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FÖRORD 
 
Vi som skrivit denna uppsats går socionomutbildning på Mittuniversitet i Östersund, under 
institutionen för socialt arbete. 
 
Studien har inriktat sig på Nyköpings kommuns förebyggande arbete mot kvinnlig 
könsstympning inom socialtjänstens verksamhet. Arbetet har jämförts med den nationella 
handlingsplanen mot kvinnlig könsstympnings mål och åtgärder.  
 
Arbetet har fördelats jämlikt mellan oss två författare. Vi vill tacka alla intervjupersoner 
som tagit sig tid för oss och hjälpt oss med den information vi efterfrågat. Vi vill även 
tacka vår handledare Anders Stävhag för tips och råd på vägen. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
Från 1970-talet har människor från krigshärjade länder i ökad utsträckning kommit till 
Sverige. Många kom med bara handbagage men alla bar på sin egen kultur och tradition. 
En av dessa var könsstympning. Många afrikanska män och kvinnor som kom till Sverige 
hade börjat arbeta mot kvinnlig könsstympning (KKS) redan i hemlandet, andra blev 
medvetna om konsekvenserna när de kom till Sverige. Sjukvårdspersonal som mötte 
stympade kvinnor reagerade starkt. RISK (Riksföreningen Stoppa Kvinnlig 
Könsstympning) bildades 1994 för att samordna och intensifiera olika enskilda initiativ för 
att motarbeta sedvänjan. Kristna, judar och muslimer från Afrikas horn samlades 
tillsammans med svenskar i Nyköpings moské för att visa att könsstympningen inte är 
påbjudet av islam eller någon annan religion. RISK och andra organisationer som Rädda 
Barnen, RFSU har i hög grad bidragit till att väcka det allmänna intresset för motståndet 
emot kvinnlig könsstympning (RISK, 2006) 
 
Vidare i arbetet beträffande kvinnlig könsstympning gav regeringen år 1998 socialstyrelsen 
i uppdrag att vidareutveckla och sprida metoder samt initiera projekt i syfte att förebygga 
kvinnlig könsstympning och regeringen avsatte 2,7 miljoner. Detta ledde till en nationell 
handlingsplan mot kvinnlig könsstympning. Handlingsplanen riktar sig i första hand till 
kommuner och landsting. Målen med den nationella handlingsplanen är att 
könsstympningen ska upphöra i Sverige samt att de som blivit utsatta ska få adekvat stöd. 
(Socialstyrelsen, 2003) 
 
Den här studien har undersökt om och hur den nationella handlingsplanen mot kvinnlig 
könsstympning efterlevs inom socialtjänsten i Nyköpings kommun.    
 
Handlingsplanens genomförande skulle ske från året 2003. (Socialstyrelsen, 2003) I dagens 
läge skall den nationella handlingsplanen ha spridits ut till kommuner i Sverige. Att 
Nyköping var pionjärer i arbetet mot den kvinnliga könsstympningen i form av att RISK 
grundades i Nyköping samt att Nyköping under det tidiga 1990- talet hade en stor 
invandring från länder där ingreppet är utbrett är bakgrunden till att denna studie inriktar 
sig på just Nyköpings kommun. 
 
De valda enheterna inom socialtjänsten är familjecentralen i Brandkärr, vuxen- och 
ungdomsenheten i Nyköping, barn- och familjeenheten. 
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1.2 Syfte/problemfrågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur den nationella handlingsplanen mot 
kvinnlig könsstympning efterlevs inom socialtjänsten i Nyköpings kommun.    
 
Är socialtjänsten uppdaterad på handlingsplanen? 
 
Arbetar socialtjänsten preventivt beträffande kvinnlig könsstympning och hur går man 
tillväga när ett fall av kvinnlig könsstympning gör sig gällande?  
 
Efterlevs målen i handlingsplanen inom socialtjänstens individ - och familjeomsorg i 
Nyköpings kommun?  
 
Vad kan förbättras i arbetet mot kvinnlig könsstympning i Nyköpings kommun? 
 

1.3 Avgränsning 
 
Studien kommer inte att utförligt beskriva ingreppets utförande, konsekvenser, traditionens 
fortgång eller individens problem. Den kommer inte heller att beröra det under senare tid 
omdiskuterade ämnet ”designer vaginas” till följd av att den nationella handlingsplanen 
inte innefattar detta ingrepp som syftar till en kosmetologisk förändring i det kvinnliga 
könsorganet, men det omnämns i kapitlet tidigare forskning. Endast vissa utvalda delar av 
den tidigare forskningen kommer att beröras i analysen. Studien kommer att beröra arbetet 
kring de grupper som påverkas av det primära och sekundära arbetet och yrkesgrupper 
inom individ och familjeomsorg. Med primär prevention menar vi det arbete som utförs för 
att förhindra fortsatt spridning av ingreppet. Det sekundära arbetet syftar till vad som görs 
för de individer som redan har utsatts för ingreppet och behöver stöd och vård.  
    
Studien skall avgränsas till att beröra socialtjänsten i Nyköpings kommun. Avgränsningen 
har dragits till att undersöka en familjecentral, vuxen- och ungdomsenheten och barn och 
familj. Efter förfrågningar på familjecentralen Brandkärr ansåg personalen att det inte fanns 
nog med underlag för vår frågeställning på familjecentralen och därför utökades studiens 
valda områden till de ovan nämnda. De grupper inom verksamheten som inte kommer att 
innefattas är ekonomiskt bistånd respektive beroendeenheten eftersom vi anser att vår 
frågeställning inte innefattar deras primära arbetsuppgifter.  
 
Kommunen som studien avgränsats till valdes för att den har haft en ökad invandring under 
1990-talet från länder där ingreppet är omfattande. (Helena Karlsson, 2006) Vi hade en 
tanke på att slumpmässigt välja ut en kommun i Sverige men kom senare på andra tankar 
på grund av informationen via handlingsplanen. Handlingsplanens poängterande av 
inriktningen till invandrartäta kommuner i Sverige avgjorde att studien inriktade sig på 
Nyköping samt att det är där RISK-föreningen bildades.  
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1.4. Definition 
 
När vi syftar till kvinnlig könsstympning utgår vi ifrån Världshälsoorganisationens 
(WHO:s) definitioner, som beskrivet nedan: 
 
Kvinnlig könsstympning innebär att man med ett vasst föremål skär bort delar av det 
kvinnliga könsorganet. Enligt WHO förekommer det fyra olika former av kvinnlig 
könsstympning, dessa är: 
 
Typ I. Excision/borttagande av förhuden runt klitoris och eller dess topp.  
 
Typ II. Excision av klitoris och ibland även delar av eller hela de inre blygdläpparna. 
 
Typ III. Infibulation/faraonisk omskärelse dvs. bortskärande av klitoris samt de inre och 
yttre blygdläpparna. Efter att delarna har avlägsnats stängs vulvan genom att det som är 
kvar av det yttre blygdläpparna fästs ihop med akacetaggar eller sys ihop med en tråd. Kvar 
lämnas en liten öppning för urinering och menstruationsblod. Öppning kan vara litet som 
ett risgryn. 
 
Typ IV. Det här innefattar oklassificerade former och till de här ingreppen tillhör 
exempelvis prickning eller rispning av klitoris med vasst föremål. Ingreppet syftar till att 
rituellt framkalla blödning utan att avlägsna några delar.  Vidare ingår alla former av att 
någon del av kvinnors underliv skrapas, skärs, bränns eller fräts. (Socialstyrelsen, 2003) 
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2 METOD 
 
Under denna rubrik kommer det att redogöras för reliabilitet, validitet, 
metodproblem, analysmetod av materialet, tillvägagångssätt, metodval och etiska 
överväganden. 

2.1 Metodval och metodproblem 
 
I denna studie har vi använt oss av en fallstudie som vidrör Nyköpings kommuns 
socialtjänst. Vi är inte ute efter att ge en generell bild utan använder oss av denna metod i 
det här fallet för att analysera hur den nationella handlingsplanen efterlevs. Vi har i den här 
studien använt oss av både primär data i form av intervjuer och sekundärdata i form av den 
nationella handlingsplanen. 
 
Intervjupersonerna har via intervju delgett sina erfarenheter och åsikter gällande den 
nationella handlingsplanen och dess utförande inom den egna enheten. Intervjuerna gjordes 
på plats i Nyköping på de berörda personernas arbetsplatser. Vid intervjutillfällena använde 
vi oss av bandspelare för att underlätta sammanställningen av materialet. I uppsatsen är 
urvalet strategiskt valt för att åstadkomma ett relevant och intressant resultat samt få en god 
kvalité på informationen. Eftersom vissa enheter inte berörs i det dagliga arbetet av 
kvinnlig könsstympning har dessa prioriteringar gjorts, för att inte få för stor felmarginal. 
De undersökningsobjekt som urvalet representerar är en person från familjecentralen i 
Brandkärr, en person från ungdomsteamet, chef ungdomsenheten samt chefen för barn- och 
familj. Tillsammans utgör dessa fyra intervjuobjekt, som från en början var sju. Men till 
följd av tre bortfall, socialchefen, BVC-sköterska och förskolelärare, minskade dessa till 
fyra och detta kan ha till viss del påverkat resultatet. Bortfallet har berott på tidsbrist men 
också hänvisade de som tackade nej till att de inte besitter kunskapen och de hänvisade till 
intervjupersonen Britta Isakson. De personer som tackade nej är tre personer som i sitt 
arbete beröras av denna problematik och socialchefen i detta sammanhang har det 
övergripande ansvaret för socialtjänsten. Vid intervjun med teamchefen på 
ungdomsenheten, Mats Jonsson, glömdes en frågeställning beträffande vad han hade för 
definition på kvinnlig könsstympning. Vi har under senare tillfällen försökt nå Mats 
Jonsson utan framgång. 
 
Vår studie inriktar sig främst till offentlig verksamhet och dess arbete mot kvinnlig 
könsstympning. Den tidigare forskning som återfinns senare i uppsatsen har riktat sig till 
hälso- och sjukvården. Därmed är det svårt att jämföra med andra studier eftersom ingen 
tidigare forskning har påträffats med samma inriktning som denna.  
 
Det svagheter som vår studie har är att ingen tagit del av den nationella handlingsplanen 
innan vi hade gjort en förfrågan om att få komma och intervjua. Men efter kort genomgång 
av målen kunde intervjupersonerna uttrycka sig om dess nåbarhet. Är det kanske så att 
dessa individer vill göra oss som intervjuade nöjd och inte verka för okunniga genom att 
svara som de tror vi skulle uppskatta? Här kan den såkallade intervjuareffekten ha uppstått. 
Det kan också vara så att vi fått vissa strategiska svar för att respondenterna vill uppnå 
något genom att svara på ett visst sätt. Något annat som kan ha påverkat resultatet är att 
från början var det tänkt att vi skulle intervjua sju personer, men efter bortfall så blev det 
fyra stycken som intervjuades. De andra personerna kanske skulle ha något att annat att 
tillföra som skulle ha fått studiens resultat att se annorlunda ut. 
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2.2 Reliabilitet och Validitet 
 
För att få en hög reliabilitet har intervjupersonerna presenteras inför samma frågor men 
frågorna i intervjuerna har varit osystematiska. Datainsamlingen är halvstrukturerade 
intervjuer. Intervjuer har valts för att kunna få en ökad förståelse för hur verksamheterna 
inom socialtjänsten ser på den nationella handlingsplanen samt dess implementering i 
verksamheternas arbete. Innan intervjuerna genomfördes anordnades ett fiktivt 
intervjutillfälle, för att prova frågorna och öva på vårt framträdande. Här gavs även en 
uppfattning om tidsschemat samt dess hållbarhet.  
 
Intervjuguiden skickades inte ut i förväg eftersom målet med intervjun var att undersöka 
om respondenterna kände till handlingsplanen och om de hade implementerat den i arbetet. 
Meningen var att de som skulle komma att bli intervjuade skulle bli så lite påverkade som 
möjligt före själva intervjutillfället. Till följd av detta är validiteten hög då intervjuer 
anpassas och respondenten inte kan gå tillbaka för att justera sina svar och att det går att 
utreda vissa eventuella missförstånd och då underlätta förståelsen samt få ett fördjupat svar. 
Validiteten kan ha påverkats negativt för att personerna kan ha studerat in sig på området 
för att kunna svara bättre på frågorna, försköna verkligheten och för att dölja eventuella 
brister, med andra ord intervjuareffekten kan ha gjort sig gällande. (Halvorsen, 1992)   
 
Styrkan i den här studien är att det är intervjuer som gjorts och att eventuella missförstånd 
har kunnat redas ut och det har varit lätt att ta kontakt med de intervjuade i efterhand för att 
göra vissa förfrågningar och en annan fördel är att de vi intervjuade ej fick reda på frågorna 
på förhand och att de därmed ej har kunnat studera in vissa svar.  Något mer som stärker 
studien är att vi har intervjuat de som utför arbetet mot kvinnlig könsstympning inom 
Socialtjänsten i kommunen. 

2.3 Analys av material 
 
Det insamlade datamaterialet har sammanställts genom att kombinera en helhetsanalys med 
en delanalys. (Halvorsen, 1992) Som metod för att analysera intervjuerna har vi valt 
tematisering. Tematisering av intervjuerna innebär att vissa teman först identifieras utifrån 
intervjufrågorna sedan sorteras citat från varje respondent som rör just det temat in under 
den rubriken. Efterhand som nya återkommande teman upptäcks läggs det till. 
Tematisering syftar till att urskilja vilka tendenser som är gemensamma mellan flera av 
respondenterna och vilka likheter och olikheter det finns mellan deras förhållningssätt till 
en mångfald av fenomen och frågor. Materialet har analyserats utifrån åtta teman som är 
kunskap, definition, det primära respektive sekundära arbetet mot kvinnlig könsstympning i 
Nyköpings kommun, behovet av ett primärt och sekundärt arbete, förbättring, lagstiftning, 
implementering och eldsjäl. Sex teman användes vid intervjun och under analys tillkom 
ytterligare två teman utifrån att handlingsplanen inte var implementerad i verksamheten 
och arbetet utfördes av en eldsjäl. När sammanställandet av materialet var klart utgjorde 
delarna en helhet som mynnat ut i vår analys. Resultatet har också kopplats ihop utifrån en 
del av den information som tidigare framkommit i vår litteratur- och forskningsöversikt, 
samt eldsjälsteori och implementeringsteori.  
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2.4 Etiska överväganden 
 
De etiska överväganden som gjorts är frågan om att lämna ut personer vid namn. Inom det 
offentliga arbete skall personer kunna presentera vad de gör i sitt yrke. Förfrågning till 
intervjupersonerna angående denna problematik gjordes i samband med intervjun, tre av 
respondenterna har godkänt att vi presenterar de vid namn, medan en vill bli omnämnd som 
enbart teamchef för barnteamet och detta har naturligtvis respekterats.   
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3 NYKÖPINGS KOMMUN 
 
Under denna rubrik kommer en redogörelse om Nyköpings kommun samt 
information om de olika enheterna inom socialtjänsten som denna studie berör 

3.1 Information 
 
Nyköping har en lång och brokig historia som sträcker sig tillbaka till ca 2000 f Kr, då man 
har funnit lämningar efter bosättningar invid Nyköpingsån. Just läget vid åmynningen 
lockar än idag människor att slå sig ner här. Från att ha varit en av flera svenska 
huvudstäder under 400 år, blev Nyköping en industristad på 1700-talet med bl a ett 
betydande mässingsbruk. Under 1900-talet producerades både möbler till NK och bilar på 
SAAB-ANA och vid Skavsta anlades en flygflottilj, F11. Bland kulturpersonligheterna 
under det senaste decenniet märks framför allt Ulf Peder Olrog och Birgit Cullberg. På 
medeltiden lät kungen Magnus Ladulås bygga slottet Nyköpingshus vid Nyköpingsån. År 
1317 var Nyköpingshus scenen för den historiska tragedin "Gästabudet på Nyköpingshus". 
Magnus Ladulås son Birger bjöd bröderna Erik och Valdemar på gästabud och kastade dem 
sedan i fängelsehålan och slängde fängelsenyckeln i ån. Bröderna mötte en ångestfylld död 
i fängelsehålan (som fortfarande finns i dag). (Visitnykoping, Nyköping, 2006) 
 
