Månsson, 2013). 

Socialstyrelsen främjar socialarbetares förståelse för traditionen genom att ge grundlig 

information kring ursprung, förekomst och kultur. Den främjar dock inte 

socialarbetarens praktiska handlingsdimension eftersom de rekommenderar att bemöta 

målgruppen som alla andra våldsärenden. Författarna anser att denna brist i vägledning 

riskera återspeglas i det praktiska arbetet som kan påverka både individen och kvaliteten 

av det sociala arbetet. Ett exempel kan vara att okunskap om det praktiska 

tillvägagångsättet kan leda till fel bemötande som kan riskera kränkning av individens 

kultur (Creighton et al., 2016). 

7.3 Konkret stöd till praktisk handling: Hälso- och sjukvård 

I jämförelse med stödmaterialet som riktar sig till Hälso- och sjukvård anser författarna 

att det finns stora brister i socialtjänstens handledningsmaterial kring utformningen av 

mötet med könsstympade flickor eller kvinnor. Socialstyrelsens material till Hälso- och 

sjukvård gör genom gripbara exempel tydligt hur bemötandet ska utformas för att skapa 

en trygg och tillitsfull miljö för patienterna. Deras stödmaterial är specifik inriktad på 

könsstympning och informerar tydligt om olika medicinska åtgärder. Vården får utifrån 

stödmaterialet en djup förståelse för traditionen samtidigt som materialet ger verktyg 

för att kunna handla i möten med dessa kvinnor eller flickor. Stödmaterialet ger utöver 

de skriftliga dokument även reella visuella illustrationer i form av webbutbildningar där 
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de medvetet använder sig av symboliska gester och språk för att underlätta för patienter 

tolkningen av information. 

Illustrationerna speglar Blumers teori om interaktion med hjälp av språkliga symboler 

och gester. Genom att vårdpersonal använder sig av specifikt språk samt gester, kan 

patienten tolka innebörden som tillskriver denna handling (Månsson, 2013). 

Utformningen av mötet som sker på en individnivå underlättas för vårdpersonal genom 

att få både information och handlingsunderlag, vilket bidrar till att vården har större 

möjligheter att närma sig målet att motverka och förebygga könsstympning. De olika 

stödmaterial som riktar sig till Hälso- och sjukvård rekommenderar att skapa rutiner 

inom institutionerna och ge konkreta förslag på vilka delar som ska ingå i dessa rutiner. 

Analysen visar tydliga skillnader mellan stöd som socialtjänsten får i jämförelse med 

det stödet som är riktat mot Hälso- och sjukvård trots att båda aktörer har i uppdrag att 

arbeta på en individuell nivå. Viktigt att lyfta fram är att Socialstyrelsen i sina dokument 

betonar vikten av samverkan mellan dessa två aktörer men också med andra 

myndigheter och organisationer. De föreslår att tillsammans genomgår 

utbildningstillfällen för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan aktörerna samt skapa 

jämn kunskapsnivå (Socialstyrelsen, 2013). 

7.4 Socialstyrelsens ställningstagande  

De förklaringar och information som socialstyrelsens dokument innehåller om 

könsstympning av flickor och kvinnor stämmer i stort sett överens med det som tidigare 

forskning lägger fram. Till skillnad från vissa studier i tidigare forskning blir det tydligt 

att socialstyrelsens dokument håller sig vid lag och konventioner och utesluter därmed 

rekommendationer, åtgärder eller förslag som legaliserar eller förespråkar typer av 

ingrepp, även om de inte medför väsentliga skador. Stödmaterialet gör tydligt att 

traditionen är ett lagbrott, brott mot de mänskliga rättigheterna och brott mot 

barnkonventionen. Trots att materialet gör tydliga ställningstagande mot traditionen 

belyser de konsekvenser på ett relativ objektiv sätt. Materialet belyser att inte alla 

könsstympade flickor eller kvinnor uppvisar komplikationer till följd av ingreppet. 

