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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige uppskattas att närmare 38 000 flickor och kvinnor varit utsatta för någon typ av 

kvinnlig könsstympning. Av dem tros 7000 vara flickor under 18 år. Andelen flickor som befinner sig i 

riskzonen för könsstympning är oklar. Tidigare forskning visar att flickor i riskzonen är de vars mödrar 

är könsstympade samt familjens attityd till traditionen. Betydelse för att hamna i riskzon för det beror 

även på hur länge de bott i Sverige samt integrationen. Barnhälsovårdspersonal har till uppgift att främja 

hälsa på lika villkor genom att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, 

utveckling och uppväxtmiljö. Samverkan mellan barnavårdscentral och socialtjänst genom utökat 

hembesöksprogram är ett arbetssätt som bygger på förtroende mellan personal och föräldrar. Ett ökat 

föräldrastöd och kortare vägar till hjälp hos socialtjänsten. Barnhälsovårdspersonalen som kommer att 

börja arbeta med ett utökat hembesöksprogram ska kunna känna sig trygga i att de kan möta 

barnfamiljer med flickor i riskzonen för könsstympning.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka barnhälsovårdspersonalens förhållningssätt i arbetet med 

flickor i riskzonen för könsstympning. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med åtta deltagare inom barnhälsovården. Urvalet var strategiskt 

och intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Analysen resulterade i temat ojämlikt bemötande och påvisade att personalen inom 

barnhälsovården bemöter flickor i riskzonen för könsstympning olika. Resultatet visar att det finns 

olikheter i förhållningssättet med att bemöta flickor i riskzonen för könsstympning och även hur 

hälsovårdspersonalen inom barnhälsovården hanterar att det finns flickor i riskzonen för könsstympning. 

Deltagarna hade utvecklat olika strategier eller inga strategier alls för att hantera frågan. 

 

Slutsats: Det råder ett ojämlikt bemötande av flickor i riskzonen för könsstympning inom 

barnhälsovården och det behöver utvecklas en mer jämlik barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta 

områden. En god samverkan innebär hållbarhet både på kort och lång sikt. 

 

Nyckelord: barnhälsovårdspersonal, föräldrastöd, hälsofrämjande, kulturrelativism, professionell 

samverkan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abstract 
 
Background: In Sweden, it is estimated that nearly 38,000 girls and women have been exposed to some 

type of female genital mutilation. Of those, 7000 are believed to be girls under 18 years of age. The 

proportion of girls in risk zone is unclear. Previous research shows that girls at risk are those whose 

mothers are genital mutilated and how the family´s attitude to the tradition. Significance for ending in a 

risk zone depends on how long they lived in Sweden as well as integration. Child health care staff have 

an important role to promote health on equal terms by identifying and initiating early action on problems 

in children´s health, development and growth environment. The interaction between child health care 

and social services in expanded home visit programs means a way of providing increased resources. It is 

a way of working based on trust between personal and parents. Increased parental support and shorter 

ways to assist in social services. 	

The staff in the child health care who will start this model should be able to feel conscious and confident 

that they can meet families with girls at risk of genital mutilation. 

Aim: The aim of the study was to investigate the attitude of the child health care staff in the work of 

girls at risk of genital mutilation.  

Method: A qualitative interview study with eight participants in child health care was done. The 

selection was strategic and the interviews were recorded, transcribed and analyzed by a qualitative 

content analysis. 

 

Results:	The analysis resulted in the theme unequal treatment and shows that the child health care 

personnel treats girls at risk of genital mutilation differently. There are differences in the approach of 

responding to girls at risk of genital mutilation and also how child health care personnel handle there are 

girls at risk of genital mutilation. The participants had developed different strategies or no strategies at 

all to handle the issue.   

 

Conclusion: The results show different approaches to the work of girls at risk of genital mutilation in 

child health care and it reinforces the picture of the importance of a more equal child health care in 

socio-economically vulnerable areas. Good cooperation means sustainability in the short and long term. 

 

Keywords:  child health care personnel, parent support, health promotion, culture relativism, 

professional cooperation,  
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Förtydliganden 
 

BVC  Barnavårdscentral. Mottagning dit barn med familj är välkomna för 

hälsoundersökningar, föräldrastöd, vaccinationer och 

utvecklingsbedömningar av barnet.  

 

Familjecentral Mottagning där samverkan mellan flera verksamheter bedrivs i samma lokal 

som till exempel vårdcentral, barnmorskemottagning, öppen förskola, 

socialtjänst. Det innebär mer än en verksamhetschef.  