I Nyköpings kommun bor ca 49 400 invånare varav cirka 31 000 bor i centralorten. De 
större samhällena utanför Nyköping är Stigtomta, Svalsta, Tystberga och Nävekvarn. 
Kommunens yta är 1560 km2, vilket gör att det är 31,4 invånare per km2. Befolkningen 
ökar sakta men säkert, under de senaste 10 åren har de blivit ca 1200 fler invånare 
(Nyköpingskommun, 2006) 

3.2 Så styrs kommunen 
 
Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelse finns sju verksamhetsnämnder: 

• Barn- och ungdomsnämnden  
• Bygg- och tekniknämnden  
• Kultur- och föreningsnämnden  
• Miljönämnden  
• Social- och arbetsmarknadsnämnden  
• Utbildningsnämnden samt  
• Äldre- och handikappnämnden 

Nyköpings kommun tillhör de kommuner i landet som tillämpar ett så kallat 
beställar/utförarsystem. Kort sammanfattat innebär detta system att kommunens funktion 
att beräkna och dimensionera invånarnas behov av kommunala tjänster (beställa tjänster) 
hålls skild från funktionen att producera tjänsterna (utföra tjänster). Beställningarna görs 
alltid av de kommunala nämnderna medan verkställandet kan ske av såväl kommunala som 
privata eller andra utförare. Inom t ex äldreomsorgen beställer Äldre och 
handikappnämnden äldreboende av kommunens interna utförare och av flera privata 
utförare. (Nyköpings kommun, 2006) 
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3.3 Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden bildades den 1 juni 2004 och har det samlade ansvaret 
för bl.a. arbetsmarknadsinsatser, integrationsfrågor, flyktingmottagande samt 
socialtjänstinsatser av individ- och familjekaraktär. 
Nämnden ansvarar huvudsakligen för följande verksamhetsområden: 

• arbetsmarknadsinsatser  
• integration av invandrare och flyktingmottagande  
• socialtjänstinsatser av individ- och familjekaraktär  
• familjerådgivning och familjerätt  
• familjehem, kontaktpersoner, öppen förskola  
• konsumentrådgivning och skuldsanering  
• Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM)  

• Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om anordnande av visst automatspel  
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende - 

tillsyn 
Nämnden svarar därvid för myndighetsutövning och handläggning av ärenden inklusive 
myndighetsutövning och tillsyn samt övriga huvudmannaskapsfrågor som förekommer 
inom nämndens ansvarsområde. (Nyköpings kommun, 2006) 

3.4 Barn och familj  
 
Under sociala divisionen finns tre enheter ungdom- och vuxenenheten, stöd- och utveckling 
och barn- och familj. Under barn- och familj finns barnteamet där åtta socialsekreterare 
arbetar med att utreda barn och deras familjer och två socialsekreterare som arbetar med 
mottagning av alla anmälningar samt gör förhandsbedömning. Barnteamets arbete 
innefattar barn från 0-12 år och deras familjer. Under barnteamet finns familjerätten, 
familjeteamet, familjecentraler och familjepedagoger. Familjerätten arbetar främst på 
uppdrag från tingsrätten gällande umgänge, vårdnad och boende. Deras arbete omfattar 
även samarbetssamtal mellan vårdnadshavare. Familjeteamet servar verksamheten internt 
med rekrytering av kontaktfamiljer och vidareutbildning av personal. En relativt ny tjänst 
som innefattar en socialsekreterare arbetar för att utveckla uppföljning av insatser för att 
skapa en bättre struktur kring detta arbete och även bli mer effektiv. Sedan ett och ett halvt 
år tillbaka har barnteamet arbetat med att implementera BBIC (barns behov i centrum) i 
verksamheten men de omfattar inte de projektkommuner som socialstyrelsen har utsett utan 
detta är ett lokalt projekt som tilldelats av länsstyrelsen i Södermanland. De arbetar även 
med HOB -utredningar som bedömer vårdnadshavarens omsorgsförmåga. Det förekommer 
även familjepedagoger och en familjebehandlare som i huvudsak arbetar med att göra 
iakttagelser i familjernas vardagsliv. I det förebyggande arbetet finns tre familjecentraler 
som är belägna i Brandkärr, Arnö och Oppeby och är bundna till verksamheten på dessa 
centraler är subverksamheten Cumulus, som arbetar med barngrupper i utsatta sociala 
situationer som till exempel barn till missbrukare. (Teamchef på barnteamet, 2006) 
 

 12



3.5 Familjecentralen, Brandkärr 
 
I ett av Nyköpings mest mångkulturella områden – Brandkärr, är Familjecentralen en 
mötesplats där barnet står i centrum. I genomsnitt har familjecentralen 56 besökare per dag.  
De arbetar med barn i åldrarna 0 - 12 år och deras familjer. Det som erbjuds är öppen 
förskola, barnavårdscentral med föräldragrupper, enskilt stöd, samtalskontakt, rådgivning 
och vägledning samt gruppinriktad verksamhet. På familjecentralen i Brandkärr finns 
yrkesgrupper med olik kompetens som förskollärare, barnskötare och socionom. 
(Familjecentralen, 2006) 
 

3.6 Vuxen- och ungdomsenheten, Nyköping 
 
I denna enhet utreder de kontaktfamiljer och personer och placeringar i familjehem. Till 
den här enheten hör också fältare som befinner sig ute på fältet det vill säga i skolor och ut 
på stan för att finnas tillgänglig för ungdomar i allmänhet. Under den här enheten finns en 
tjänst som arbetar med människor i dess egen hemmiljö. (Mats Jonsson, 2006) 
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4 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIDEL 
 
Under denna rubrik redogörs först för tidigare forskning(här berörs vissa länder men 
ingreppet är inte begränsat till att gälla endast dessa länder utan förekommer världen 
över), därefter kommer det redogöras för den nationella handlingsplanen och 
studiens teoretiska referensramar presenteras och dessa är, implementeringsteorin 
och eldsjälsteorin 
 

4.1 Varför fortsätter traditionen? 
 
Det råder delade meningar om varför traditionen fortsätter. I studien Female genital cutting 
among the Somali of Kenya and manegement of its complications där somalier blivit 
intervjuade framkom det att ingen är riktigt säker på ursprunget. Men de förklaringar som 
gavs var bland annat: social påverkan, respekten inför andra, oskuldens vikt, hygien, 
estetik, fattigdom, grad av utbildning, kvinnans ställning i samhället och religion. (Jaldesa, 
2005) 
 
Jaldesa (2005) skriver att om en familj avstår från att könsstympa sina döttrar finns risken 
att de blir utstötta ur samhället. Om en flicka blir bortgift kan mannens familj kräva pengar 
tillbaka om flickan ej är omskuren. Grupptryck/social påverkan är en annan anledning till 
kvinnlig könsstympning. Jaldesa menar att i Somalia är det viktigt att vara oskuld vid 
giftermål. Jaldesa menar att Somalier tror att en könsstympad kvinna inte ingår sexuella 
relationer före äktenskap, då hon inte anses ha några sexuella begär medan kvinnor som 
icke är omskurna anses ha en sexuell drift vilket är oacceptabelt. (Jaldesa, 2005) 
 
I artikeln factors assosiated with the condoing of female genital mutilation among 
university students beskriver WHO:s åsikter om en parallell mellan kvinnlig 
könsstympning och fattigdom samt kvinnans låga status i samhället. Undersökningen i 
denna artikel ville utreda om personer med en högre utbildning bekräftade åsikterna som 
påstås av WHO och att deras vardag av information och kunskap skapade andra 
uppfattningar beträffande ingreppet. Författarna menar att man kan på förhand anta att en 
utbildad population till följd av sin kunskap avstår från ingreppet och vill utrota denna 
sedvänja. Resultatet i studien grundar sig på intervjuer med studenter 488 
medicinstuderande och 532 med annan utbildning. Av de 1020 studenter som intervjuades 
menade 734 att de är aktivt deltagande i arbetet för utrotningen av kvinnlig könsstympning 
och 286 protesterade mot upphörandet av traditionen. (Allam, 2001) 
 
Studenterna fick även de som i analysen ovan frågan om vilka orsaker som bidrar till 
kvinnlig könsstympning. Här nämndes manlig dominans i samhället som den största 
bidragande orsaken men likaledes många ansåg att religionen har en stor betydelse även 
fast kvinnlig könsstympning inte benämns i några religiösa dokument. Som koppling till 
manlig dominans i samhället visade undersökningen att män hade en större tolerans till 
ingreppet än vad kvinnorna hade. Resultatet från denna studie visar att kunskap och 
information spelar en stor roll till människors inställning och uppfattning till kvinnlig 
könsstympning. (Allam, 2001) 
 
Samma resultat har även avhandlingen Female genitale mutilation: Studies on primary and 
repeat female genital cutting kommit fram till. I den står det att till följd av vilken nivå på 
utbildning personerna i studien hade en stor roll i deras besluttagande om de skulle låta sina 

 14



döttrar bli stympade eller ej. De kvinnor som hade en högre utbildning avstod till större del 
från kvinnlig könsstympning. Bengtsson skriver att i denna studie framkom det att den 
sociala ställningen i samhället och traditionen var avgörande för ingreppets utförande. 
(Bengtsson,  2005) 
 
I artikeln Könsstympning av barn är ett övergrepp står det att de religiösa aspekterna på 
kvinnlig könsstympning är omdiskuterade. Ingreppet nämns inte i Koranen men vissa 
religiösa ledare menar att könsstympning har stöd i Haditherna, texter utanför Koranen som 
är baserade på muntliga berättelser, medan andra religiösa ledare bekämpar traditionen. 
(Holmgren, 2005) En del av det muslimska folket tror att traditionen är en islamsk sedvänja 
och ett religiöst påbud vilket försvårar arbetet mot den. (Bengtsson, 2005) Även i studien 
Female genital cutting among the Somali of Kenya and Management of its Complications 
beskrivs kvinnlig könsstympning som ett islamiskt krav. Vissa islamiskt religiösa ledare 
säger att infibulation ej utförs enligt islam, medan andra anser att omskärelse är en 
Sunnapraktik i Islam och var rekommenderad av profeten Mohammed. (Jaldesa, 2005) 
 

4.2 Massmedia 
 
I artikeln Factors associated with the condoning of female genital mutilation among 
university students menade de tillfrågade också att media har en stor roll i bekämpningen 
av kvinnlig könsstympning, de anser att speciellt televisionen bör föra diskussionen mot 
kvinnlig könsstympning vidare. (Allam, 2001) 
 
Journalisten Marianne Hedenbro menar att rapporteringen om kvinnlig könsstympning 
skall fortgå men massmedia uttrycker sig många gånger på ett förfarande som leder till att 
inställningen till kvinnlig könsstympning inte bidrar till positiva förändringar. När media 
framhåller beskrivningen av en kulturs seder som brutal misshandel, sexuella kränkningar, 
systematisk misshandel, förnedrande kontroll av kvinnors sexualitet etc. bidrar denna 
uppmärksamhet till att det förebyggande arbetet får backa flera mil för att börja om från 
början. Innan användes termen kvinnlig omskärelse, ett mjukare ordval som nu i dagsläget 
har återupptagits för att inte i onödan provocera de människor från de länder där traditionen 
lever kvar. (Hedenbro. M., 2004) 
 
Enligt Hedenbro kan media skynda på förändringen men även bromsa upp den beroende på 
hur de agerar. Den västerländska synen på kvinnlig könsstympning blir i medier framhållet 
som nedlåtande det vill säga den säger att de länder där kvinnlig könsstympning 
förekommer lever fel . Hon fortsätter skriva att de cyniska formuleringarna i media 
markerar ett tydligt avstånd mellan de västerländska och afrikanerna. (Hedenbro. M., 2004) 
 

4.3 Lagstiftning  
 
I Sverige har kvinnlig könsstympning förbjudits enligt lag. I lagens första paragraf beskrivs 
lagtexten på detta vis:  
 
”Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa eller åstadkomma andra 
bestående förändringar av dem (kvinnlig könsstympning) får inte utföras oavsett om 
samtycke har lämnats eller inte”  [SFS Lag(1982:316) med förbud mot könsstympning av 
kvinnor, § 1] 
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I den andra paragrafen går det att läsa att den som bryter mot första paragrafen skall dömas 
till fängelse i högst fyra år och om brottet är grovt så skall individen dömas till mellan två 
till tio års fängelse. Försök, förberedelse, stämpling samt underlåtenhet att avslöja brott 
döms enligt SFS 23 kap. BRB (1998:407) (SFS, 2005) 
 
I artikeln Analys av lagstiftningen rörande ingrepp i kvinnliga genitalier estetiska och 
sexuella motiv godtas – men inte religiöst traditionella riktas kritik mot den svenska lagen 
gällande könsstympning. Lagstiftningen leder till problem i tolkning och tillämpning. 
Författarna menar att under de senare åren i Sverige, har fler och fler kvinnor uppsökt 
kliniker som utför förändring på genitalier. Dessa ingrepp styrks med estetiska eller 
sexuella skäl till varför deras genitalier bör förändras. Medan lagen om könsstympning 
säger att bestående förändringar inte får utföras fast samtycke har lämnats. (Johnsdotter & 
Essén, 2004) 
 
Författarna diskuterar vidare att i grunden skall alla var lika inför lagen men om man ser till 
de underliggande tankegångarna bakom lagstiftningen som i sin iver vill skydda afrikanska 
kvinnor från förtryck samtidigt som samhället tillåter västerländska kvinnor att utföra 
förändring av sina genitalier fast de inte är medicinskt motiverade. Det vill säga att 
bakomliggande tanke är att de afrikanska kvinnorna är förtryckta offer och behöver lagen 
för att kunna skydda sig mot ingreppet. Under tiden som västerländska kvinnor, väljer att 
göra bröstimplantat eller blygdläppsförkortningar av estetiska skäl framhävs att vara fullt 
kapabla och rationella beslutsfattare. Lagen sätter inte något hinder i vägen för svenska 
kvinnor som anför estetiska eller praktiska skäl men för afrikanska kvinnor som vill göra 
samma ingrepp men som anför kultur eller tradition som skäl. (Johnsdotter & Essén, 2004) 
 
Författarna fortsätter med att principen om likhet inför lagen får inte sättas ur spel, 
lagstiftningen beträffande kvinnlig könsstympning är ett viktigt verktyg i arbete att hjälpa 
flickor och kvinnor från en smärtsam och skadlig tradition men att lagtexten möjligtvis 
borde utformas på ett sätt som gör den tillämpbar på alla medborgare. (Johnsdotter & 
Essén, 2004) 
 
I artikeln Könsstympning av barn är ett övergrepp skriver författarna att de som 
argumenterar mot att könsstympning sker på svenska flickor, hävdar att det ej finns någon 
fällande dom i Sverige. De menar att många av dem som har ett yrke med anmälningsplikt 
säger sig vara för okunniga i ämnet könsstympning. (Tideström, 2005) 

4.4 Fortsätter kvinnlig könsstympning i Sverige efter migration? 
 
I studien Aldrig mina döttrar intervjuades personer som kommit till Sverige från delar av 
Afrika. De eritreanska och etiopiska intervjupersonerna var helt eniga i frågan, de ansåg att 
traditionen övergivits helt. En del av intervjupersonerna som kom från Somalia ansåg att 
traditionen övergivits helt medan andra trodde att traditionen fortfarande levde kvar. Enligt 
studien så upprätthålls därför ej könsstympningstraditionen bland eritreaner och etiopier i 
Sverige. De muslimska kvinnorna i studien var tydliga med att de tar avstånd från 
könsstympning och deras motiv för detta var att ingreppet saknade mening. Eritreanska och 
etiopiska familjer menar att det inte finns risk för unga flickor vid hemresor att utsättas för 
könsstympning i hemländerna. En kvinna berättar att när de kommer ifrån Europa anser de 
i hemlandet att de hemkomna besitter stor kunskap. (Johnsdotter,  2005) 
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Författarna i artikeln Könsstympning av barn är ett övergrepp skriver att i samband med 
migration att det kan uppstå konflikter och motsättningar gällande huruvida traditionen 
skall överges eller ej. Samtidigt som en del kände att det var lättare i Sverige att avstå från 
ingreppet så fanns en rädsla för hur flickan då kunde påverkas av den svenska liberala 
sexualmoralen. (Holmgren, 2005) 
 