Dock gör den tydligt att könsstympning inte har medicinska fördelar, enbart negativa 

(Socialstyrelsen, 2016c). 
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7.4.1 Svårighet att framställa rutiner  

Hälso- och sjukvård får utifrån socialstyrelsens material betydligt mer stöd genom 

information och handlingsmöjligheter i möten i jämförelse med material som är riktad 

mot socialtjänsten. Med hänsyn till att Hälso- och sjukvård oftast kommer mest i 

kontakt med den berörda målgruppen på grund av olika typer av besvär, 

hälsoundersökningar för asylsökande, graviditetskontroller, vid förlossning och BVC 

undersökningar, anses det vara logiskt att kompetens stödet riktas främst mot den 

aktören. Eftersom den typen av ärende troligen inte aktualiseras i samma utsträckning 

som andra våldsärenden kan det vara svårt för socialstyrelsen att utveckla rutiner. 

Behovet av arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor uppmärksammades 

enbart för 15 år sedan och relevant kompetensstöd publicerades de senare år. Ämnet är 

nytt i Sverige vilket betyder att stödmaterial eventuellt kan utvecklas vidare. 
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8. Slutsatser och diskussion 

Kapitlen behandlar inledningsvis studiens slutsatser och fortsätter med en diskussion 

kring ämnet. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet 

könsstympning.  

8.1 Slutsatser   

Syftet med denna studie är att analysera hur socialstyrelsens styrdokument beskriver 

könsstympning av flickor och kvinnor vilka rekommendationer som riktas till 

professionella och undersöka hur socialstyrelsens riktlinjer främjar socialarbetarens 

praktiska arbete.  

Information kring könsstympning av flickor och kvinnor stämmer i stort sett överens 

med tidigare forsknings innehåll gällande ursprung, förekomst, utformning och 

konsekvenser (Johnsdotter & Essén, 2016; Pashei, et al, 2016). 

Socialstyrelsens material riktar sig till olika mottagargrupper som berör frågan om 

könsstympning på olika nivåer. Den statliga myndigheten försöker sprida information 

om lagstiftningen mot könsstympning som utgör en övergripande åtgärd på 

samhällsnivå. En annan åtgärd mot traditionen är förebyggande arbete som bedrivs på 

gruppnivå genom att samhälls- och hälsokommunikatörer undervisar nyanlända i 

samhällsorientering kring ämnet. Arbetet som sker på individnivå utförs i stort sett av 

socialt arbete och hälso- och sjukvård i de individuella mötena med individer.  

Studien belyser materialens rekommendationer som ger mottagaren en vägledning i 

arbetets praktik. Hälso- och sjukvård får i jämförelse med socialtjänsten tydligare 

förslag och mer konkreta tillvägagångssätt kring utformningen av bemötandet och 

handlingsalternativ. Studien visar att det inte finns särskilt anpassat material kring 

könsstympning riktad till socialtjänsten som ger stöd i arbetets praktik. I det sociala 

arbetet bidrar socialstyrelsens publicerade material till tolkning och förståelse av 

traditionen utifrån de grundliga informationerna som ges. Dock främjar materialet inte 

socialarbetarens praktiska handlingsdimension.  

8.2 Diskussion  

I denna del kommer följande tre teman att diskuteras: kategorisering av könsstympning, 

brist på stödmaterial riktad mot socialt arbete och insatser till könsstympade 

flickor.  Författarna anser att dessa teman är centrala delar av studiens resultat som är 

intressanta att problematisera.  
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8.2.1 Kategorisering av könsstympning  

Socialstyrelsen rekommenderar att inte undervisa om könsstympning i samband med 

våld i nära relationer eftersom det kan vara svårt för deltagarna att ta emot 

informationen i just det sammanhanget (Socialstyrelsen, 2015b). Det kan ge ett fel 

sammanhang vilket tolkas av författarna att könsstympning och våld i nära relationer 

inte kan likställas. Det är intressant att läsa i andra dokument att könsstympning 

kategoriseras under våld (hedersrelaterad våld, våld i nära relationer och sexuell våld). 

