
Till dig som vill veta mer om  

kvinnlig könsstympning

Varför förekommer det?      Vad görs för att stoppa det? 



Vad är kvinnlig könsstympning?
Kvinnlig könsstympning är en 
skadlig tradition som innebär att 
hela eller delar av flickans yttre 
könsorgan tas bort, ändras eller 
skadas utan medicinsk grund.
Utförandet har inga medicin-
ska fördelar utan bara negativa 
konsekvenser. Det sätter barns 
och kvinnors liv i fara och leder 
till fysiska, psykiska och sociala 
hälsorisker.  
 
Kvinnlig könsstympning är en 
extrem form av diskriminering. 
Det är en absolut kränkning av de 
mänskliga rättigheterna och 
bryter mot FN:s barnkonvention. 

Varför utförs det? 
Eftersom kvinnlig könsstympning 
förekommer i olika länder och 
i olika kulturer finns det olika 
anledningar till att övergreppet 
utförs. Men trots att skillnader 
finns är önskan om att kontrollera 
kvinnors sexualitet den 
gemensamma nämnaren. 

Hur många är drabbade?
Minst 200 miljoner flickor och 
kvinnor beräknas vara drabbade 
av kvinnlig könsstympning. Cirka 
500 000 av dessa finns i Europa 
och ytterligare 180 000 riskerar 
att drabbas varje år. Enligt Social-
styrelsen finns det i Sverige 
omkring 40 000 kvinnor och 
flickor som har blivit utsatta för 
kvinnlig könsstympning och 
ytterligare 19 000 som är i 
riskzonen. Mycket tyder dock på 
att mörkertalet är stort.
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Är det illegalt att utföra kvinnlig 
könsstympning i Sverige?
Alla typer av kvinnlig könsstymp-
ning är förbjudna i Sverige, enligt 
lag (1982:316). Det inkluderar att 
planera, förbereda eller be någon 
annan utföra det. Det är också 
straffbart att inte rapportera 
uppgifter om en kvinnlig 
könsstympning som redan utförts 
eller som planeras att utföras. 
Om man bor i Sverige är det även 
olagligt att genomföra ingreppet 
utomlands.  

Vad görs i Sverige för att  
förhindra kvinnlig  
könsstympning? 
Den svenska regeringen har 
antagit en nationell handlingsplan 
med syfte att förebygga förekom-
sten av kvinnlig könsstympning 
och förbättra stödet till de som är 
drabbade. 

Mer information om den natio-
nella handlingsplanen finns här:  
www.government.se/infor-
mation-material/2018/08/
information-material-natio-
nal-action-plan-to-combat-fema-
le-genital-mutilation/ 

Länsstyrelsen i Östergötland an-
svarar för regeringsuppdraget att 
förebygga och motverka kvinnlig 
könsstympning.

Mer information finns här:  
www.hedersfortryck.se/heders-
relaterat-vald-och-fortryck/kons-
stympning/  

Vad gör ActionAid?
ActionAid Sverige arbetar för att de kvinnor och flickor som är 
drabbade av kvinnlig könsstympning ska få tillgång till rätt information 
och stöd och på så sätt få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet bygger 
på informationsspridning och samtalsträffar där deltagarna i trygghet 
kan prata öppet och utbyta erfarenheter.  

Under våra samtalsträffar använder vi oss av metoden 
Reflection Action, där deltagarna  genom övningar och samtal,
uppmuntras att själva dela med sig av erfarenheter, reflektioner och 
känslor för att identifiera problem och hitta lösningar. Vi arbetar även 
med att bygga broar mellan yrkesverksamma och riskgruppen och 
länkar samman olika aktörer med varandra. Det finns även andra 
civilsamhällesorganisationer som arbetar med förebyggande insatser 
och informationsspridning.
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Information 
Länsstyrelsen Östergötland driver hemsidan hedersförtryck.se där det 
finns information om olika former av hedersrelaterat våld och förtryck 
samt information om var kvinnor som riskerar att utsättas, eller som 
redan har utsatts, för könsstympning eller någon annan form av våld kan 
vända sig. Kontakt: Telefon: 010-223 50 00 Hemsida: hedersfortryck.se 

Medicinsk hjälp  
 

Var finns stöd och mer information om kvinnlig könsstympning? 

Det går att kontakta dessa kliniker även om man bor i en annan del av ’
landet. Det går även att få information och stöd från vårdcentraler, 
gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar.  

Anmälan
Vid misstanke om barn som far illa bör Socialtjänsten kontaktas i den 
kommun som barnet bor i. Personer som arbetar med barn och ungdomar 
är skyldiga att göra en anmälan om misstanke om kvinnlig könsstympning 
finns. 

Vulvamottagningen, 
(del av Gynekologimottagningen) 
Angereds närsjukhus, Göteborg
Telefon: 031 - 332 69 62
E-post: ans.vulvamottagning@vgregion.se 
www.angeredsnarsjukhus.se

Amelmottagningen,  
Södersjukhuset, Stockholm
Telefonnummer: 08-123 627 00 
Telefontider: Måndag-torsdag 
kl. 08.00-12.00 och kl. 13.00-15.00 
Fredag- kl. 08.00-12.00
www.sodersjukhuset.se/amelmottagningen



Var finns stöd och mer information om kvinnlig könsstympning? 

Vill du veta mer om ActionAid och våra 
aktiviteter för att förebygga och stoppa 
kvinnlig könsstympning?

Kontakta oss på:
www.actionaid.se
E-post: info@actionaid.se
Tel: 08-615 55 50

Vulvamottagningen, 
(del av Gynekologimottagningen) 
Angereds närsjukhus, Göteborg
Telefon: 031 - 332 69 62
E-post: ans.vulvamottagning@vgregion.se 
www.angeredsnarsjukhus.se