Lagen mot kvinnlig könsstympning har funnits i femton år i Sverige, ännu har ingen blivit 
dömd för detta ingrepp. Marianne Hedenbro skriver i sin artikel att det faktum att ingen i 
Sverige har dömts för kvinnlig könsstympning, och detta innebär att det kan bli svårt att 
förklara brottets fortgång med bevis. Att sedvänjan fortskrider finns det inga tvivel om 
påstår Hedenbro, om man skall se till all medial uppmärksamhet. Ändå är det svårt att 
bevisa att ingreppet fortsätter efter migration. (Hedenbro, 2004) 
 

4.5 Bemötande i Sverige 
 
Det är inte bara lagstiftningen gällande kvinnlig könsstympning som har fått kritik, Vanja 
Bengtsson har i sin avhandling kommit fram till att den svenska sjukvården brister i sina 
kunskaper gällande kvinnlig könsstympning. Kvinnor som är bosatta i Sverige med 
ursprung från länder som Somalia, Eritrea och Sudan har blivit intervjuade av forskare på 
Karolinska institutet. Dessa kvinnor menar att mötet med svensk sjukvård varit traumatiskt 
på olika sätt. De beskriver hur deras gynekologiska undersökningar blivit beskådade av 
många personer samtidigt. Barnmorskan/gynekologen har vid deras möte hämtat annan 
personal för att visa kvinnans omskärelse. Bengtsson skriver att denna upplevelse har 
kvinnorna uppfattat som mycket kränkande och de har upplevt sig som studieobjekt. 
(Bengtsson, 2005) 
 
Vissa kvinnor beskriver även läkare och barnmorskors osäkerhet vid förlossningar, då 
vårdpersonalen inte har vetat hur de skall klippa upp de omskurna kvinnorna vid deras 
förlossningar. Bengtsson menar att Sverige inte längre kan skylla på att kvinnlig 
könsstympning är ett nytt fenomen på dessa breddgrader. Hon anser att det finns ett stort 
behov av att förbättra kunnandet och kompetensen inom sjukvården i Sverige gällande 
bemötande och upptäckt om kvinnlig könsstympning. Sverige måste tydliggöra riktlinjer 
för hur könsstympningen skall hanteras i svensk hälso- och sjukvård. Bengtsson skriver att 
det är viktigt att fördöma kvinnlig könsstympning och att förebygga att sedvänjan fortsätter 
efter att kvinnor har migrerat till Sverige. (Bengsston, 2005)    
 
I tidningen Social Qurage skriver Karin Tideström en serie olika artiklar i fråga om 
kvinnlig könsstympning, där hon menar att en förbättring av det förebyggande arbetet 
kräver mer kunskap för att utvecklas. I Sverige har omkring femton fall anmälts sedan 
lagen infördes, troligen beror detta på vissa brister i lagstiftningen men också på bristande 
kunskap hos myndighetspersonal och en oförmåga att se symtomen menar Pernilla Leviner, 
jurist och forskare i social- och straffrätt som intervjuas i artikeln. Tidenström skriver att 
kvinnlig könsstympning är en svår fråga att upptäcka då ingreppet utförs endast en gång på 
varje flicka i en annars välfungerande familj, det är inget som syns på utsidan och föräldrar 
begår denna handling utav kärlek för att det vill sina döttrar det bästa. I Sverige är inte 
myndighetspersonal vana vid den sortens övergrepp. (Tideström., 2005) 
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Tideström hänvisar till Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda (SOU 2001:72) och 
skriver att myndighetspersonal, till exempel skola, barnomsorg och sjukvård måste i större 
utsträckning anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn blivit eller löper risk att 
bli utsatt för könsstympning. Pernilla Leviner menar att det anmäls allt för sällan 
misstänkta övergrepp mot barn, BVC är den myndighet som anmäler minst fall. 
(Tideström, 2005) 
 
I tidningen Social Qurage motiverar Tideström, för att anmälningarna skall öka behövs mer 
information och mer kunskap beträffande ämnet kvinnlig könsstympning. Leviner menar 
att socialtjänsten skulle kunna göra en insats genom att förbättra sin information till skolor 
och barnavårdscentraler. Det viktigaste i kampen mot kvinnlig könsstympning är 
samverkan och förebyggande arbete, det är angeläget att alla aktörer kan framföra samma 
budskap: Att kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige och att det kan skada barnets 
hälsa. (Tideström, 2005) 
 

4.6 Den Nationella handlingsplanen 
 
Regeringens handlingsplan mot kvinnlig könsstympning bygger främst på erfarenheter från 
ett treårigt regeringsuppdrag som Socialstyrelsen påbörjade 1998 och avrapporterade i 
december 2001. Handlingsplanen togs i bruk år 2003 och skulle under år 2005 utvärderas 
av socialstyrelsen i samråd med berörda aktörer, kommuner och landsting m.fl. De 
övergripande målen i handlingsplanen är att könsstympning av flickor som bor i Sverige 
ska upphöra samt att de kvinnor och flickor som redan blivit utsatta för könsstympning ska 
få adekvat stöd. Det förebyggande arbetet måste för att nå ett lyckat resultat förena 
gemensamma krafter. I det förebyggande arbete finns det flera viktiga aktörer och de 
huvudsakliga aktörerna som innefattas i handlingsplanen är regeringen, myndigheter, 
kommuner, landsting/regioner, frivilligorganisationer samt föreningar. (Socialstyrelsen, 
2003) (Se bilagor 1 - 7) 
 
De målgrupper som berörs av arbetet och som handlingsplanen riktar sig till är de berörda 
befolkningsgrupper inom vilka könsstympning förekommer i Sverige, de yrkesgrupperna 
inom hälso- och sjukvården, förskolan och skolan, socialtjänsten, polisväsendet samt 
åklagarväsendet. Handlingsplanen innefattar även anställda i privata verksamheter som 
berörs av problematiken. De kommuner och landsting där folkgrupper är bosatta samt 
frivilligorganisationer och föreningar som arbetar mot kvinnlig könsstympning. 
(Socialstyrelsen, 2003) (se Bilagor 1-7) 
 
För att målen i handlingsplanen skall uppnås skall vissa åtgärder uträttas. Yrkesgrupper 
inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård i samråd med beslutsfattare inom kommun 
och landsting på såväl politisk som tjänstemannanivå skall fortsätta sin spridning av 
utbildningsmaterial som socialstyrelsen specifikt framtagit. De skall även tillsammans 
utveckla en kunskapsbank med goda exempel och erfarenheter från det förebyggande 
arbetet nationellt och internationellt. Här skall ett främjande och stödjande av skolans 
utvecklingsarbete och elevernas lärande genom att öka skolpersonalens kunskap och 
kompetens beträffande kvinnlig könsstympning och även beredskap att hantera 
problematiken. Beslutsfattare inom kommun och landsting skall även samordna regionala 
konferenser för att skapa ett forum om hur man kan arbeta framgångsrikt mot 
könsstympning lokalt och regionalt.(Socialstyrelsen, 2003) (se bilagor 1- 7)  
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Beslutsfattare inom kommun och landsting bör i samråd med berörda yrkesgrupper, 
berörda folkgrupper och frivilligorganisationer ansvara för att information om kvinnlig 
könsstympning sprids till olika verksamheter och organisationer i landet. Det skall även 
utvecklas en kunskapsbank där informationen skall vidröra goda exempel och erfarenheter 
från det förebyggande arbetet nationellt och internationellt hit skall även tidigare forskning 
samt informations- och utbildningsmaterial tillhöra. (Socialstyrelsen, 2003) (Se bilagor 1-
7) 
 

4.7 Implementeringsteori 
 
Vedung (1998) presenterar en allmän teori om offentliga insatsers resultat. Där ibland ingår 
implementering. Implementering delas in i fyra större led: myndigheter, mellanhänder eller 
interorganisatoriska nätverk, gräsrotsbyråkrater och brukarmedverkan. Inom alla dessa fyra 
områden kan implementeringen ske utifrån en förklaringsmodell som omfattar förståelse, 
förmåga och vilja. Hur implementering går till påverkar resultatet. (Vedung, 1998) 
 
Vedung (1998) börjar med att förklara hur aktörernas förståelse av vad det är som skall 
implementeras påverkar resultatet. Med förståelse menas att känna till och förstå 
innebörden av vad som skall implementeras och varför. Om kunskap om reformen är 
bristfällig, påverkas resultatet av implementeringen negativt. (Vedung, 1998) 
 
En annan påverkansfaktor är förmågan hos aktörerna att vidta önskade åtgärder, här menar 
Vedung resurser. Det kan gälla både ekonomiska, fysiska och personella resurser. Även om 
de ekonomiska och personella resurserna finns, kanske personalen inte har adekvat 
utbildning och detta medför svårigheter. Ibland måste personal genomgå vidareutbildning 
och detta förlänger implementeringsprocessen. (Vedung, 1998) 
 
Den tredje aspekten som Vedung tar upp är aktörernas vilja till resultat. Om tjänstemännen 
är måttligt intresserade av förändring kan detta inverka på genomförandet. (Vedung, 1998) 
 
Vedung avslutar med att konstatera att om brukarna- adressater och klienterna- deltar i 
genomförandet kommer resultatet sannolikt att påverkas positivt. (Vedung, 1998) 
 

4.8  Eldsjälsteori 
 
Omständigheter, situationer och arbetsgruppen skapar sina eldsjälar bland dem de har 
förtroende för. Det är de mest utåtriktade, rörliga och engagerade människorna som 
kommer med idéer, som får saker gjorda och blir till följd av detta beteende oftast eldsjälar 
och ledare. Dessa människor har många kontakter med människorna i lokalsamhället och är 
aktiva i samverkanssammanhang. Det är oftast gruppens tryck och förväntningar som 
”tvingar” dessa människor in i ledarrollen på grund av att de tagit något slags ledande 
initiativ och drivs då in steg för steg i rollen som ledare, detta kan leda till att det blir 
mycket svårt att lämna sitt uppdrag. (Ronnby, 1997) 
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Eldsjälar kan genom sitt stora engagemang ta på sig en orimlig arbetsbörda. Det är viktigt 
att en eldsjäl är ödmjuk, har god förmåga att lyssna och är respektfull för annars kan deras 
starka engagemang verka passiviserande, (Wahlberg, 2002) det vill säga om eldsjälen styr 
och ställer för mycket kan de andra medarbetarna till slut överlåta allt arbete på eldsjälen 
eller i andra fall endast uppfylla eldsjälens idéer och önskningar.  
 
Eldsjälsproblematiken innebär att eldsjälen tar på sig själv en stor arbetsbörda i ”projekt”. 
Till följd av detta blir de andra medarbetarna passiviserade och sätter sig inte in i eldsjälens 
arbete. Problematiken uppstår oftast när eldsjälen väljer att avsluta sitt engagemang då är 
det risk att hela ”projektet” fallerar.  Här är vikten av förankring stor för ett arbetes 
överlevnad.  Ansvaret för detta ligger på alla berörda parter. (Wahlberg, 2006) 
 
Vad det gäller eldsjälarnas drivkraft, kan man se att det i mångt och mycket är det samma, 
även om det givetvis tar sig olika uttryck beroende på de olika eldsjälarnas och samhällets 
förutsättningar. Eldsjälsarbetet ger möjligheter att förbättra och förändra människors 
attityder och det arbete som utförs. I förlängningen kan ett eldsjälsarbete, som ofta kräver 
en mycket stor flexibilitet, leda till utbrändhet. (Johansson, Andersson 2004) 
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5 INTERVJUER 
 
Under denna rubrik redogörs för de intervjuer som studien bygger på. De intervjuade 
är Mats Jonsson, teamchef på ungdomsteamet, Teamchefen för barnteamet, Helena 
Karlsson, anställd på ungdomsteamet samt Britta Isakson, anställd på 
familjecentralen i Brandkärr. Teamchefen för barnteamet vill inte bli nämnd vid 
namn. Intervjuerna är en sammanställning av bandinspelningarna för att redogöra 
vad som framkom under intervjuerna. Under redogörelse har vi inte delat upp 
intervjun i teman utan återskapat en löpande text. 
 

5.1 Intervju med Mats Jonsson, teamchef på ungdomsteamet. 
 
Mats har jobbat som socionom i ca 15 år. När han fick förfrågning om medverkan i vår 
studie var första tanken att det inte var något för dem, men efter närmare funderingar insåg 
han att det är ju de här åldrarna som hans verksamhet vänder sig till som kan beröras av 
problematiken  
 
Mats fick frågan om det finns något arbete inom verksamheten när det gäller det preventiva 
arbetet mot kvinnlig könsstympning och på detta svarar han att: 
 

”Inte på ett strukturerat sätt att vi har någon planerad verksamhet men på individnivå skulle det ju 
kunna förekomma om vi fick in en anmälan om att det här skulle kunna förekomma så är det ju en 
anledning att inleda en utredning, men hittills har detta inte hänt” 
 

Mats berättade att det finns behov av en specifik kompetens från både socialtjänstens sida 
men också från sjukvårdens sida och det är ett ansvar som socialtjänsten har att se till att 
personalen besitter denna kompetens. Han menade på att det är upp till socialnämnden att 
fatta de formella besluten om hur socialtjänsten skall vara organiserad.  
 

”I första hand är det socialnämnden som fattar de formella besluten och sedan är det dem som 
bestämmer hur kommunens socialtjänst skall vara organiserad också” 

 
Mats fick frågan om han har tagit del av den nationella handlingsplanen mot kvinnlig 
könsstympning och på det svarar han att 
 

”Alltså, jag har inte läst den innan jag fick mailet från er och då tänkte jag, det här är väl ytterligare 
någonting vi inte hunnit med. Det är mycket påbud runt olika planer runt jämställdhet.” 

 
Mats berättade att om behovet upptäcks, prioriteras det ju inte i första hand men även om 
det förhåller sig på detta vis, menade han att: 
 

”Jag hoppas att vi åtminstone ibland har helikopterperspektiv och inte bara borrar ner huvudet och 
ser problemen som finns framför näsan, det kan ju faktiskt om man har lite mer överblick finnas 
andra saker som vi borde prioritera som till exempel en handlingsplan i frågan” 

 
När Mats fick frågan om det finns något som går att förbättra inom enheten för att nå målen 
i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning sade han att det är viktigt att 
lägga in både enstaka utbildningstillfällen för hela socialtjänsten och även 
utbildningstillfällen i samarbete med mödravård och vidare med primärvården 
överhuvudtaget. 
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Mats blev tillfrågad om vad han anser att en lokal handlingsplan egentligen skall innehålla 
och berättar då att han för några år sedan tagit del av en handlingsplan som tillhör 
Oxelösunds kommun och ansåg att denna var konkret utformad, för att den beskrev vem 
som var ansvarig för vad när en speciell situation uppstod. 
 

5.2 Intervju med teamchefen på barnteamet 
 
Teamchefen är anställd i en av tre enheter inom den sociala divisionen. Teamchefen 
beskrev mycket tydligt att behovet av ett strukturerat arbete inte är aktuellt inom 
hennes/hans verksamhet eftersom det inte tidigare och fram tills nu har förekommit något 
fall av kvinnlig könsstympning. Chefen beskrev vidare att hon/han tidigare inte har tagit 
del av den nationella handlingsplanen, utan det var först när vår fråga om deltagande i vår 
undersökning kom på tal som hon/han inhämtade informationen. 
 

”Nej, jag har inte tagit del av handlingsplanen innan er förfrågan.”            
 