Utöver det finns det inte annat specifikt stödmaterial som riktar sig till socialtjänstens 

arbete med könsstympade flickor och kvinnor. Information om könsstympning 

relaterad till våld i nära relationer kan alltså uppfattas fel av invandrargrupper i en 

skolkontext som enbart ska diskutera ämnet utan att fördjupa sig i enskilda individer. 

Hur uppfattas det när en socialsekreterare sitter i ett utredningsmöte där föräldrarna blir 

misstänkta för att ha utsatt sin dotter för könsstympning och den professionella förklarar 

att könsstympning uppfattas som våld i nära relationer? 

Författarna anser att involveringen av könsstympning till andra våldsrelaterade ämnen 

är problematiskt eftersom det handlar om en tusentals år gammal tradition som har en 

djup förankring i kultur. För flickor och kvinnor som kommer från länder där 

könsstympning praktiseras kan traditionen utgöra en identifikation av kvinnligheten 

(Antonazzo, 2003). I svensk kontext likställs traditionen med våld, som oftast grundar 

sig i former av misshandel och bestraffning (Socialstyrelsen, 2016d). Traditionen 

praktiseras för att försäkra och gynna flickans framtid utifrån olika föreställningar om 

traditionen, vilket utgår från föräldrarnas strävan efter barnets bästa i den kulturella 

kontexten. Föräldrar syftar därmed inte till att straffa barnet utan traditionen uppfattas 

som något positivt som firas som en högtid (Talle, 2008). I mötet med föräldrar som är 

misstänkta för att ha utsatt sitt barn för könsstympning kan likställningen med våld 

uppfattas som en kränkning av deras kultur, deras föräldraskap men också som en 

diskriminering. Barn som ha blivit könsstympade kanske inte uppfattar att deras 

föräldrar är våldsamma och att våld inte utövas på annat sätt. Utöver det kan barnet 

uppleva en önskan av att utföra traditionen eftersom det alltid varit en norm i barnets 

omgivning (Creighton et al., 2016). 

Å andra sidan finns det en viss förståelse för kategoriseringen eftersom ingreppet 

äventyrar barnets fysiska och psykiska hälsa. Tidigare forskning visar att ingreppet 

medför både omedelbara och långvariga konsekvenser (Andro, Cambois & 
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Lesclingand, 2014). Forskning belyser också att traditionen praktiseras för att 

kontrollera kvinnans sexualitet och för att garantera äktenskap. Att göra motstånd mot 

traditionen kan innebära att riskera familjens heder. Utifrån det anses könsstympning 

av flickor och kvinnor uppfylla kriterierna för hedersrelaterat våld som ingår i 

socialstyrelsens definition (Socialstyrelsen, 2013). 

8.2.2 Brist på stödmaterial riktad mot socialt arbete 

På grund av den omfattande komplexiteten och den kulturella känsligheten uppfattas 

behovet av ingående stödmaterial med konkret vägledning vara nödvändigt. Trots att 

författarna har analyserat all material från socialstyrelsen kring traditionen, upplevs att 

informationen inte ger konkreta tillvägagångssätt riktad till socialtjänsten. 

I analysen nämns att socialstyrelsen riktar kritik mot socialtjänstens arbete med våld. 

Skyldigheten att ta fram handlingsplaner och material läggs på socialnämnden (ibid). 

Eftersom varje kommun ska utforma sina egna handlingsplaner kan det förekomma 

skillnader vid hanteringen och bemötandet av dessa fall. Det kan innebära att 

rättssäkerheten rubbas. 

Det är intressant att socialstyrelsen som har en expertroll kritiserar socialtjänsten för 

dess arbete mot våld utan att reflektera över att den statliga myndigheten inte 

framlägger konkreta handlingsalternativ. 