Vårdcentral med  

familjecentralsliknande  

arbetssätt En vårdcentral där samverkan bedrivs med andra verksamheter utanför 

lokalen som barnmorskemottagning, öppen förskola, socialtjänsten med 

mera.  

 

BHV  Barnhälsovården 

 

BHV sjuksköterska Barnhälsovårdssjuksköterska, specialistutbildad barnsjuksköterska eller 

distriktssjuksköterska som arbetar inom barnhälsovården. 

 

Föräldrarådgivare Socionom eller liknande med samhällsvetenskaplig utbildning, anställd av 

socialtjänsten. I studien benämns de föräldrarådgivare då de står inför att 

arbeta med Rinkebymodellen. 

 

Barnhälsovårdspersonal Personal som arbetar inom barnhälsovården. I studien räknas alla informanter 

dit, specialistutbildade sjuksköterskor samt föräldrarådgivare eftersom de alla 

ska arbeta i samverkan med varandra inom barnhälsovården enligt 

Rinkebymodellen. 

 

Könsstympning Begreppet könsstympning syftar i denna studie till könsstympning av flickor 

om inte annat anges. 

 

Kvinnlig könsstympning Med begreppet kvinnlig könsstympning syftar det i denna studie till både 

flickor och kvinnor



	
	

1	
	
	

1 Bakgrund 
1.1 Introduktion 

Könsstympning av flickor förekommer i cirka 30 länder som exempelvis i Afrika, Mellanöstern, 

Indonesien och Peru. UNICEF (2016) uppskattar att ungefär 200 miljoner flickor och kvinnor som lever 

idag har utsatts för någon form av könsstympning. Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4 - 11 år 

könsstympas varje år världen över. Migrationen till västvärlden från länder där könsstympning 

förekommer har medfört att traditionen förts vidare till länder där tradition inte tidigare förekommit. 

Förekomsten av könsstympning syns numera även i Europa, Nordamerika och Australien. Andelen 

flickor som befinner sig i riskzonen i Sverige är oklar (Socialstyrelsen, 2015).   

Simpson et al. (2012) poängterar vikten av att kvinnor mellan 25–64 år, blir screenade för 

könsstympning vid besöket för cellprov av livmodern. Varningssignaler och tecken ifall flickor varit 

utsatta för detta övergrepp är långa toalettbesök, undvikande av idrottsaktiviteter och beteendeavvikelser 

efter utlandsresa. Ett särskilt tecken att vara uppmärksam på är ifall familjen ska resa och önskar 

vaccinationer för detta om det rör flickor i riskzonen för könsstympning. Det är då viktigt att personalen 

frågar vidare om vart familjen ska resa och orsaken till det. 

Simpson et al. (2012) menar vidare att döttrar till mammor som är könsstympade har ökad risk för att 

också utsättas för det. Därför är det viktigt att barnmorskan dokumenterar all diskussion kring ämnet i 

journalen så att hälsopersonalen kan ta vid när barnet är fött. Författaren menar vidare att 

hälsovårdspersonal aldrig får ta för givet att föräldrar inte faller för familjens påtryckningar även om de 

är emot proceduren. Hon föreslår att en barnläkare med särskilt intresse för könsstympning ska 

undersöka flickor efter befarat övergrepp och bekräfta diagnos. 

På grund av yttre påverkan från familj kan kvinnor och flickor undvika att fråga om hjälp om de har 

besvär på grund av könsstympning. Därför är det viktigt att hälsovårdspersonalen uppmärksammar dem 

och att de själva har kunskap för att kunna ledsaga dem (Simpson, Robinson, Creighton & Hodes, 2012). 

Amasanti et al. (2016) menar att fler åtgärder borde göras för att upptäcka flickor i riskzonen.  

Storbritannien vill minska prevalensen av kvinnlig könsstympning och har därför börjat med 

obligatorisk rapportering av könsstympning då det räknas som ett övergrepp. På så sätt hittas kvinnor 

med könsstympning lättare och deras döttrar i riskzonen kan följas bättre. Amasanti et al. (2016) pekar 

på tre åtgärder som skulle kunna hjälpa till i detta arbete. För det första utbilda och öka kunskapen hos 

hälsoarbetare angående kvinnlig könsstympning. För det andra även utbildade hälsoarbetare så att de kan 
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informera kvinnor i riskzonen om kvinnlig könsstympning och det tredje att antenatal screening ska 

genomföras. De påpekar att eventuellt fler åtgärder kan behövas för att upptäcka kvinnor i riskzonen.  