Hon/han menade att en lokal handlingsplan inte är behövlig eftersom kvinnlig 
könsstympning kan likställas med annan barnmisshandel eller sexuellt utnyttjande och då 
omfattar samma lagrum som SoL och tilläggslagen LVU. 
 

”Mig vetligt så här vi aldrig gjort en polisanmälan när vi har fått vetskap om något sånt här för vi har 
inte fått sån vetskap.” 

 
Enligt chefen handlade det om svårigheten att övervinna kulturens djupt rotade sedvänja 
men chefen fortsatte att förklara att arbetet måste fortsätta för att: 
 

”Vi kan nå målen men det kommer att ta lång tid, vi kan inte invänta en kulturell inlämning i 
samhället. Det handlar ju om en psykisk och fysisk misshandel.”  

 
Vidare diskuterades frågan angående behovet av ett arbete mot kvinnlig könsstympning 
och teamchefen styrde in samtalet på familjecentral i Brandkärr som möter många personer 
som har utländsk härkomst. I detta bostadsområde bor det cirka trettio olika nationaliteter 
och en stor grupp är somalier och i Somalia är ingreppet omfattande. Hon/han fortsatte med 
att belysa Brittas kunskap och kompetens i ämnet kvinnlig könsstympning. Britta har på 
frivillig väg studerat in sig på ämnet och har under sin anställning arbetat en hel del med 
kvinnlig könsstympning. Här ställdes frågan om Britta har i sitt uppdrag att arbeta med 
kvinnlig könsstympning och hon/han förklarade: 
 

”Detta intresse har Britta skaffat sig på frivillig väg, men i familjecentralens uppdrag ligger det i att 
tillfredsställa de gruppers önskan som finns.” 

 
Diskussionen fortsatte och frågan om förankring och ansvar kom på tal. Hon/han menade 
att all ny information som tillkommer från regering eller socialstyrelsen kommer att 
behandlas i  divisionens chefsgrupp som innefattar, socialchef, de fyra enhetscheferna, en 
kommunikatör, en planeringssekreterare och en HR-person (human resours). Inom denna 
grupp skall all information behandlas och vidarebefordras ut till verksamheterna för 
uppdrag. Enligt teamchefen har den nationella handlingsplanen inte behandlats än och har 
därför inte kommit ut till verksamheterna.  
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Under intervjun kom frågan beträffande kompetens i diskussion, behövs det en specifik 
kompetens för att arbeta med kvinnlig könsstympning?  
 
Hon/han ansåg att det är av vikt att veta ingreppets bakgrund, veta vart man kan finna 
denna kunskap och vad förväntas av personal som skall arbeta inom detta område till 
exempel enligt lagrum. Teamchefen diskuterade vidare: 
 

”I denna fråga lutar vi oss mot Britta!” ”det kan Britta!” ”har ni varit i kontakt med Britta?” 
 
Hon/han fortsatte att berätta om att Britta med fler hade under tidigare år en endags 
seminarium där syftet var att informera och utbilda all personal inom barn- och 
familjeenheten. Hon/han sade senare att målen i handlingsplanen kommer i framtiden att 
uppfyllas men det kommer att ta tid. För att nå målen i Nyköpings kommun bör Britta 
arbeta mer mot allmänheten men även med de invandrargrupper där detta ingrepp brukas. 
Man bör även som personal finnas i närheten av kulturer som har information och kunskap 
gällande kvinnlig könsstympning och arbetet bör därför riktas främst till kvinnorna. 
Teamchefen menade att: 
 

”Det är kvinnorna som för traditionen vidare” 
 

”Det är viktigt att finnas i närheten där kulturen har sitt liv, alltså få möjlighet att finnas med i dessa 
kvinnliga grupper” 

 
Att vi som intervjuade teamchefen då lyfter fram argumentet att traditionen faktiskt kan 
bero på vissa samhällsstrukturer och en manlig dominans i världen, fick henne/han att även 
inkludera arbetet som bör riktas till männen med då försöka inta en försiktighet för att inte 
kränka dem. 
  

”Det är viktigt att finnas i närheten av dessa kulturer och ha ett gott samarbete med ima’men” 
(Ima’m titel för böneledare för den gemensamma bönen inom islam (Svensk ordbok och svensk 
uppslagsbok, 2002)) 

 
Teamchefen tillfrågade om hur det sekundära arbete ser ut/bör ser ut och på det svarade 
hon/han att: 
 

”Det handlar om en samverkan mellan kommunen och landstinget.”  [där syftade hon/han på 
vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. ]  

 
I den fortsatta diskussionen kom frågan angående definition på kvinnlig könsstympning 
upp hon/han ger svaret: 
 

”Jag tror att var och en tänker eller det vi tror att vi vet att det är.”  
 

Slutligen påpekade teamchefen att så länge hon/han har arbetat inom denna verksamhet har 
ingen anmälan beträffande kvinnlig könsstympning gjorts och behovet av ett arbete mot 
kvinnlig könsstympning är inte aktuellt. Och om det skulle vara det så: 
 
Hon/han avslutade: 
 

”I Nyköping så har vi inget behov av att lösa det här problemet. Den dagen behovet kommer till tals 
då behöver vi handlingsplanen, men just nu måste andra saker prioriteras före.” 
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5.3 Intervju med Helena Karlsson, anställd på ungdomsteamet. 
 
Helenas arbete inriktar sig egentligen inte på problematiken kvinnlig könsstympning, men 
hon arbetar ändå med frågan eftersom hon har ett intresse av det. Hon började intervjun 
med att berätta att hon försökte ”peppa” sin chef att ställa upp på intervju i det tillfrågade, 
ämnet hon menade på att: 
 

”Man behöver ju inte sitta och skämmas för det man inte gjort, det blir ju bara synligt” 
 

Hon berättade vidare att hon ej träffat på kvinnlig könsstympning i sin nuvarande 
anställning. Men Helena menade att hon och Britta arbetat ihop med flera somaliska och 
eritreanska kvinnor som egentligen vände sig till dem först för att få hjälp om att organisera 
och starta en grupp. Det var på den vägen de båda fick möjlighet att jobba med frågan 
gällande kvinnlig könsstympning. 
 

”Personer här kom hit för att de ville att vi skulle vara med och hjälpa dem att upprätta en organiserad 
grupp” 

 
Helena berättade vidare att RISK startades i Nyköping år 1995 på initiativ från folk som 
bodde i Nyköping av afrikaner och flera svenskar. Hon berättade att första mötet skedde i 
moskén som finns i Nyköping.  Helena sa att intresset har varit upp och ner i olika perioder 
för RISK men att de just nu är aktiva för att en kvinna som är medlem ville att kvinnor 
skulle få träffas och bildade då ännu ett forum för detta, ASLI (samarbetsnätverk mot 
kvinnlig könsstympning i Nyköpings kommun). Ordet ASLI betyder: original, initial, 
fundamental, första, riktigt äkta. Detta namn beskriver väl projektets inriktning, att 
människans kropp är som Gud skapat den och att man inte skall göra något ingrepp på 
flickors kroppar. Men Asli är även ett flicknamn. ASLI-projektet hoppas att i framtiden 
utveckla samarbetet med olika kommunala verksamheter och bilda ett nätverk tillsammans 
i Nyköping. ASLI-projektet har vidare bidragit med ytterligare föreläsningar och 
sammankomster för intresserade som till exempel studiedagen Kvinna till Kvinna som var 
ett initiativ av ASLI´s kvinnogrupp att bjuda in personal från kvinnokliniken i Nyköping 
för ytterligare kunskap, information och erfarenhetsutbyte mellan kvinnor som arbetar mot 
kvinnlig könsstympning.  
 
Helena berättade att Brandkärr där en av familjecentralerna är belägna är ett av Nyköpings 
mest segregerade områden och folk som bor där har främst sina rötter i Somalia, Etiopien 
och Eritrea. Hon fick frågan om hur hög procent av kvinnorna hon trodde var 
könsstympade och hon menade på att hon inte visste men att i Somalia skulle ungefär åttio 
procent vara könsstympade. 
 
I intervjun diskuterades hur olika attityder ser ut och Helena berättade då att det är viktigt 
med folkbildning för att stoppa ingreppet. Genom folkbildningen skulle kvinnor och män få 
veta att det finns ett hälsoperspektiv i det hela dvs. att det kan vara fara för hälsan att göra 
ingreppet. 
 
Helena fick frågan om vilka kunskaper hon har om den nationella handlingsplanen mot 
könsstympning och hon svarade att hon ej har läst den och att den inte är förankrad i den 
verksamhet där hon jobbar.  
 

”Jag har inte läst handlingsplanen för att den har inte kommit ut till verksamheten.” 
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Helena berättade att det enda som gjorts inom socialtjänsten är egentligen att hon och Britta 
har haft en dags föreläsning för barnteamet i syfte att vidareutbilda personal inom ämnet. 
Helena fick då frågan om det arbete som verkligen utförs är förankrat på chefsnivå och på 
detta svarar hon nej.  Helena berättade att behovet av ett arbete behövs eftersom människor 
själv har bett om det 
 

 ”Behovet finns eftersom gräsrötterna själva har bett om det, men det är svårt att lyfta frågorna utan 
att det blir ´vi och dom.´” 

 
Det diskuterades om det sekundära arbete som utförs, vad är det som egentligen görs för 
kvinnor som redan varit med om att blivit könsstympade? 
 

”Det här uppmärksammas oftast i mödravården och då är det landstingets uppgift att tillgodose 
behovet.”

. 
Och följdfrågan blev då hur ärendegången ser ut, vid ett påträffande könsstympning och 
Helena menade  
 

”Det finns ingen anledning att anmäla men om det skulle utredas så skulle det utredas från SOL, 
barn som far illa” 

 
Helena diskuterade vidare om ett fall i Frankrike där en man blivit straffad för att han har 
utsatt en kvinna för könsstympning och detta var enligt ett lagrum som omfattade 
misshandel och ej någon lag om kvinnlig könsstympning. 
 
Vidare uttryckte sig Helena att hon och Britta varit på ett forum som de tyckte var bra, 
nämligen en sluten samling där bara vissa var inbjudna och där en somalisk föreläsare höll 
en föreläsning på somaliska.  
 
Diskussionen beträffande behovet av en viss kompetens kom på tal, vad kan de som arbetar 
med kvinnlig könsstympning tänkas behöva för kompetens? på denna fråga svarade Helena 
att det är viktigt att vidga sina kunskaper utöver socionomutbildningen. 
 

”Det kan vara en bra ide med en vidareutbildning som inriktar sig på kvinnlig könsstympning”  
 
Vidare menade Helena att det som kan förbättras i hennes arbete mot könsstympningen är 
att: 
 

”Vi borde bli bättre på att förankra vårt arbete hos cheferna”.  
 
Helena berättade att det inte finns någon samverkan med några andra myndigheter men att 
en samverkan med skolan skulle kunna upprättas om det behövdes, men i dagsläget fanns 
inget regelbundet arbete kring detta problemområde. Hon menade att eleverna på skolan 
har kännedom om skolsköterskan och därmed kan det underlätta spridning av information 
till både killar och tjejer. 
 
Slutligen fick Helena frågan om vilken definition hon använder för kvinnlig könsstympning 
som hon då hänvisar till den faraoniska det vill säga infibulation typ III enligt WHO ( Se 
1.4 Definition). Helena tillade att hon tycker att målen i den nationella handlingsplanen 
definitivt går att uppnå. 
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5. 4 Intervju med Britta Isakson, anställd på familjecentralen i Brandkärr 
 
Britta har ett intresse av arbetet mot kvinnlig könsstympning och har därför valt att försöka 
arbeta med problematiken. Hon menade att: 
 

”Jag kan välja mellan de behov som jag anser vara relevanta och eftersom jag är intresserad av 
kvinnlig könsstympning valde jag att bejaka besökarnas önskan.”   
 

Britta berättade om att hon och Helena har arbetat ihop med olika grupper och det började 
med att somaliska och eritreanska kvinnor vände sig till dem för att de ville starta upp en 
grupp för kvinnorna.  Britta fick frågan om hur många av kvinnorna som är könsstympade 
av de hon hjälper i arbetet? Hon hade ingen vetskap om hur många som skulle kunna 
tänkas vara könsstympade men hänvisade till andra länders statistik gällande ingreppet där 
ibland Egypten och att det var cirka 97 % av alla kvinnor där som genomgick 
könsstympning av någon form. Men hon menade också att i Sverige borde antalet bland 
invandrare inte alls vara lika högt.  Vi delgav Britta information och slutsatsen från tidigare 
forskning om att män i Egypten som deltagit i en studie är mer tolerant än kvinnor till 
ingreppet och Britta delgav oss då: 
 

”Man säger ofta att det inte är männen som lägger sig i utan de äldre kvinnorna som utför ingreppet, 
men skulle unga män säga att de föredrog att de inte vill gifta sig med en könsstympad kvinna skulle 
ingreppet upphöra eftersom männen har mer makt.”  

 
Britta berättade vidare om en kvinna som kommit från Somalia till Sverige och engagerade 
sig i att starta tjejgrupper för tonårstjejer där de bland annat pratade om kroppen som även 
omfattade könsstympning. Gruppen kallades för ”kultur och samhälle” för att föräldrarna 
skulle gå med på att deras döttrar besökte dessa forum och även för att i  onödan låta bli att 
provocera de människor från de länder där traditionen lever kvar.  
 
När det kom till den nationella handlingsplanen hade Britta ej läst den och hon menade att 
den inte är förankrad i verksamheten.  Men berättade att hon och Helena har haft en 
föreläsning för barn och familjeenheten i syfte att informera och utbilda personalen. På 
frågan om hennes arbete är förankrat på chefsnivå svarade Britta att ingen förankring har 
skett. 
 
Hon menade att det finns ett behov av arbetet gällande kvinnlig könsstympning, det finns 
ett starkt behov att prata om ingreppet bland de berörda individerna: 
 

”Det finns ett stort behov av att lyfta frågan för att bygga upp en styrka bakom beslutet att inte 
stympa sina döttrar. Det är bra att det finns en lag att hänvisa till olagligheter. Oron har varit när man 
åkt tillbaka till hemlandet.” 

 
När det gäller det sekundära arbetet hänvisade Britta till landstinget. Hon berättade vidare 
om att RISK har haft sitt årsmöte i familjecentralen i Brandkärr. Britta berättade om ett 
arbete som hon och Helena utfört där de fångat upp tankarna från somaliska och eritreanska 
kvinnor som velat organisera sig. Hon berättade att hon varit delaktig i RISKs arbete och 
skapandet av ett kvinnligt forum ASLI där kvinnor kan träffas i gemensamma frågor. Britta 
fortsatte att berätta om en grupp kvinnor som samlades tillsammans på familjecentralen en 
kväll varannan vecka under sex och ett halvt år för att mötas kring gemensamma intressen 
som till exempel stickning och simning. Detta ledde till att Britta tillsammans med 
kvinnorna skapade ett gemensamt förtroende till varandra och det blev lättare att sedan 
samlas kring mer komplicerade frågor.  
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Britta fick frågan vad hon tycker att det skall finnas för kompetens när det gäller att arbeta 
med könsstympning, hon menade att det är viktigt att vidareutbilda sig utöver kunskaperna 
från socionomlinjen. Hon menade att det är viktigt att samarbeta med berörda folkgrupper 
och att arbeta fram ett förtroende mellan klient och handläggare. Det som kan förbättras i 
arbetet menade Britta är: 
 

”Vi är dålig på att förankra arbetet hos cheferna och få legitimitet för arbetet vi gjort” 
 
Britta menade att även fast arbetet inte är förankrat har de goda möjligheter att uppfylla 
målen i handlingsplanen. Hon berättade vidare att ett arbete mot kvinnlig könsstympning 
har funnits i Nyköping sedan 1991 på grund av att det anlände ett stort antal invandrare till 
kommunen. Hon berättade också vidare att 65 – 70 % av barn och ungdomar i Nyköping 
har sina rötter i andra kulturer. 
 