Författare anser att socialtjänsten är i behov av skräddarsydda utredningsmaterial samt 

insatser för denna målgrupp. Frågan ställs här om socialsekreterare har samma 

legitimitet att använda sig av Hälso- och sjukvårdens material som exemplifierar tydliga 

tillvägagångssätt. Vidare reflekterar författarna om hur samtal med barn från den 

berörda målgruppen kan ske. I socialtjänstens riktlinjer framgår att samtal med barn ska 

vara anpassad till deras mognad och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2013). Trots det 

saknar författarna verktyg att förmedla till ett könsstympat barn att föräldrarna har utsatt 

barnet för grov misshandel och att de därför kan bli dömd för fängelse samt att barnet 

behöver separeras från familjen.  

Det kan också förekomma fall med mindre pålitlig underlag där det endast handlar om 

misstanke kring könsstympning. Att möta barnet och föräldrar för misstanke på grund 

av t.ex. orosanmälan från skolan anser författarna innebär en utmaning eftersom det kan 

leda till risker för stigmatisering och diskriminering av denna målgrupp. Tidigare 

forskning har uppmärksammat att föräldrarna som har blivit misstänkta för övergrepp 

på sitt barn kände sig mycket upprörda och arga för falsk anklagelse (Creighton et al., 
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2016). För att undvika detta krävs det ingående kunskap om bemötandet med den 

målgruppen genom att veta hur samtalet kan byggas upp, vilka ingångar som kan 

utnyttjas för att kunna ställa frågan, hur frågan kan ställas och hur långtgående frågorna 

får vara eftersom det kan finnas pågående polisutredning. 

Socialstyrelsen anser att en kulturförståelse är en bra förutsättning för att kunna bemöta 

hedersrelaterat våld eftersom könsstympning av flickor och kvinnor är inbäddat i 

kulturer och traditioner. Författarna menar dock att den kulturella förståelsen i sig inte 

är ett redskap för att kunna hjälpa individer som har blivit könsstympade. Det krävs mer 

kompetens för att kunna bemöta den målgruppen genom att balansera den kulturella 

förståelsen med de lagliga åtgärderna. Ifall brottet har begåtts hindrar den kulturella 

förståelsen inte från att sanktionera brottet. 

8.2.3 Insatser till könsstympade flickor 

De insatser som rekommenderas enligt socialstyrelsen är bland annat att överväga att 

omhänderta barnet enligt LVU- lagstiftningen (Socialstyrelsen, 2016d & 2013). 

Författarna reflekterar huruvida ett LVU kan vara en insats för barnets bästa och en 

sanktion för föräldrarna med hänsyn till den kulturella förståelsen. Genom att följa 

lagstiftningen syftar socialsekreterarna till att hjälpa barnet. Författarna anser dock att 

LVU kan i vissa situationer orsaka mer skada än nytta.  

Genom att omhänderta barnet som har blivit eller riskerar att bli könsstympad, tas dem 

också ut från sitt kulturella sammanhang som präglas av normen av kvinnlig 

könsstympning samt grupptrycket. Barnet kan känna sig exkluderad från gruppen och 

se sig själv som mindre värd. Utöver det riskera barnet att känna skam över att inte ha 

utfört traditionen. Att inte genomföra traditionen kan innebära höga sociala kostnader 

(Johnsdotter & Essén, 2016).  

Författarna anser också att LVU kan uppfattas som en traumatisk separation med 

hänsyn till att barnet delas från kärnfamiljen. Här är det viktigt att tydliggöra att 

situationerna baseras på barnets attityder mot traditionen och familjen. Författarna 

undrar vad det finns för lämpliga insatser att erbjuda. Socialstyrelsens dokument som 

är riktade mot socialtjänsten nämner inte om de professionella skall använda sig av 

motiverade samtal (MI) eller om det är lämpligt med familjeterapi eller en annan 

behandlingsform. 
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8.2.4 Metoddiskussion  

Författarna anser att ämnet är aktuellt att lyfta upp eftersom det är ett relativt nytt ämne 

inom socialt arbete, vilket innebär komplexitet i ämnet ur en vetenskaplig vinkel. 