Svenska studier visar på en ambivalens hos kvinnor som kommer från ett sammanhang där kvinnlig 

könsstympning är norm. Trots att det innebär en negativ effekt på deras hälsa och att de har immigrerat 

till Sverige står övergreppet ändå för renhet och oskuldsfullhet, att de inte ska behöva känna skam att 

inte ha genomfört det. Isman et al. (2013) genomförde en kvalitativ studie med åtta informanter som 

intervjuades. Alla hade ursprung från Somalia, Etiopien, Djibouti och Eritrea. Inklusionskriterierna var 

att deltagarna skulle vara kvinnor över arton år samt komma från ett land där kvinnlig könsstympning är 

normativ. De skulle också tala svenska på ett sätt så att det gick att genomföra intervjun på det språket. 

Tre av kvinnorna var inte könsstympade. Studien visade på ambivalenta känslor och det framkom bland 

annat att familjens heder skulle bevaras genom att dottern var oskuld samt att det sociala grupptrycket 

kunde påverka att det kunde bli könsstympning efter migrationen till Sverige. Författaren påpekar att 

mer forskning behövs inom området.  

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är ett rättesnöre för alla som arbetar med 

barnhälsovård. Den ska garantera att hälso- och sjukvården arbetar utifrån ett barnperspektiv, vilket gör 

den till ett bra verktyg för alla som arbetar tvärvetenskapligt med barnhälsovetenskap enligt Blair et al. 

(2013). Används barnkonventionen kan barns hälsa förbättras globalt. 

1.2 WHO:s definition av kvinnlig könsstympning 

Kvinnlig könsstympning omfattar alla procedurer där delar av yttre genitalia eller borttagande av yttre 

genitalia eller annan skada på det kvinnliga könet av icke-medicinska orsaker. Trots att det 

internationellt är ett brott mot de mänskliga rättigheterna finns traditionen kvar i många länder. WHO 

räknar med att tre miljoner flickor och kvinnor finns i riskzonen för att utsättas för detta varje år (WHO, 

2016).  

1.2.1 Olika typer av kvinnlig könsstympning 

Det finns fyra typer av kvinnlig könsstympning (se bild 1). Typ 1 innebär att klitoris tas bort helt eller en 

del av den. Typ 2 innebär att del av eller totalt borttagande av klitoris samt inre blygdläppar med eller 

utan borttagande av de yttre blygdläpparna. Typ 3 innebär en avsmalning av vagina genom att de skurna 

kanterna av inre eller yttre blygdläppar förs samman att läka ihop i mittlinjen. Det skapas ett segel som 

delvis täcker vulva. Typ 4 innebär övriga skadliga procedurer av det kvinnliga könet som att pricka, 

sticka, genomborra, dra i det, skära, skrapa eller klämma det (WHO, 2016). 
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Bild 1. Översiktlig bild över de olika typerna av kvinnlig könsstympning. Modeller av Leah Brickhouse.  (Länsstyrelsen 
Värmland, 2016). 

1.3 Förekomst i världen 

Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia är de vanligast förekommande länderna där kvinnlig 

könsstympning utförs (Socialstyrelsen, 2015). Bild 2 visar att de flesta könsstympade flickor och 

kvinnor finns i Afrika, främst de östliga och nordöstliga delarna, Egypten i norr till Tanzania i söder och 

över kontinenten, Eritrea, Etiopien, Somalia och Senegal. Traditionen är inte kopplat till någon religion 

och förekommer bland både muslimer, kristna och folk som tillhör andra trossamfund, både utbildade 

och nomader, rika och fattiga. I Somalia uppskattas 98% av kvinnorna vara könsstympade (Berggren & 

Franck, 2008). 

 
Bild 2. Karta som beskriver förekomsten av kvinnlig könsstympning (Socialstyrelsen, 2016). 

 



	
	

4	
	
	

1.3.1 Kvinnlig könsstympning och mänskliga rättigheter 

År 2012 antog Förenade Nationerna, FN, en resolution (67/146) om att kvinnlig könsstympning är ett 

övergrepp som strider mot de mänskliga rättigheterna hos flickor och kvinnor. Resolutionen framhåller 

att det är ett förnekande av flickors och kvinnors fulla rätt till mänskliga rättigheter. FN poängterar att 

flickor och kvinnor måste bli fria från såväl denna diskriminering som våld och ojämlikhet (WHO, 

2016). FN:s arbete mot de skadliga ingreppen utifrån barnkonventionen har medfört att flera länder 

infört förbud och lagar mot kvinnlig könsstympning, till exempel Egypten, Etiopien och Sudan. 