Britta fick slutligen frågan om vilken definition hon väljer att använder när hon berör 
kvinnlig könsstympning? Hon hänvisade då till den faraoniska, det vill säga infibulation. 
Britta berättade att när de pratade om kvinnlig könsstympning i deras samlingar används 
denna definition mest.  
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6 ANALYS 
 
Under denna rubrik kommer det att redogöras för vad som framkom i de olika 
intervjuerna.  Resultatet är uppdelat i åtta olika teman för att få en bra struktur och 
för att öka förståelsen. Under de olika områdena kommer empirin, nationella 
handlingsplanen, de teoretiska referensramarna och tidigare forskning att kopplas 
samman.   

6.1 Nationella handlingsplanen 
 
Enligt handlingsplanen skall de innefattande målen uppfyllas med hjälp av vissa åtgärder 
som varje berörd aktör skall ansvara för. Till stora delar av det förebyggande arbetet har 
beslutsfattarna inom kommun och landsting på så väl politisk som tjänstemannanivå en 
betydande roll. Dessa skall tillsammans med socialstyrelsen se till att regionala konferenser 
kommer till stånd för att diskutera hur arbetet mot kvinnlig könsstympning skall gå tillväga 
och bli framgångsrikt lokalt och regionalt. Beslutsfattare inom kommun och landsting bör i 
samråd med berörda yrkesgrupper, berörda folkgrupper och frivilligorganisationer ansvara 
för att information om kvinnlig könsstympning sprids till olika verksamheter och 
organisationer i landet. Det skall även utvecklas en kunskapsbank där informationen skall 
vidröra goda exempel och erfarenheter från det förebyggande arbetet nationellt och 
internationellt hit skall även tidigare forskning samt informations- och utbildningsmaterial 
tillhöra. (Socialstyrelsen, 2003) 
 

6.1.1 Kunskap 
 
I Nyköpings kommun inom den sociala divisionen skall ovan nämnd åtgärd (se 6.1) alltid 
behandlas i divisionens chefsgrupp innan kunskaperna senare förs vidare ut till 
verksamhetsområdena. Chefsgruppen i den sociala divisionen omfattar divisionschef med 
andra ord socialchef, fyra enhetschefer, kommunikatörer, planeringssekreterare samt en 
HR-person (human resours). När liknande uppdrag från regeringen/socialstyrelsen 
framkommer skall denna divisionsgrupp behandla eventuella uppdrag för att senare 
verkställa. Enligt teamchefen på barnteamet är det oftast planeringssekreteraren som på 
uppdrag av cheferna organiserar vissa riktlinjer för kommande arbete som kan startas som 
ett projekt. (teamchef, barnteamet 2006) Denna chefsgrupp bör vara länken mellan 
socialstyrelsen och socialtjänstens verksamheter. Eftersom handlinsplanen inte har 
uppmärksammats kan arbetet mot kvinnlig könsstympning påverkas negativt för enligt 
nationella handlingsplanen skall beslutsfattare inom kommun ansvara för att information 
om kvinnlig könsstympning sprids till olika verksamheter. 
 
Den nationella handlingsplanen togs i bruk under året 2003 och skall efter år 2005 
utvärderas av socialstyrelsen i samråd med berörda aktörer, kommuner, landsting m.fl. 
(Socialstyrelsen, 2003)(se bilaga 7) Under resultatinsamlingen framkom att cheferna i 
intervjun med personal inte tagit del av handlingsplanen innan intervjuerna förts på tal.  
 
Teamchefen för barnteamet (1), enhetschefen för ungdomsteamet(2) och Britta(3), sa:            
 

(1)”Nej, jag har inte tagit del av handlingsplanen innan er förfrågan.” 
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(2)”Alltså, jag har inte läst den innan jag fick mailet från er och då tänkte jag, det här är väll 
ytterligare någonting vi inte hunnit med. Det är mycket påbud runt olika planer runt jämställdhet.” 
 
(3)”Jag har inte läst handlingsplanen för att den har inte kommit ut till verksamheten.” 

 
Ingen av dem som intervjuades hade varken kunskap eller vetskap om den nationella 
handlingsplanen. Men trots detta kunde de efter kort genomgång av målen uttrycka sig om 
dess relevans och uppnåbarhet till det pågående arbetet i Nyköping och Sverige. 
 
Enligt handlingsplanen skall socialstyrelsens utbildningsmaterial spridas vidare till 
verksamheter så som socialtjänst och skola. (Socialstyrelsen, 2003) (se bilaga 1) Det kan i 
och för sig vara så att informationen har spridits men att de kommer som Mats sagt olika 
påbud kring planer runt jämställdhet och därmed är det bara ytterligare information som går 
förbi obemärkt. Enligt socialstyrelsen skall denna informationsspridning ske kontinuerlig 
(Socialstyrelsen, 2003) (se bilaga 1) därmed borde handlingsplanens innehåll och 
utbildningsmaterialet ha kommit personerna inom kommunen till känna. Marianne 
Hedenbro skriver att det faktum att ingen har i Sverige dömts för kvinnlig könsstympning 
kan innebära att det bli svårt att förklara ingreppets fortgång. (Hedenbro, 2004) Det vill 
säga eftersom ingen har dömts för detta brott känns problematiken kring kvinnlig 
könsstympning mindre aktuell och de berörda myndigheterna i Nyköpings kommun lämnar 
denna fråga för att prioritera annat.  
 
Enligt målen i den nationella handlingsplanen skall könsstympningen av flickor som bor i 
Sverige upphöra samt att de flickor och kvinnor i Sverige som redan blivit könsstympade få 
adekvat stöd. (Socialstyrelsen, 2003) och den övervägande delen av intervjupersonerna 
ansåg att målen definitivt kan nås. Medan teamchefen för barnteamet uttryckte att målen 
kommer att kunna uppfyllas men det kommer att ta lång tid. Nyköpings kommun har nått 
en bra bit på väg mot målen, men de har inte implementerat handlingsplanen i 
verksamheten. De arbetar utefter ett offentligt dokument utan att ha vetskap om det.   

6.1.2 Definition 
 
Den här studien utgår ifrån WHO’s definition av kvinnlig könsstympning, det vill säga 
samma definition som benämns i handlingsplanen. (se Definition 1.4) Frågan om 
intervjupersonerna har någon särskild definition på kvinnlig könsstympning ställdes till 
följd av vikten till samspråkighet, då det finns många olika definitioner av detta fenomen. 
Det framkom som vi anat att de råder även här delade meningar om vilken definition som 
används. 
 
Chefen för barnteamet tyckte: 
 

”Jag tror att var och en tänker eller det vi tror att vi vet att det är.”  
 
Medan Britta och Helena använde sig av form typ III enligt WHO, det vill säga 
infibulation/faraonisk omskärelse. Det här är ett tecken på att det inte finns någon 
kommunikation mellan chef och anställda i denna fråga.  Mats fick dock inte denna fråga 
och det går därför inte att klargöra hans åsikt i denna fråga 
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6.1.3 Det primära respektive sekundära arbetet mot kvinnlig könsstympning i 
Nyköpings kommun 
 
I Nyköpings kommun utförs en primär prevention i arbetet mot kvinnlig könsstympning. 
Enligt den nationella handlingsplanen skall det kontinuerligt spridas information och 
utbildningsmaterial beträffande det här problemområdet (Socialstyrelsen, 2003) (se bilaga1 
och 2) Detta går att kopplas till när Britta och Helena berättade om att familjecentralen har 
arbetat med somaliska och eritreanska grupper som ville organisera sig själva och dessa har 
knoppat av sig och bildat föreningen ASLI. Under år 2002 arrangerade RISK en 
kurs/seminarium i samverkan med familjecentralen i Brandkärr. Syftet var att kvinnor 
skulle få träffas och utbyta erfarenheter och diskutera hur man kan arbeta vidare för att 
stoppa sedvänjan samt sprida aktuell information i samhället om arbetet mot kvinnlig 
könsstympning. Resultatet ledde till att ett projekt startades under namnet ASLI-projektet 
som ett lokalt alternativ. Ordet ASLI betyder: original, initial, fundamental, första, riktigt 
äkta. Detta namn beskriver väl projektets inriktning, att människans kropp är som Gud 
skapat den och att man inte skall göra något ingrepp på flickors kroppar. Men Asli är även 
ett flicknamn. ASLI-projektet hoppas att i framtiden utveckla samarbetet med olika 
kommunala verksamheter och bilda ett nätverk tillsammans i Nyköping. ASLI-projektet 
har vidare bidragit med ytterligare föreläsningar och sammankomster för intresserade som 
till exempel studiedagen Kvinna till Kvinna som var ett initiativ av ASLI´s kvinnogrupp att 
bjuda in personal från kvinnokliniken i Nyköping för ytterligare kunskap, information och 
erfarenhetsutbyte mellan kvinnor som arbetar mot kvinnlig könsstympning.   
  
Britta och Helena berättade att det har varit en utbildningsdag för barn och familjenheten i 
syfte att vidareutbilda och informera. Familjecentralen har bland annat haft RISKs årsmöte 
hos sig. Efter önskningar av en grupp kvinnor skapades en kvällstid varannan vecka som 
har pågått under sex och ett halvt år för att samlas kring gemensamma intressen till 
exempel stickning och simning. Detta ledde till att det skapades ett förtroende mellan 
kvinnorna och det blev lättare att sedan samlas kring mer privata frågor.  
 
Britta berättade vidare att en kvinna som kommit från Somalia till Sverige ordnade 
tjejgrupper för tonårstjejer där pratade om kroppen och bland annat kvinnlig 
könsstympning. Gruppen kallades för ”kultur och samhälle” för att föräldrarna skulle gå 
med på att deras döttrar besökte forumet och även för att inte i onödan provocera de 
människor från de länder där traditionen lever kvar. Här kan det dras en parallell till den 
nationella handlingsplanen och dess direktiv gällande spridning av information och 
utbildningsmaterial i denna fråga(Socialstyrelsen, 2003)(Se bilaga 1 och 2) 
 
Ovannämnd information visar på att det har gjorts en hel del arbete på gräsrotsnivå och att 
även föreningar och grupper har bildats och arbetat med frågan när det gäller kvinnlig 
könsstympning. Enligt bilaga 3 framkommer att politiker och tjänstemän inom landsting 
och kommun har ett ansvar för informationsspridning gällande problematiken 
(Socialstyrelsen, 2003) men på chefsnivå inom socialtjänsten i Nyköpings kommun verkar 
endast kunskapen finnas att det förekommer personer med intresse i frågan och att något 
slags arbete har gjorts, men inte vad det är som gjorts och vikten av att det faktiskt har 
gjorts något. Detta går även att koppla till Wahlberg(2002) då han skriver om vikten av en 
förankring på alla nivåer. Det vill säga att det alla har ett samlat ansvar att förankra, 
beslutsfattare har ett ansvar gentemot verksamheterna att vidarebefordra offentliga 
dokument, i detta fall den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning.  
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Likaväl som Britta och Helena har ett ansvar att förankra sitt nuvarande arbete för att få en 
legitimitet.  
 

6.1.4 Behovet av ett primärt och sekundärt arbete 
 
I Nyköpings kommun har ingen lokal handlingsplan mot kvinnlig könsstympning 
påträffats, men vissa av intervjupersonerna ansåg ändå att det behovet fanns. Chefen för 
ungdomsteamet uttryckte: 
  

”Jag hoppas att vi åtminstone ibland har helikopterperspektiv och inte bara borrar ner huvudet och 
ser problemen som finns framför näsan, det kan ju faktiskt om man har lite mer överblick finnas 
andra saker som vi borde prioritera som till exempel en handlingsplan i frågan” 

 
Helena menade att: 
 

”Behovet finns eftersom gräsrötterna själva har bett om det.” 
 

Chefen för barnteamet tyckte dock att: 
 

”Mig vetligt så här vi aldrig gjort en polisanmälan när vi har fått vetskap om något sånt här för vi har 
inte fått sån vetskap.” 

 
Chefen för barnteamet fortsatte att beskriva att i Nyköping så finns inget behov av att lösa 
problemet. Hon/han menade på att den dagen behovet kommer till tals behövs 
handlingsplanen, men just nu måste andra saker prioriteras före. Vidare kopplade hon/han 
att i Brandkärr utförs ett arbete mot kvinnlig könsstympning av Britta och det startade för 
åtta- nio år sedan på grund av att i Brandkärr bor många somalier. Vidare sade chefen att 
det är speciellt en familjeenhet som är belägen i Brandkärr som arbetar med invandrare där 
det är vanligt med könsstympning. Ena stunden menade chefen att behovet inte finns för att 
i nästa stund hänvisa till det arbete som utförs i Brandkärr. Följdfrågan blev då om Britta 
fått i uppdrag att arbeta mot kvinnlig könsstympning. Teamchefen för barnteamet svarade 
bestämt nej på denna fråga  
 

”Detta intresse har Britta skaffat sig på frivillig väg, men i familjecentralens uppdrag ligger det i att 
tillfredsställa de gruppers önskan som finns.”  

 
och Britta menade 
 

 ”Jag kan välja mellan de behov som jag anser vara relevanta och eftersom jag är intresserad av 
kvinnlig könsstympning valde jag att bejaka besökarnas önskan.” 

   
Teamchefen för barnteamet som ovan uttryckt att det ej finns behov av en lokal 
handlingsplan menar senare under intervjun att det finns mycket som behövs göras bättre 
men att det konkreta utformandet är oklart. 
 
Enligt tidigare forskning kan urskiljas att det råder delade meningar gällande traditionens 
fortgång efter migration till Sverige. I studien Aldrig mina döttrar intervjuades personer 
som kommit till Sverige från Afrika. Johnsdotter (2005) skriver att de från Etiopien och 
Eritrea ansåg att traditionen övergivits helt efter migration till Sverige medan Somalierna 
ansåg att traditionen fortfarande pågick efter de anlänt till Sverige. ( Johnsdotter, 2005) 
Eftersom Nyköpings kommun under 1990- talet tog emot individer från Somalia är det av 

 31



vikt att upprätta ett arbete mot kvinnlig könsstympning enligt Britta Isakson.  Här går det 
att se en koppling mellan tidigare forskning och Brittas åsikter om att behovet kan behöva 
tillfredställas på grund av att ingreppet kan leva kvar efter migration. Teamchefen på 
barnteamet ansåg dock att det fanns en svårighet att övervinna sedvänjan men chefen 
fortsätter att förklara att arbetet måste fortsätta för att,  
 

”Vi kan inte invänta en kulturell inlämning i samhället. Det handlar ju om en psykisk och fysisk 
misshandel.”  

 
Helena och Britta menade på att arbetet måste inta en försiktighet och skapa ett tryggt 
förtroende för att senare kunna nå denna problematik. På familjecentralen möter de ofta 
mödrar med sina barn som uppsöker verksamheten. 
 
Helena menade: 
 

”Personer här kom hit för att de ville att vi skulle vara med och hjälpa dem att upprätta en 
organiserad grupp” (Helena syftade till personer i bostadsområdet brandkärr) 

 
Britta fortsatte: 
 

”Det finns ett stort behov av att lyfta frågan för att bygga upp en styrka bakom beslutet att inte 
stympa sina döttrar. Det är bra att det finns en lag att hänvisa till olagligheter. Oron har varit när man 
åkt tillbaka till hemlandet.” 
 
 

Britta fortsatte sedan att prata om behovet att även påverka svenskars och mäns attityder 
och fördomar. En studie har visat på att män har en större tolerans till övergreppet och 
information spelar en stor roll till människors inställning och uppfattning om kvinnlig 
könsstympning. (Allam. 2001) Hedenbro menar att den västerländska synen på kvinnlig 
könsstympning blir i medier framhållet som nedlåtande det vill säga att de länder där 
kvinnlig könsstympning förekommer lever fel. Formuleringarna markerar ett tydligt 
avstånd mellan de västerländska och afrikanerna (Hedenbro, 2004). Som Britta uttrycker 
det ovan finns ett behov av att påverka männens involvering i det förebyggande arbetet 
denna tanke blir bekräftad av den nationella handlingsplanen där det står att det skall det 
pågå en fortsatt kunskapsinhämtning om hur männen kan involveras i det förebyggande 
arbetet.(Socialstyrelsen, 2003)(Se bilaga 5) Här tas denna problematik upp av både Britta 
och den berörs i handlingsplanen men varken Britta eller handlinsplanens åtgärder 
beskriver hur männen skall involveras i arbetet. För att här även beröra övriga attityder 
bland människor kan kopplas att ingen av intervjupersonerna hade någon åsikt om hur de 
skulle gå till väga för att påverka svenskars attityder.  
 