Författarna kunde inte säkerställa i vilken omfattning ämnet könsstympning är aktuellt 

inom socialtjänsten i nuläget. Därför ansåg författarna att socialstyrelsen är ett bättre 

alternativ att vända sig till för att undersöka om den statliga myndigheten ger en 

grundlig information för professionella när ämnet aktualiseras i det sociala arbetets 

praktik.  

Utifrån studiens upplägg och urvalsförfarande har författarna diskuterat studiens 

eventuella styrkor och begränsningar. Styrkan med studien anser författarna ligger i att 

informationen presenteras översiktlig inom ett område. Den överskådliga 

informationen gynnar läsare att sätta sig in i området. Författarna har haft tillgång till 

all material som en sökning på ordet ”könsstympning” i socialstyrelsens webbplats har 

gett upphov till. Utifrån det har författarna klargjort vilket empiriskt material som fanns 

att tillgå under våren 2017. Författarna anser att det upplägget ökar studiens 

genomskinlighet och underlätta för läsaren att bedöma studiens metodologiska 

hantverk.  

Dock är det viktigt att lyfta att författarna endast har använt sig av ett sökord till skillnad 

från litteraturorienteringen. Detta ses som en begränsning av studiens resultat. 

Författarna hade kunnat använda sig av ordet könsstympning med andra kombinationer 

och synonymer för få tillgång till en bredare sökning. Ett exempel på det kunde ha varit 

”omskärelse av flickor och kvinnor” eller ”könsstympning av flickor och kvinnor”.  

Sökningen på ordet könsstympning kom till på grund av att lagen använder sig av ordet 

könsstympning som också anses vara den officiella beteckningen i Sverige (SFS 

1982:316). 

Vidare anser författarna att svagheten med studien ligger i att endast en begränsad del 

av det analyserade materialet presenteras ingående i studien vilket kan innebära en risk 

för bristfälliga slutsatser.  Samtidigt ser författarna en styrka i att alla sökningar på ordet 

könsstympning inklusive bortfall har analyserat. Det materialet som sedan 

presenterades ansågs vara det som var av relevans och som socialstyrelsen mest 

hänvisar till. 

Avslutningsvis anser författarna att innehållsanalysen som är studiens huvudsakliga 

metod har bidragit till en objektiv, djup och grundlig analys av data.  Med hjälp av 



 

 45 

denna metod var det möjligt att dra studiens slutsatser som författarna anser är av hög 

trovärdighet. Författarna anser att metoden har varit lämpligt för att kunna svara på 

studiens frågeställningar även fast innehållsanalysen var mycket tidskrävande med 

tanke på omfattningen av det publicerade materialet.  

8.2.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna studie anser författarna att det är relevant att lyfta behovet av vidare 

forskning kring arbetet mot könsstympning i Sverige eftersom forskning kring ämnet 

könsstympning i det sociala arbetet är begränsat.  

Ett förslag är att undersöka hur socionomer inom socialtjänsten integreras med 

socialstyrelsens riktlinjer kring könsstympning. När blir dessa riktlinjer aktuella för 

socionomen?  

Ytterligare en studie som hade varit intressant är att undersöka socialtjänstens 

bemötande i ärenden kring könsstympning, utifrån ett brukarperspektiv. Dock 

inbegriper den typen av studie svårigheter med hänsyn till forskningens etiska principer.  

En tredje forskningsalternativ är att undersöka ideellas organisationers roll i 

förebyggande arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.  
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Bilaga 1 

Uppradning av alla träffar med sökordet ”könsstympning” sorterade efter relevans på 

socialstyrelsens webbsida.  