UNICEF har tagit fram en handlingsplan som innebär att samhällen ska få stöd att föra en öppen 

diskussion att hitta lösningar för att kunna minska könsstympning av flickor och kvinnor.  

Könsstympning tros ha minskat med en tredjedel de senaste 30 åren men framstegen måste ske fortare 

för att främja befolkningstillväxt i de länder där barnäktenskap och könsstympning är vanligt. De 

globala målen som rör ämnet är följande: mål 5; jämställdhet, mål 10; minskad ojämlikhet och mål 16; 

fredliga och inkluderande samhällen (UNICEF, 2016).  

I artikel 19 i barnkonventionen som Sverige ratificerade år 1989, förbinder sig konventionsstaterna att:  

”Vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande 

sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 

eller annan persons vård” (UNICEF, 2016. s.32).  

Artikel 2 i barnkonventionen framhåller att alla konventionsstater skall respektera och tillförsäkra varje 

barn de rättigheter som anges i konventionen utan skillnad oavsett hudfärg, kön, språk, religion, 

politisk åskådning eller funktionshinder. Artikel 3 beskriver att vid alla åtgärder som rör barn, både 

offentliga, privata eller sociala så ska barnets bästa komma främst. Artikel 5 tar upp ansvaret, 

rättigheter och skyldigheter som tillfaller föräldrarna vilket konventionsstaterna ska respektera. Artikel 

18 beskriver erkännandet att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling (Utrikesdepartementet, 2014). Artikel 24 i barnkonventionen beskriver att 

”konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella 

sedvänjor som är skadliga för barns hälsa” (Berggren & Franck, 2008, s. 36). Genom artikel 37a 

fastslås att ”konventionsstaterna skall säkerställa att inget barn får utsättas för tortyr eller annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” (Berggren & Franck, 2008, s.58). 

Sverige har som konventionsstat förbundit sig till att följa detta (Berggren & Franck, 2008). 
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1.4 Situationen med könsstympning i Sverige 

Andelen flickor som befinner sig i riskzonen ur riskpopulationen i Sverige är oklar (Socialstyrelsen, 

2015). Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige varit utsatta för någon 

typ av kvinnlig könsstympning och 7 000 av dem tros vara flickor under 18 år. Av de 38 000 kvinnor 

och flickor som tros varit utsatta för någon form av könsstympning antas 1000 fall finnas i Värmland 

(Länsstyrelsen Värmland, 2016).  

Flickor i riskzonen är de som löper en faktisk risk, hur familjens inställning till traditionen är och viljan 

att fortsätta med traditionen efter migrationen. Betydelse för att hamna i riskzon för detta beror på 

familjens attityd till könsstympning, hur länge de bott i Sverige samt integrationen (Socialstyrelsen, 

2015).  

Socialstyrelsen gjorde en kartläggning om behoven av kompetens i den här frågan inom hälso- och 

sjukvården år 2014, vilket ledde till en webbaserad utbildning med fokus på bemötande. Kartläggningen 

medförde att socialstyrelsen såg ett behov av kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, 

behandling och om förebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2015).  

Isman, Ekéus & Berggren (2013) visar i en kvalitativ intervjustudie av åtta kvinnor med ursprung i 

Djibouti, Eritrea, Etiopien och Somalia att kvinnlig könsstympning kan vara en viktig symbolisk 

handling från de immigrerade kvinnornas ursprung och också ett sätt att behålla sin kultur särskilt när de 

bor i en annan kultur än deras egen. Författarna föreslår mer forskning kring eventuell påverkan av 

Sveriges lagstiftning, medvetandegörandet av dess påverkan vid migration till Sverige. Nästan alla 

informanter nämnde påverkan av empowerment hos flickorna och deras föräldrar som ett led i att 

förändra traditionen med kvinnlig könsstympning. 