Intervjupersonerna hade inga åsikter om hur attityder skall påverkas men några berörde 
idéer om påverkan av ingreppets fortgång. Teamchefen på barnteamet menade att: 
 

”Det är viktigt att finnas i närheten där kulturen har sitt liv, alltså få möjlighet att finnas med i dessa 
kvinnliga grupper”  

 
Med detta menade chefen att det är kvinnor som för traditionen vidare och därför bör 
arbetet inriktas på kvinnors attityder. Medan Helena menade att: 
 

”Man säger ofta att det inte är männen som lägger sig i utan de äldre kvinnorna som utför ingreppet, 
men skulle unga män säga att de föredrog att de inte vill gifta sig med en könsstympad kvinna skulle 
ingreppet upphöra eftersom männen har mer makt.”  
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Helena beskrev i intervjun att genom folkbildningen skulle kvinnor och män få veta att det 
även finns ett hälsoperspektiv i utförandet dvs. att det kan vara fara för hälsan att 
könsstympas och detta har även bekräftats från tidigare studier. Bland annat studien 
Factors associated with the condoing of female genital mutilation among university 
students har visat på att kunskap och information spelar en stor roll till människors 
inställning och uppfattning till kvinnlig könsstympning. (Allam, 2001)  
 
Enligt den nationella handlingsplanen skall kommunen ansvara för att en samverkan i 
monad kommer till stånd, bland annat med skola, genom att information om utvecklingen 
sprids till olika verksamheter. Skolan skall främjas och stödjas genom att öka 
skolpersonalens kunskap och kompetens.(Socialstyrelsen, 2003) (Se bilaga 3) Några av 
intervjupersonerna menade att en större samverkan med skolorna och skolornas 
sjuksköterskor skulle vara ett framsteg i arbetet mot kvinnlig könsstympning och även i 
upptäckt av ingreppet. I dagsläget finns regelbunden kontakt med skola i andra frågor och 
vid behov skulle även denna fråga om kvinnlig könsstympning diskuteras. Oftast har alla 
elever en kännedom om sjuksköterskan och detta kan underlätta spridningen av information 
till tjejer och killar. Redan i denna ålder går det att påverka den framtida generationen att 
avstå från detta ingrepp och få en större förståelse i allmänhet.    
 
Vidare diskuterades frågan om det sekundära arbetet i kommunen, det vill säga vad som 
görs för kvinnor som redan stympats. Enligt den nationella handlingsplanen skall de flickor 
och kvinnor som redan blivit könsstympade få adekvat stöd (Socialstyrelsen, 2003) I denna 
diskussion gavs svaret av Helena att:  
 

”Det här uppmärksammas oftast i mödravården och då är det landstingets uppgift att tillgodose 
behovet.”  

 
Teamchefen för barnteamet menade att det handlar om en samverkan mellan kommunen 
och landstinget det vill säga samarbete mellan vuxenpsykiatrin och socialtjänsten.   
 

6.1.5 Förbättring 
 
För att ett arbete skall bli lyckosamt är det av vikt att arbetet har en legitimitet det vill säga 
att arbetet är förankrat på alla nivåer. (Wahlberg, 2002) Vid intervjuerna framkom att 
arbetet mot kvinnlig könsstympning i Nyköpings kommun utförs utan att vara förankrat 
hos beslutsfattare. Britta har ett stort intresse för människor från andra kulturer för ett 
viktigt arbete med de berörda individerna och Britta menade att det är mindre bra att en 
förankring inte har ägt rum.  
 

”Vi borde bli bättre på att förankra vårt arbete hos cheferna”.  
 
Vid diskussion med Mats Jonsson menade han att all förankring låg på socialnämndens 
ansvar. Han menade att det är de som fattar de formella besluten och sedan är det de som 
bestämmer hur kommunens socialtjänst skall vara organiserad. Medan enhetschefen på 
barnteamet påvisade att chefsgruppen i divisionen var ansvarig för denna sorts förankring 
av materialet.  
 
Enligt Wahlberg ligger ansvaret inte bara på beslutsfattarna utan alla berörda parter måste 
vara beredda på att förankra sitt arbete. (Wahlberg, 2006) Likaväl som cheferna har ett 
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ansvar att förankra och vidareinformera sina verksamheter om tillkommen information från 
regering eller socialstyrelse, har de anställda under cheferna också ett ansvar för att 
förankra sina idéer och arbete uppåt.  
 
I dessa situationer kan problem som ovan nämnda förekomma. När verksamheter utför 
arbete som inte är förankrade blir det ett missvisande resultat. När Britta driver ett 
fungerande arbete mot kvinnlig könsstympning men inte förankrar detta blir chefer 
omedvetet ovetande om arbetet. Som i sin tur leder till att uppfattningen är att behovet för 
arbetet inte finns och där med prioriteras annat som anses vara mer angeläget.  
 
Även fast Brittas arbete inte sägs vara förankrat hänvisar en teamchefen på barnteamet 
gång på gång till Brittas kunnighet.  
 

”Vi lutar oss mot Britta!” ”det kan Britta!” ”har ni varit i kontakt med Britta”.  
 
I den nationella handlingsplanen kan läsas att berörda yrkesgrupper, beslutsfattare inom 
kommun och landsting m.fl. bör ha ett samlat ansvar för att se till att information om 
utvecklingen sprids till olika verksamheter och organisationer samt att det utvecklas en god 
kunskapsbank med goda exempel och erfarenheter från det förebyggande arbetet nationellt 
och internationellt, informationsmateria, utbildningsmaterial och forskning från det 
förebyggande arbetet (Socialstyrelsen, 2003) (se bilaga 1,2,3 och 4) I Nyköpings kommun 
inom socialtjänsten finns goda exempel och erfarenheter på förebyggande arbete. Till följd 
av brister i förankringen arbetar Britta i skuggan av annan prioriterad verksamhet och 
resultatet av arbetet når därmed inte ut till övriga. Kunskapen och kompetensen som Britta 
besitter sprids inte vidare till andra verksamheter och utvecklingen stannar där.   
 
Vanja Bengtsson skriver i sin avhandling att kvinnor som är bosatta i Sverige med ursprung 
från länder som Somalia, Eritrea och Sudan har blivit intervjuade av forskare vid 
Karolinska institutet. Dessa kvinnor menar att mötet med svensk sjukvård varit traumatiskt 
på olika sätt. Bengtsson skriver att vi i Sverige inte längre kan skylla på att kvinnlig 
könsstympning är ett nytt fenomen på dessa breddgrader. Hon anser att det finns ett stort 
behov av att förbättra kunnande och kompetensen inom sjukvården i Sverige gällande 
bemötande och upptäckt om kvinnlig könsstympning. (Bengtsson, 2005) Tideström menar 
att en förbättring av det förebyggande arbetet kräver mer kunskap för att utvecklas. I 
Sverige har omkring femton fall anmälts sedan lagt infördes, troligen beror detta på vissa 
brister i lagstiftningen, men också på bristande kunskap hos myndighetspersonal och en 
oförmåga att se symptomen. Hon motiverar, för att anmälningarna skall öka behövs mer 
information och mer kunskap beträffande ämnet kvinnlig könsstympning. Tideström 
skriver även att socialtjänsten skulle kunna göra en insats genom att förbättra sin 
information till skolor och barnavårdcentraler. Det viktigaste i kampen mot kvinnlig 
könsstympning är samverkan och förebyggande arbete, det är angeläget att alla aktörer kan 
framför samma budskap. (Tideström, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 34



Denna information från Bengtsson och Tideström bekräftas även av Helena som ansåg att 
kunskap behöver inhämtas utanför sin befintliga utbildning och skaffa sig en specifik 
vidareutbildning som inriktar sig på kvinnlig könsstympning. För att arbetet skall kunna 
utvecklas är det viktigt att arbeta med berörda folkgrupper och inte för dessa. Britta var den 
enda av de intervjuade som ansåg att hon hade en god kompetens inom ämnet.  
Mats Jonsson delar även han åsikten att en förbättring behövdes i form av 
utbildningstillfällen men då i samverkan med mödravårdcentralen.  

6.1.6 Lagstiftning 
 
Enligt den nationella handlingsplanen finns det många som inom kommunen kan vara 
ansvariga för att ett arbete sätts igång eller blir förankrat. (Socialstyrelsen, 2003) I Sverige 
är sedan år 1982 kvinnlig könsstympning förbjudet enligt lag men ännu har ingen straffats 
för detta brott. Lagen mot kvinnlig könsstympning innebär att ingrepp i de kvinnliga yttre 
könsorganen i syfte att stympa dem ej får utföras även om samtycke till ingreppet getts. 
(SFS, 2005) Vid intervju med enhetschefen på barnteamet blir lagstiftningen föga 
diskuterad, hon/han menar att det redan finns lagstiftning som detta övergrepp innefattar.  
Hon/han kopplar sedan ihop detta med att en lokal handlingsplan inte är behövlig eftersom 
kvinnlig könsstympning kan likställas med annan barnmisshandel eller sexuellt utnyttjande 
och då omfatta samma lagrum som SoL och tilläggslagen LVU. Likaså Helena och Britta 
som är anställda på ungdomsteamet respektive familjecentralen menade att lagen mot 
kvinnlig könsstympning inte har fyllt sin funktion än så länge. Helena menade på, om ett 
fall av denna sort påträffas kan man lika gärna innefatta detta i lagrum som berör barn i 
utsatta situationer. Hon berättade vid intervjun om ett fall i Frankrike där en man straffats 
för att ha utsatt en flicka för könsstympning och Helena påvisade att det inte var enligt 
lagrum som förbjöd kvinnlig könsstympning utan ett lagrum som omfattade misshandel av 
barn. Helena menade på att: 
 

”Men om det skulle utredas så skulle det utredas från SOL, barn som far illa” 
 

Detta kan också kopplas till tidigare forskning som säger att endast omkring femton fall 
anmälts i Sverige, troligen kan detta bero på vissa brister i lagstiftningen men också på 
bristande kunskap hos personal som berörs av detta arbete och en oförmåga att se 
symtomen. (Tideström, 2005)  

6.2 Implementeringsteori 
 
I Vedungs teori om implementering beskriver han en förklaringsmodell som omfattar tre 
faktorer och dessa är förståelse, förmåga och vilja. (Vedung, 1998) Dessa faktorer påverkar 
hur väl den nationella handlingsplanen blivit implementerad inom socialtjänsten i 
Nyköpings kommun.  
 
Faktorn förståelse har i detta fall varit bristfällig då intervjupersonerna saknar kunskap om 
den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning. Innan vår förfrågning om 
medverkan i studien hade intervjupersonerna inte hört talas om handlingsplanen. Detta 
påverkar naturligtvis implementeringen i verksamheten och ett arbete utifrån de nationella 
riktlinjerna blir svårt att uppfylla.  
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Citaten nedan visar på de intervjuades egna ord. Teamchefen för barnteamet (1), 
enhetschefen för ungdomsteamet(2) och Britta(3), sa:            
 

(1)”Nej, jag har inte tagit del av handlingsplanen innan er förfrågan.” 
 
(2)”Alltså, jag har inte läst den innan jag fick mailet från er och då tänkte jag, det här är väll 
ytterligare någonting vi inte hunnit med. Det är mycket påbud runt olika planer runt jämställdhet.” 
 
(3)”Jag har inte läst handlingsplanen för att den har inte kommit ut till verksamheten.” 

 
Vidare kan implementeringen ha påverkats negativt eftersom teamchefen för barnteamet 
inte ansåg att behovet av en handlingsplan fanns, utan andra områden inom verksamheten 
behövde prioriteras. Chefen menar att behovet av handlingsplanen inte finns och har 
implementeringen inte kommit på tal.  
 
En annan påverkansfaktor är förmågan hos aktörerna att vidta åtgärder. Här syftar Vedung 
(1998) på resurser, personella som ekonomiska. Han menar att även fast dessa resurser 
finns tillgängliga kanske personalen saknar adekvat utbildning som kan medföra 
svårigheter. Ibland behöver personal genomgå en speciell utbildning och detta kan förlänga 
implementeringsprocessen.  (Vedung, 1998)  
 
Denna faktor har påverkat implementeringen av handlingsplanen i socialtjänsten i 
Nyköping. Under resultatinhämtningen framkom från alla intervjupersoner att en specifik 
kunskap var önskvärd. Dessa åsikter kan kopplas till att adekvat kunskap saknas och en 
förankring av arbete har påverkat implementeringen av den nationella handlingsplanen 
negativt. Helena ansåg att kunskap behöver inhämtas utanför sin befintliga utbildning och 
skaffa sig en specifik vidareutbildning som inriktar sig på kvinnlig könsstympning. För att 
arbetet skall kunna utvecklas är det viktigt att arbeta med berörda folkgrupper och inte för 
dessa. Hon menar också att det är av vikt att arbetet i Nyköping blir legitimt det vill säga att 
arbetet bör förankras för att alla skall få möjligheten att arbeta mot kvinnlig 
könsstympning. Mats Jonsson delar även han åsikten att en förbättring behövdes i form av 
utbildningstillfällen men då i samverkan med mödravårdcentralen. Britta var den enda av 
de intervjuade som ansåg att hon hade en god kompetens inom ämnet. Trots detta har hon 
inte försökt förankra sitt arbete. Som resultatet visar behövs ytterligare utbildning och detta 
leder till att implementeringsprocessen förlängs. 
 
Den tredje aspekten som Vedung (1998) berör är viljan till resultat.  Om tjänstemännen är 
måttligt intresserad av förändring kan detta inverka på genomförandet av 
implementeringen. (Vedung, 1998) Inom socialtjänsten i Nyköping är viljan god då tre av 
intervjupersonerna menar att arbetet mot kvinnlig könsstympning är viktigt och att en 
handlingsplan borde finnas. Trots dessa goda intentioner har inte den nationella 
handlingsplanen uppmärksammats och implementeringen blir då ogenomförbar. Detta leder 
i sin tur till att det förebyggande arbete som Britta och Helena utövar i verksamheten 
skapar en eldsjälsproblematik. Helena och Britta bär ett ansvar för fortgången av arbetet 
mot kvinnlig könsstympning. Detta kommer att beröras mer i det kommande temat eldsjäl.  
 
Vedung menar att om alla berörda deltar i genomförandet av implementeringen kommer 
resultatet sannolikt att påverkas positivt. (Vedung, 1998) Några av intervjupersonerna 
menade att en större samverkan med skolorna och skolornas sjuksköterskor skulle vara ett 
framsteg i arbetet mot kvinnlig könsstympning och även i upptäckt av ingreppet.  
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I dagsläget finns regelbunden kontakt med skola i andra frågor och vid behov skulle även 
denna fråga om kvinnlig könsstympning diskuteras. En samverkan mellan vissa enheter 
finns redan i Nyköpings kommun i andra frågor. Om dessa börjar samverka i frågan om 
kvinnlig könsstympning kan det komma att påverka implementeringen av den nationella 
handlingsplanen positivt.  
 