 

1. Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor (2016-10-27) 

2. Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete (2016-07-

01) 

3. Om könsstympning av flickor och kvinnor- ett handledningsmaterial för 

samhällskommunikatörer (2015-02-23) 

4. Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning- en 

uppskattning av antalet (2015-01-15) 

5. Kvinnlig könsstympning (Arabiska) (2005-01-01) 

6. Kompetenshöjande åtgärder till hälso- och sjukvården om kvinnlig 

könsstympning- rapport (2015-01-15) 

7. Kvinnlig könsstympning (Somaliska) (2003-01-01) 

8. Du har rätt att säga nej!- En broschyr om kvinnlig könsstympning (2004-01-01) 

9. Kvinnlig könsstympning (2002-01-01) 

10. Kvinnlig könsstympning- översättning till tigrinja (Tigreanska) (2003-01-01) 

11. Kvinnlig könsstympning (Amhariska) (2003-01-01) 

12. Vården viktig för att förhindra könsstympning (2016-07-01) 

13. Ökad kunskap om antalet könsstympade (2015-01-15) 

14. Vården behöver mer kunskap om könsstympning (2016-07-01) 

15. Olika typer av könsstympning (2015-10-12) 

16. Kompetenssatsning i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor (2015-

02-23) 

17. Lagstiftning om könsstympning (2009-06-11) 

18. Dags att anmäla sig till konferens om kvinnlig könsstympning 5 februari 2015 

(2014-12-18) 

19. Förekomst (2009-06-11) 

20. Förebyggande arbete (2014-10-23) 

21. Publikationer 2004 (2009-09-06) 

22. Publikationer 2003 (2009-09-06) 

23. Vålds- och brottsrelaterade frågor (2009-06-24) 
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24. Publikationer 2002 (2009-09-06) 

25. Pressrum (2009-06-13) 

26. Nyheter (2009-08-07) 

27. Pressrum (2009-06-13) 

28. Sök kontaktpersoner (2010-04-16) 

29. Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar (2016-02-29) 

30. Nyheter (2009-08-07) 

31. Nyheter (2009-08-07) 

32. Nyheter (2009-08-07) 

33. Våld i nära relationer (2016-11-18) 

34. Nyheter februari 2015 (2015-01-21) 

35. Senaste version av SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs 

med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (2016-10-24) 

36. Debattartiklar (2012-02-13) 

37. Social omsorg för asylsökande och andra flyktingar (2015-10-15) 

38. Hälsoundersökning av asylsökande (2016-10-17) 

39. Hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande och andra flyktingar (2015-

12-03) 

40. Arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras (2012- 06-18) 

41. Sök kontaktpersoner (2010-04-16) 

42. Individuellt hälsosamtal (2014-12-18) 

43. Sök kontaktpersoner (2010-04-16) 

44. Barn med uppgivenhetssyndrom (2014-12-01) 

45. Jag arbetar med (2015-07-09) 

46. Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner och ideella 

organisationer (2012-06-21) 

47. Personer som utövar våld i nära relationer (2010-07-20) 

48. Psykosocial obstetrik och gynekologi inklusive sexologi (2014-12-08) 

49. Sök kontaktpersoner (2010-04-16) 

50. Individ- och familjeomsorg- Lägesrapport 2016 (2016-02-25) 

51. Female Genital Mutilation (2003-01-01) 

52. Female Genital Mutilation- Preventive work in Africa´s Horn (2006-01-01) 

53. Individ- och familjeomsorg- Lägesrapport 2017 (2017-02-28) 
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Bilaga 2  

Indelning av socialstyrelsens material  



 

 53 

Bilaga 3 

Frågemall för innehållsanalys 

1) Vem riktar sig informationen till? 

2) Publiceringsdatum? 

3) Innehåll, vad tas med? 

4) Vilka rekommendationer ges av socialstyrelsen? 

5) Vilka åtgärder föreslås? Exempel? 

6) Informationsgivande? Kunskap? Behandling? 

7) Språk/ utformning/ omfattning  

8) Övrigt  