Wahlberg et al. (2017) undersökte år 2015 attityder till kvinnlig könsstympning bland somaliska män 

och kvinnor i Sverige, totalt 372 personer. Resultatet visar att en majoritet motsätter sig ingrepp som 

innebär en permanent förändring av kvinnans kön. Däremot fanns det en del stöd för prickning, ett 

ingrepp som inte innebär en permanent förändring av könsorganet men räknas som en typ av kvinnlig 

könsstympning. Det fanns en benägenhet hos de som varit i Sverige en kortare tid, mindre än två år, att 

vara mer för någon typ av kvinnlig könsstympning. Det här resultatet kan tolkas som att migrationen till 

Sverige leder till förändrade attityder i frågan på sikt. Wahlberg et al. (2017) fortsätter att redovisa 

resultat från den planerade, randomiserade och kontrollerade studien men beskriver att resultatet som 

började visa sig, attitydförändringen vid migration till Sverige ledde till att den planerade interventionen 
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avbröts och inte genomfördes fullt ut. Målet med studien var att presentera resultaten från en 

baslinjestudie om attityder till kvinnlig könsstympning efter migration till Sverige (Wahlberg, 

Johnsdotter, Ekholm Selling & Essén, 2017).  

Tamaddon et al. (2006) genomförde en enkätstudie i Sverige. 2707 enkäter sändes till 

hälsovårdspersonal där kvinnlig könsstympning antogs vara ett hälsoproblem. 769 svarade och studien 

visade att 60% av hälso-och sjukvårdspersonal som barnläkare, inom förlossningsvården samt 

gynekologer hade mött någon kvinna med någon form av kvinnlig könsstympning, oftast med ursprung 

från Afrika. Endast sju stycken av de 769 tillfrågade hade stött på kvinnlig könsstympning som nyligen 

hade utförts. Författarna menar att hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap i kulturella 

skillnader samt en ökad medicinsk kunskap kring kvinnlig könsstympning för att kunna bemöta det på 

ett bra sätt (Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006).  

Samhällen i västvärlden fördömer kvinnlig könsstympning. Att få in detta bland grupperna som 

fortfarande utför det i sina hemländer skulle behöva personal från hälso- och sjukvården som arbetar 

med att inkludera både män och kvinnor enligt Johnsdotter & Essén (2015). Hälso-och sjukvården har 

möjlighet att identifiera könsstympning vid vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagning, 

familjecentral, ungdomsmottagning, inom elevhälsan samt asylmottagning enligt Länsstyrelsen i 

Värmland (2016). Samtal kan hållas inom verksamheterna och handlar då om tradition, kultur, 

lagstiftning samt den egna inställningen (Länsstyrelsen Värmland, 2016).  

Bild 3. Uppskattning av antalet flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning (Socialstyrelsen, 

2015) 
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1.4.1 Lag om förbud mot könsstympning av flickor/kvinnor i Sverige 

Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor SFS (1982:316) beskriver enligt §1 att ”Ingrepp i de 

kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av 

dem får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte”. Bryter man mot detta 

kan fängelse ges upp till sex år. För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja 

eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kapitlet, SFS 2016:512. Enligt lagens §3 kan brott som 

begått utomlands dömas till ansvar. Normalt krävs det att brottet är straffbart även där det begås. I denna 

paragraf finns ett undantag som gör att det är straffbart i Sverige, trots att kvinnlig könsstympning är 

utfört utomlands och inte behöver vara straffbart i landet där det begåtts (Berggren & Franck, 2008). 

Könsstympningsbrottet preskriberas normalt efter tio år. Vid grova fall efter 15 år (SFS 1962:700). 

Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) utgår från barnets bästa, 1 kap.§2, likt barnkonventionens 

artikel 12 (Utrikesdepartementet, 2014). Således kan det bli fråga om LVU, lagen om vård av unga, vid 

misstanke om att barnets liv och eller hälsa står i fara.  

Socialtjänstlagen beskriver anmälningsplikten som myndigheter och yrkesverksamma inom förskolan, 

skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de 

får reda på eller misstänker att ett barn far illa (2001:453). 

1.4.2 Kulturrelativism 

Begreppet kulturrelativism innebär respekt för att normer och värderingar ser olika ut i olika kulturer. 

Det handlar om att det finns normskillnader mellan olika kulturer men att ingen kultur är bättre än någon 

annan då det saknas ett mått för det (Carlsson, 2017). 

När kulturrelativismen blir överordnat svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter kan det bli problem. 