6.3 Eldsjäl 
 
En människa som är engagerad och har många kontakter i lokalsamhället, som 
arbetsgruppen helt förlitar sig på och som har ett ledande initiativ i arbetet blir personen 
oumbärlig då denne sitter på stor kunskap. (Ronnby, 1997) därmed uppstår 
eldsjälsproblematik. Under resultatinsamlingen konstaterandes att en av intervjupersonerna 
hade ett stort ansvar i arbetet mot kvinnlig könsstympning i kommunen.  Gång på gång 
uppkom vid intervju att de andra intervjupersonerna förlitade sig helt på Britta: 
 

”I denna fråga lutar vi oss mot Britta”  
 
Om Britta en dag skulle byta tjänst eller flytta så skulle arbetet därmed få börja om på ruta 
ett i och med att de andra i socialtjänsten ej besitter hennes kunskap och engagemang och 
att arbetet ej är förankrat till cheferna. Britta har arbetat länge och är en känd person inom 
området Brandkärr och inom socialtjänsten, till följd av detta har många kvinnor ett stort 
förtroende för henne och hennes arbete och det leder till att om någon problematisk 
situation uppstår så kommer dessa kvinnor att uppsöka henne. I förlängningen kan ett 
eldsjälsarbete, som ofta kräver en mycket stor flexibilitet, leda till utbrändhet  
 
Eldsjälsarbetet ger möjligheter att förbättra och förändra människors attityder och det 
arbete som utförs. (Johansson & Andersson, 2004) Elsjälsarbetet kan i detta fall underlätta 
för de invandrare som kommer till Nyköping och har problem med att överge kvinnlig 
könsstympning. Med hjälp av Britta och familjecentralen har de möjlighet att träffa andra 
personer som befinner sig i samma situation och även personer från andra kulturer. Detta 
kan i längden underlätta integrationen i svenska samhället.  
 
Det är även av vikt att Britta kan motivera sin närvaro för beslutsfattare, för att kunna 
mobilisera de resurser som finns och få en legitimitet för det arbete som gör. Som det ser ut 
nu menar chefen för barnteamet att arbetet inte behövs. Både Britta och Helena talar om att 
de bör bli bättre på att förankra sitt arbete hos cheferna.   
 
Eldsjälar kan genom sitt stora engagemang ta på sig en orimlig arbetsbörda. Det är viktigt 
att en eldsjäl är ödmjuk, har god förmåga att lyssna och är respektfull för annars kan deras 
starka engagemang verka passiviserande (Wahlberg, 2002), det vill säga om eldsjälen styr 
och ställer för mycket kan de andra medarbetarna till slut överlåta allt arbete på eldsjälen. 
Brittas uppgift kan också vara att se till att gruppen tar vara på de erfarenheter som görs i 
hennes arbete. Hon bör alltså stimulera diskussion och dialog kring händelser och intryck 
på ett sådant sätt att det leder till kunskaps uppbyggande och ökad medvetenhet i 
socialtjänsten. 
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7 DISKUSSION 
 
Under den här rubriken diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningar och syfte. 
 
Under senare år har diskussionen kring kvinnlig könsstympning blivit allt mer omfattande. 
Genom att vi uppmärksammat och intresserat oss för denna problematik så valde vi detta 
ämne. En av oss har under sin gymnasietid skrivit ett specialarbete om ämnet och under 
termin sex så skrev vi vår forsknings och litteraturöversikt även den inriktad på kvinnlig 
könsstympning. Därmed föll sig valet naturligt att fördjupa sig ännu mer i frågan i en c-
uppsats. Denna information som vi tidigare har förvärvat kan ha påverkat och speglat vår 
uppsats.  
 
Vår första frågeställning var: Är socialtjänsten uppdaterad på handlingsplanen? och den 
andra frågeställningen var: Arbetar socialtjänsten preventivt beträffande kvinnlig 
könsstympning och hur går man tillväga när ett fall av kvinnlig könsstympning gör sig 
gällande? Inom socialtjänsten i Nyköpings kommun förekommer ett förebyggande arbete 
mot kvinnlig könsstympning av primär form. Under familjecentralens verksamhet återfinns 
en kvinna som har ett intresse av att tillgodose besökarnas önskan att arbeta mot kvinnlig 
könsstympning. Britta som är anställd på familjecentralen menade att behovet av att lyfta 
frågan och diskutera olika situationer beträffande kvinnlig könsstympning hade gett goda 
resultat bland de kvinnor som deltog. Resultatet mynnade ut i att dessa kvinnor 
organiserade sig och bildade gruppen ASLI som blev ett projekt. Familjecentralen har i 
några anseenden använts som samlingslokal när evenemang, föreläsningar och 
diskussionsforum gjort sig gällande. Det har inte bara varit gräsrötterna som har tagit del av 
arbetet utan alla anställda på familjeenheten fick under en dag information och utbildning i 
ämnet kvinnlig könsstympning av Britta m.fl. på familjecentralen.  
 
Även då det arbetas en hel del mot kvinnlig könsstympning inom socialtjänsten i 
Nyköpings kommun har den nationella handlingsplanen som togs i bruk nationellt år 2003 
inte nått ut till verksamheterna vare sig på beslutsfattarnivå eller på gräsrotsnivå i 
Nyköping. Detta kan till viss del bero på att chefsgruppen inom den sociala divisionen som 
skall behandla all ny information inte ansåg att denna handlingsplan var relevant för deras 
verksamheter. Teamchefen på barnteamet menade att problematiken med kvinnig 
könsstympning inte förekommer i Nyköping och därför behövs det inte arbetas utefter 
denna handlingsplan. Detta visar på att implementering av den nationella handlingsplanen 
inte har skett i kommunen. Men paradoxen i det hela framkommer, då ett förebyggande 
arbete förekommer men utan vetskapen om handlingsplanens existens. Det finns många 
punkter i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning som Nyköpings 
kommuns socialtjänst uppfyller i sitt arbete. Men på grund av att en implementering inte 
har skett är de anställda omedvetna om arbetets relevans till den nationella 
handlingsplanen.     
 
 Även fast behovet av ett arbete inte förekommer i Nyköping hänvisar ovan nämnda chef 
vid förfrågning gång på gång till Brandkärrs familjecentrals förebyggande arbete, till följd 
av att Brandkärr är Nyköpings mest segregerade område med många olika nationaliteter 
där ingreppet könsstympning är omfattande i hemlandet. Enligt en tidigare studie menar 
somaliska grupper att könsstympning fortfarande fortsätter efter migration till Sverige. 
Britta hänvisar också till personers vilja och behov av att diskutera denna fråga, för att vid 
senare tillfälle kunna känna trygghet i sitt val att inte stympa sin/a dotter/-döttrar.  
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Detta kan vara tecken på att behovet av arbete mot kvinnlig könsstympning förekommer i 
Nyköping och att arbetet Britta och familjecentralen utför är viktigt. Hur uppdaterad 
teamchefen för barnteamet är beträffande det primära arbetet i Nyköping eller tidigare 
forskning framkom inte i intervjun men bristen på förankring och/eller kommunikation från 
båda nivåer var tydlig.  
 
I nuläget ansåg alla respondenter att vid ett fall av könsstympning skall ärendegången vara 
likvärdig med andra barnärenden och en polisanmälning komma till stånd på grund av att 
straffet för brottet överstiger två år. Teamchefen för barnteamet tillade också som ovan att 
behovet av arbete mot kvinnlig könsstympning inte finns, men den dagen behovet uppstår 
kommer en handlingsplan att behövas men i dagsläget behöver annan problematik 
prioriteras.       
 
Ingen lokal handlingsplan i frågan återfanns i kommunen efter våra undersökningar, men 
ändå fanns idéer bland tre av de fyra intervjuade att ett behov faktiskt fanns medan en 
person ansåg att det inte gjorde det. Det kan tyckas att det visst finns ett behov av en lokal 
handlingsplan då de som jobbar på gräsrotsnivå uttrycker att det arbetas med den här frågan 
och att behovet finns då människor i området själva har uttryckt att så är det. Hur går det då 
till om det skulle uppkomma ett fall av kvinnlig könsstympning? Enligt ovan menar 
respondenterna att ett fall av könsstympning innefattar samma lagrum som för barn som far 
illa, men samtidigt så måste det finnas mer att göra t ex att ge stöd åt familjerna i fråga och 
visa på att detta ej är en nödvändighet och att det är olagligt. Det många personer ser är just 
vad som finns framför ögonen på dem och det arbetet som ger störst framgång och sparar 
in på t ex samhälleliga resurser är ju ett förebyggande arbete kan tyckas. Om frågan 
kommer att bli aktuell så kommer människorna inom socialtjänsten stå som handfallna och 
räcka över ansvaret på andra, som i sin tur kanske räcker över ansvaret på andra och de 
som blir lidande i frågan är dessa kvinnor som ej kan finna adekvat stöd någonstans. 
 
Vår tredje frågeställning var: Efterlevs målen i handlingsplanen inom socialtjänstens 
individ - och familjeomsorg i Nyköpings kommun? Även fast kunskapen och vetskapen om 
den nationella handlingsplanen inte fanns har Nyköpings socialtjänst kommit en bra bit på 
vägen mot handlingsplanens mål. Beträffande det första övergripande målet i 
handlingsplanen, könsstympning av flickor som bor i Sverige skall upphöra, utför Britta 
och familjecentralen ett viktigt arbeta mot kvinnlig könsstympning eftersom det är det ända 
arbeta som utförs inom den sociala divisionen. Britta och Helena menade att Nyköping har 
kommit långt i sitt arbete och målen som innefattas i handlingsplanen definitivt kommer att 
kunna uppfyllas. Teamchefen på barnteamet menade att målen är uppnåbara men att det 
kommer att ta lång tid, för det handlar om en annan kultur och sedvänjan är djupt rotad och 
svår att övervinna på kort tid. För att Nyköpings sociala division skall uppnå målen är det 
av vikt att arbetet förankras och en större samverkan mellan olika enheter inom divisionen 
upprättas. Eftersom behovet enligt befolkningen och anställda finns att arbeta mot kvinnlig 
könsstympning är handlingsplanen och dess innehåll av stor relevans för Nyköpings 
kommun. Vems ansvar det är att vidarebefordra denna information är klar, här har 
chefsgruppen för divisionen ett stort ansvar, men Britta har i sitt uppdrag en viktig roll att 
försöka förankra sitt nuvarande arbete på chefsnivå. Att det behövs en handlingsplan att 
följa har framkommit ganska tydligt. Bara för att en problematik inte anmäls eller påträffas 
behöver verkligheten inte förhålla sig på detta vis. Ett förebyggande arbete har i sin uppgift 
att förhindra uppkomsten eller fortgången av en problematik. För att förhindra att kvinnlig 
könsstympning fortsätter i Nyköping bör det nuvarande arbetet fortsätta och utvecklas med 
hjälp av handlingsplanen.  
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Vår studie riktar sig inte till sjukvården, men enligt våra resultat verkar det som att de och 
landstinget har den största delen i det sekundärt preventiva arbetet då de möter blivande 
mödrar.  Respondenterna hänvisar till vården vilket vi finner ganska tråkigt eftersom det 
inom kommunen finns många resurser som kan tillgodose behoven som kvinnorna 
efterfrågar i form till exempel samtalsstöd. 
 
Vår fjärde frågeställning var: Vad kan förbättras i arbetet mot kvinnlig könsstympning i 
Nyköpings kommun? I Nyköping förekommer inget arbete över olika yrkesgrupper, men 
det som ändå där positivt är att det finns regelbunden kontakt med skola och därmed skulle 
det vara lätt att bygga ett samarbete med skolan, där de kanske först får kontakt med barn i 
riskzonen, och intervjupersonerna lyfter fram skolsköterskan som en bra person för detta. 
Det skulle dock enligt vår mening kunna finnas ett större samarbete i upprättandet av en 
lokal handlingsplan där både skola, polis och sjukvård kan vara inblandad. 
 
Britta menade i sin intervju att det är av vikt att de får sitt arbete legitimerat och förankrat 
hos chefer, och det är nog en av de största förbättringarna som bör göras, då Britta och 
Helena utför/har utfört ett stort arbete som faktiskt kan förankras i den nationella 
handlingsplanen och att de utan att veta om det i alla fall arbetar mot ett av målen, 
nämligen det primärt preventiva. Men det gäller att cheferna också sträcker ut en hand och 
är villiga att se vad som verkligen görs för dessa kvinnor och Mats verkade, även fast 
arbetet inte var förankrat hos honom, inse att detta kanske finns ett behov. Det gäller att 
han får reda på vad som behövs göras och vad som görs. Cheferna har också ett ansvar i att 
de skall informera sina verksamheter och sprida information som t ex den nationella 
handlingsplanen. Genom att göra handlinsplanen känd kan leda till att polisanmälningarna 
ökar, att det går att utöka kunskapen och att lära sig om symptomen gällande kvinnlig 
könsstympning när detta gör sig gällande. Då kanske helt plötsligt lagen som fått kritik för 
att inte vara tillräcklig blir tillräcklig eftersom människor lärt sig att den finns och att den 
går att använda. 
 
När vi frågade om definition på vad kvinnlig könsstympning är så svarade Britta och 
Helena att de går efter den faraoniska medan chefen för barnteamet svarade att vi alla vet 
själva vad vi tror det är. Detta är ännu ett bevis på att frågan ej är förankrad på en chefsnivå 
och att intresset för att arbete med frågan saknas, då kunskapen verkar brista när det gäller 
ingreppet och när det ej verkar finnas kunskap om vad som görs på gräsrotsnivå. 
 
Något som chefen för ungdomsteamet menade på var att det behövs utbildningstillfällen för 
socialtjänst och kanske i samarbete med sjukvården. Detta kan vara ett förslag på ett sätt 
för Helena och Britta att förankra sitt arbete och att socialtjänsten därmed också knyter 
viktiga kontakter med hälso- och sjukvården inför eventuella framtida samarbeten i frågan. 
Britta och Helena har utbildat personal genom en endags föreläsning gällande kvinnlig 
könsstympning. Dock verkar arbetet ej bli förankrat i hela kommunen då det endast är en 
person som bär på kunskapen, och då är ju frågan vad som händer om dessa personer 
försvinner. Mycket av kunskapen och arbetet som funnits inom socialtjänsten i den här 
frågan kommer att försvinna och de kommer stå ännu mer handfallna inför problematiken. 
Kanske är det då frågan blir aktuell och problemet stort eftersom ingen då alls jobbar 
förebyggande med problemet och därmed kan det spridas och ej minskas.  
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Här gör sig den såkallade eldsjälsproblematiken gällande då Britta brinner för ämnet, men 
det är viktigt att hon sprider vidare vad hon gör och att alla andra inom socialtjänsten inte 
bara hänvisar tillbaka till Britta utan ser sitt eget ansvar i frågan. Helena besitter också 
kunskaper inom ämnet, men då hon ej har detta som arbetsuppgift så är det svårt för henne 
att föra arbetet vidare. 
 
Vår studie kan tänkas ha den betydelse att det arbete som faktiskt utförs i kommunen när 
det gäller kvinnlig könsstympning kommer fram och blir bekräftat, och därmed legitimerat. 
Detta kan vara positivt för att då kan de kunskaper som faktiskt finns i kommunen att 
komma till att nytta och användas på ett bra sätt. Studien är endast gjord i en kommun, 
således kan resultatet inte förväntas bli likvärdigt i andra kommuner i Sverige.  
 
Syftet med denna uppsats är att utforska om och hur den nationella handlingsplanen mot 
kvinnlig könsstympning efterlevs inom socialtjänsten i Nyköpings kommun. Det visade sig 
att det görs en del arbete för att nå ett av målen, nämligen det primärt preventiva som 
innebär att sprida information, utbilda, och starta olika forum för olika grupper, och detta 
trots att vetskapen om handlinsplanen är bristande. Det görs dock inget arbete för dessa 
som redan har stympats, vilket kan förbättras. Ingen lokal handlingsplan finns, men det kan 
behöva upprättas då det finns ett behov av att arbeta med frågan och att tre av fyra 
respondenter också höll med om detta. Det nuvarande arbetet som finns är viktigt att det 
blir förankrat och att arbetet fortsätter utvecklas med hjälp av den nationella 
handlingsplanen, få till en samverkan över yrkesgrupper, få en samlad definition på vad 
könsstympning, att vidareutbilda personal samt att arbeta för att få en lyckad 
implementering. Den nationella handlingsplanen efterlevs till stor del inom det 
invandrartäta området Brandkärr i Nyköping, men paradoxen i det hela framkommer, då ett 
förebyggande arbete förekommer men utan vetskapen om handlingsplanens existens. Det 
finns många punkter i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning som 
Nyköpings kommuns socialtjänst uppfyller i sitt arbete. Men på grund av att en 
implementering inte har skett är de anställda omedvetna om arbetets relevans till den 
nationella handlingsplanen.   
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Berörda folkgrupper (Bilaga 1) 

ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPLAN 
A) Fortsatt bred spridning ac 
Socailstyrelsens 
informationsmaterial riktat till 
berörda folkgrupper i stort. 
 

Berörda folkgrupper i 
stort 

Socialstyrelsen Kontinuerligt 

B) Färdigställande samt bred 
spridning av 
informationsmaterial riktat först 
och främst till flickor, men även 
till pojkar, i berörda folkgrupper 
 

Flickor och pojkar i 
berörda folkgrupper 

Socialstyrelsen 
 
Barnombudsmannen 

Materialet är färdigställt 
sommaren 2003. En bred 
spridning sker sedan 
kontinuerligt. 

C) Intrnationell konferens i 
Stockholm med syfte att knyta 
ihop arbetet mot kvinnlig 
könsstympning i Sverige med 
arbetet i hemländerna (se 4 E, 6 
A) 

Religiösa 
ledare/community 
leaders 
 
Organisationer och 
andra i Sverige som 
arbetar aktivt med 
frågan. 
 
Afrikanska och 
internationella 
organisationer som 
arbetar med frågan. 

Utrikesdepartimentet och 
Socialdepartimentet i 
samarbete med Olof 
Palmes internationella 
centrum. 

Hösten 2003 

D) Utvecklande av en 
kunskapsbank med goda 
exempel och erfarenheter från 
det förebyggande arbetet 
nationellt och internationellt, 
informations- och 
utbildningsmaterial, forskning 
m.m (se även 2 C, 3 B, 4 C) 

Berörda folkgrupper 
 
Frivilligorganisationer 
och föreningar 
 
Berörda yrkesgrupper 
 
Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner. 

Socialstyrelsen i samråd 
med berörda myndigheter 
och organisationer 

Kommer att 
färdigställas inom 
ramen för 
regeringsuppdrag 
2003-2005. 
 
 
 
 
 
 

E) Samlat ansvar att följa det 
internationella arbetet och 
samarbeta mot kvinnlig 
könsstympnng samt se till att 
information om utvecklingen 
sprids till olika verksamheter 
och organisationer i landet. (se 
även 2 D, 3 C, 4 D) 

Berörda folkgrupper 
 
Frivilligorganisationer 
och föreningar 
 
Berörda yrkesgrupper 
 
Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner. 

Socailstyrelsen 
 
Sida 

Initieras inom ramen 
för regeringsuppdrag 
2003-2005. Sker 
sedan kontenuerligt. 
 

F) Främja och stödja skolans 
utvecklingsarbete och elevernas 
lärande genom att öka 
skolpersonalens kunskap och 
kompetens angående 
könsstympning och beredskap 
att hantera problematiken (se 
även 2 E, 3D, 5 B). 

Berörda yrkesgrupper 
inom skola 
 
Flickor och pojkar i 
berörda grupper. 
 
Berörda kommuner 
och skolor. 

Socailstyrelsen i samråd 
med Myndigheten för 
skolutveckling. 

Inom ramen för 
regeringsuppdrag 
 2003-2005.  

     Källa: Socailstyrelsen 2003 
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Berörda yrkesgrupper (Bilaga 2) 
 

ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPLAN 
A) Fortsatt bred 
spridning av 
Socailstyrelsens 
utbildingsmaterial 
riktat till skola, 
socailtjänst samt 
hälso- och 
sjukvård. 
  

Yrkesgrupper inom skola, 
socialtjänst och hälso- och 
sjukvård 

Socialstyrelsen Kontinuerligt 

B) Informationsmaterial 
om könsstympning till 
poliser och åklagare 
 

Polis- och 
åklagarmyndigheterna 

Socialstyrelsen i samråd 
med Rikspolisstyrelsen 
och Riksåklagaren. 

Inom ramen för 
regeringsuppdrag 2003-
2005 

C) Utvecklande av en 
kunskapsbank med goda 
exempel och erfarenheter 
från det förebyggande 
arbetet nationellt och 
internationellt, 
informations- och 
utbildningsmaterial, 
forskning m.m (se även 1 
D, 3 B, 4 C)  
 

Berörda yrkesgrupper 
 
Berörda folkgrupper 
 
Frivilligorganisationer och 
föreningar 
 
Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/region. 

Socailstyrelsen i samråd 
med berörda myndigheter 
och organisationer.  

Koomer att färdigställas 
inom ramen för 
regeringsuppdrag 2003-
2005. 

D) Samlat ansvar att följa 
det internationella arbetet 
och samarbeta mot 
kvinnlig könsstympnng 
samt se till att information 
om utvecklingen sprids till 
olika verksamheter och 
organisationer i landet. (se 
även 1 E, 3 C, 4 D) 

Berörda folkgrupper 
 
Frivilligorganisationer och 
föreningar 
 
Berörda yrkesgrupper 
 
Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner 
 

Socialstyrelsen i samråd 
med berörda myndigheter 
och organisationer 

Initieras inom ramen för 
regeringsuppdrag 2003-
2005. Sker sedan 
kontenuerligt. 

E) Främja och stödja 
skolans utvecklingsarbete 
och elevernas lärande 
genom att öka 
skolpersonalens kunskap 
och kompetens angående 
könsstympning och 
beredskap att hantera 
problematiken (se även 1 
F , 3 D, 5 B). 

Berörda yrkesgrupper 
inom skola 
 
Flickor och pojkar i 
berörda grupper. 
 
Berörda kommuner och 
skolor. 

Socailstyrelsen i samråd 
med Myndigheten för 
skolutveckling 

Inom ramen för 
regeringsuppdrag 
 2003-2005. 

     Källa: Socailstyrelsen 2003 
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Kommuner och landsting/regioner (Bilaga 3) 
 

ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPALN 
A) Regionala konferenser 
för beslutsfattare i 
kommuner och 
landsting/regioner om hur 
man kan arbeta 
framgångsrikt mot 
könsstympning lokalt och 
regionalt. 
 

Beslutsfattare inom 
kommuner och 
landsting/regioner på såväl 
politisk som 
tjänstemannanivå.  

Socailstyrelsen i samråd 
med berörda. 

2004 

B) Utvecklande av en 
kunskapsbank med goda 
exempel och erfarenheter 
från det förebyggande 
arbetet nationellt och 
internationellt, 
informations- och 
utbildningsmaterial, 
forskning m.m (se även 1 
D, 2 C, 4 C) 
 

Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner 
 
Berörda folkgrupper  
 
Frivilligorganisationer och 
föreningar 
 
Berörda yrkesgrupper 

Socailstyrelsen i samråd 
med berörda myndigheter 
och organisationer.  

Kommer att 
färdigställas inom 
ramen för 
regeringsuppdrag  
2003-2005. 

C) Samlat ansvar att följa 
det internationella arbetet 
och samarbeta mot 
kvinnlig könsstympnng 
samt se till att information 
om utvecklingen sprids till 
olika verksamheter och 
organisationer i landet. (se 
även 1 E, 2 D, 4 D) 

Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner 
 
Berörda folkgrupper  
 
Frivilligorganisationer och 
föreningar 
 
Berörda yrkesgrupper 
 

Socailstyrelsen  
 
Sida 

Initieras inom ramen för 
regeringsuppdrag 2003-
2005. Sker sedan 
kontinuerligt. 

D) Främja och stödja 
skolans utvecklingsarbete 
och elevernas lärande 
genom att öka 
skolpersonalens kunskap 
och kompetens angående 
könsstympning och 
beredskap att hantera 
problematiken (se även 1 
F , 2 E, 5 B). 
 

Berörda kommuner och 
skolor 
 
Berörda yrkesgrupper 
inom skola  
 
Flickor och pojkar i 
berörda folkgrupper. 

Socialstyrelsen i samråd 
med Myndigheten för 
skolutveckling. 

Inom ramen för 
regeringsuppdrag 2003-
2005 

     Källa: Socailstyrelsen 2003 
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Frivilligorganisationer och föreningar (Bilaga 4) 
 
ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPLAN 
A) Framtagande och 
spridande av en 
skrift/folder till 
frivilligorganisationer och 
föreningar med 
information om var och 
hur medel till 
förebyggande arbete mot 
könsstympningen kan 
sökas. 
 

Frivilligorganisationer och 
föreningar 

Socailstyrelsen Hösten 2003 

B) Regeringen har lyft 
fram det förebyggande 
arbetet som ett prioriterat 
område för projekt inom 
ramen för Allmänna 
arvsfonden. 
 

Frivilligorganisationer och 
föreningar 

  

C) Utvecklande av en 
kunskapsbank med goda 
exempel och erfarenheter 
från det förebyggande 
arbetet nationellt och 
internationellt, 
informations- och 
utbildningsmaterial, 
forskning m.m (se även 1 
D, 2 C, 3 D) 
 

Frivilligorganisationer och 
föreningar  
 
Berörda folkgrupper 
 
Berörda yrkesgrupper 
 
Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner 

Socialstyrelsen i samråd 
med berörda myndigheter 
och organisationer 

Kommer att 
färdigställas inom 
ramen för 
regeringsuppdrag  
2003-2005. 

D) Samlat ansvar att följa 
det internationella arbetet 
och samarbeta mot 
kvinnlig könsstympnng 
samt se till att information 
om utvecklingen sprids till 
olika verksamheter och 
organisationer i landet. (se 
även 1 E, 2 D, 3 C) 

Frivilligorganisationer och 
föreningar  
 
Berörda folkgrupper 
 
Berörda yrkesgrupper 
 
Beslutsfattare inom 
kommun och 
landsting/regioner 
 

Socialstyrelsen 
 
Sida 

Initieras inom 
ramen för 
regeringsuppdrag  
2003-2005. Sker sedan 
kontenuerligt. 

E) Intrnationell konferens 
i Stockholm med syfte att 
knyta ihop arbetet mot 
kvinnlig könsstympning i 
Sverige med arbetet i 
hemländerna (se 1 C, 6 A) 

Organisationer och andra i 
Sverige som arbetar aktivt 
med frågan.  
 
Afrikanska och 
internationella 
organisationer som arbetar 
aktivt med frågan. 

Utrikesdepartimentet och 
Socialdepartimentet i 
samarbete med Olof 
Palmes Internationella 
Centrum. 

Hösten 2003 

     Källa: Socailstyrelsen 2003 
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Fortsatt kunskapsinhämtning och metodutveckling (Bilaga 5) 
 

ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPLAN 
A) Fortsatt 
kunskapsinhämtning/metodutveckling 
om situationer för flickor ocj kvinnor 
i Sverige som redan blivit 
könsstympade samt hur männen och 
de religiösa ledarna/community 
leader kan involveras i det 
förebyggande arbetet m.m. 
 

De religiösa 
ledarna/community 
leaders 
 
Berörda folkgrupper 

Socialstyrelsen Inom ramen för 
regeringsuppdrag 
2003-2005. 

B) Främja och stödja skolans 
utvecklingsarbete och elevernas 
lärande genom att öka 
skolpersonalens kunskap och 
kompetens angående könsstympning 
och beredskap att hantera 
problematiken (se även 1 F , 2 E, 3 
D) 

Flickor och pojkar i 
berörda folkgrupper 
 
Berörda yrkesgrupper 
inom skolan 

Socailstyrelsen i 
samråd med 
Myndigheten för 
skolutveckling. 

Inom ramen för 
regeringsuppdrag  
2003-2005. 

     Källa: Socailstyrelsen 2003 
 
 

Rättsskipning 
 

ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPLAN 
A)Samla kunskap om 
anmälda brott mot lagen 
med förbud mot 
könsstympning av 
kvinnor. 
 

Polis- och 
åklagarmyndigheter. 

Socialdepartimentet Våren 2004 

B) I utredningen om 
offentlighetsprincipen och 
IT samt översyn av 
sekretesslagen m.m. 
(1998:32) kommer frågan 
om sekretesshinder utan 
misstanke om grovt brtt 
mot lagen med förbud mot 
könsstympning av kvinnor 
att tas upp. 

 Justitiedepartimentet Betänkande 
överlämnas till 
regeringen  
den 31 december 2003. 

     Källa: Socailstyrelsen 2003 
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Internationellt arbete mot könsstympning (Bilaga 6) 
 

ÅTGÄRD MÅLGRUPP AKTÖR TIDSPLAN 
A) Intrnationell konferens 
i Stockholm med syfte att 
knyta ihop arbetet mot 
kvinnlig könsstympning i 
Sverige med arbetet i 
hemländerna (se 1 C, 4 E) 

Organisationer och andra i 
Sverige som arbetar aktivt 
med frågan.  
 
Afrikanska och 
internationella 
organisationer som arbetar 
aktivt med frågan. 
 
Religiösa ledare/ 
communiyt leaders 
 

Utrikesdepartimentet och 
Socialdepartimentet i 
samarbete med Olof 
Palmes Internationella 
Centrum. 

Hösten 2003 

B) Regeringen kommer att 
intensifiera samarbetet 
med länder och 
organisationer i Afrika där 
könsstympning är ett 
problem och där Sveriges 
bilaterala förbindelser ger 
förutsättningar att arbeta. 
 

Regeringar i länder där 
könsstympning 
praktiseras. 

Utrikesdepartimentet 
 
Sida 

Kontinuerligt 

C) Regeringen kommer 
fortsätta att aktivt driva 
frågan om kvinnlig 
könsstympning i 
multilaterala fora. 

 Utrikesdepartimentet Kontinuerligt 

     Källa:Socialstyrelsen 2003 
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Resurser (Bilaga 7) 

 

Regeringen kommer att avsätta sammanlagt 3 miljoner 
Kronor under perioden 2003-2005 för handlingsplanens 
genomförande (För åren 2004 och 2005 gäller detta 
Under förutsättning av riksdagens godkännande av bud- 
getpropositionen för dessa år). 
 

Uppföljning 
 
Handlingsplanen skall följas upp årligen. Efter utgången 
Av de tre åren skall en större utvärdering göras.  
Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att svara för den  
nationella uppföljningen och utvärderingen. Detta upp- 
drag skall genomföras i samråd med aktörer; 
kommuner, landsting7regioner m.fl.  
 
 
Källa: Socialstyrelsen 2003 
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INTERVJUGUIDE (Bilaga 8) 
 
 
 
 
 
Frågor 
 
Kunskap 
 

- Vem bestämmer vad socialtjänsten skall arbeta med? 
- Vilka kunskaper finns om den nationella handlingsplanen? 
- Är målen i handlingsplanen nåbara? 
- Finns det någon lokal handlingsplan?  
-  

Definition 
 

- Vad använder ni för definition på kvinnlig könsstympning? 
 
Det primära respektive sekundära arbetet mot kvinnlig könsstympning i Nyköpings 
kommun 
 

- Vilket primärt arbete i frågan utförs i kommunen? 
- Vilket sekundärt arbete i frågan utförs i kommunen? 
- Är arbetet förankrat? 
-  

Behovet av ett primärt och sekundärt arbete 
 

- Finns det ett behov av ett arbete mot kvinnlig könsstympning?  
- I så fall vilka behov är det som finns? 
- I så fall hur bör man arbeta med frågan? 
- Hur kan man påverka attityder? 
- Finns det någon samverkan mellan yrkesgrupper? Behov av samverkan mellan 

yrkesgrupper? 
-  

Förbättring  
 
- Vad kan förbättras för att nå målen i den nationella handlinsplanen? 
- Vems ansvar ligger en förbättring i så fall på? 
- Behövs någon vidareutbildning i frågan? 

 
Lagstiftning 
 

- Har ni kunskaper om lagstiftningen gällande kvinnlig könsstympning? 
- Hur gör ni om ett fall av kvinnlig könsstympning blir känt inom er verksamhet? 
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