Tvångsgifte och barnäktenskap är sådana exempel liksom könsstympning. Carlsson (2017) menar att det 

inte går att tillämpa olika regler för olika grupper i samhället. Det måste råda jämlikhet mellan alla 

invånare. Ett exempel är att orosanmälningar till socialtjänsten inte följs upp. Det kan bli en undfallenhet 

som leder till att unga flickor sviks och rätten till alla människors lika värde inte efterlevs.  Simpson et 

al. (2012) beskriver att hälsovårdspersonalen kan känna sig obekväm i situationen när de tar upp ämnet 

könsstympning. De kan också känna sig pinsamma och osäkra på hur frågan ska framställas. De kan 

också känna sig ifrågasatta att de skulle vara kulturellt okänsliga. Författaren menar att situationen går 

att förenkla genom att: 

• Försäkra sig om att frågan tas upp i enskilt rum och med en kvinnlig personal. 
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• Försäkra familjen om behovet av en professionell tolk, ingen närstående släkting eller vän. 

• Börja med att berätta att många flickor och kvinnor från din gemenskap har blivit könsstympade. 

Har du det som kvinna också?  

• Visa flickorna och kvinnorna respekt. Ingen av dem har valt detta själva. 

• Könsstympning är ett brott vilket kan innebära att nära familjemedlemmar till flickan eller 

kvinnan kan bli dömda. De kan alltså vara rädda för att berätta och vara en eventuell anledning 

till en familjemedlems utvisning.  

 

1.4.3 Sveriges folkhälsopolitiska mål 

Sverige har sedan 2003 folkhälsopolitiska målområden för befolkningens hälsa. Utgångspunkten i 

beslutet är alla människors lika värde. Ojämlikheten i hälsa måste motverkas (Folkhälsomyndigheten, 

2002). Det finns elva olika målområden inom folkhälsopolitiken. Dessa målområden vill Sverige satsa 

på för att intensifiera och förstärka arbetet med folkhälsan. Målområde 1 handlar om; delaktighet och 

inflytande i samhället. Målområde 2 handlar om ekonomiska och sociala förutsättningar, minska 

utanförskapet. Målområde 3 handlar om barns och ungas uppväxtvillkor, att det generella föräldrastödet 

och hjälpen bör utvecklas och utvidgas till att omfatta barnets hela uppväxttid. Riskmiljö som utsatta 

områden vill Sverige prioritera särskilt för att bryta utanförskapet (Folkhälsopolitiska mål, 2002). 

Målområdet stämmer väl överens med arbetssättet som Rinkebymodellen utgår ifrån, ett utökat 

hembesöksprogram i socioekonomiskt utsatt område (Karolinska institutet, 2017). Att upptäcka 

varningssignaler och tecken hos flickor och barnfamiljer i riskzonen för könsstympning handlar om att 

att bryta utanförskap, vilket också stämmer in på målområde 3. Arbetssättet med utökat 

hembesöksprogram, likt Rinkebymodellen skulle innebära ett generellt utvidgat föräldrastöd till de vars 

flickor är i riskzonen för könsstympning. Simpson et al. (2012) beskriver hur viktigt det är att upptäcka 

varningstecken, vilket skulle bli lättare att arbeta likt Rinkebymodellen. Målområde 4 handlar om hälsa i 

arbetslivet, att risker och skador minimeras i arbetsmiljön. Målområde 5 handlar om miljöer och 

produkter, en god folkhälsa hänger ihop med en god yttre miljö. Målområde 6 handlar om en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet bör 

stärkas. Målområde 7 handlar om skydd mot smittspridning, att satsa på uthålliga och utvecklade 

funktioner för att hantera allvarliga folkhälsohot. Målområde 8 handlar om sexualitet och reproduktiv 

hälsa. Sexuell hälsa bland ungdomar bör främjas liksom deras förmåga att hantera relationer till andra 

människor. Målområde 9 och 10 handlar om fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel med avsikten 

att bland annat skapa ett dialogforum för att gemensamt diskutera nationella utmaningar och samverkan. 
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Målområde 11 handlar om tobak, alkohol, narkotika och dopning samt spel. Fortsatta åtgärder bör tas för 

att minska bruket av dessa (Folkhälsopolitiska mål, 2002).  

Hälsan påverkas av våra levnadsvanor och vår omgivningsmiljö. Våra levnadsvanor kan vara 

riskfaktorer men också friskfaktorer. Skyddsfaktorer kan vara kulturella aspekter som musik, teater med 

mera. Trygghet är något som kan stärka både ett barn och en vuxen. Hälsans bestämningsfaktorer (se 

bild 3, sid 7) visar ett bra helhetsperspektiv och beskriver hälsan på olika nivåer, genom olika strukturer. 

Förebyggande åtgärder för att främja hälsa kan vara att erbjuda olika vaccinationer för att hindra 

smittspridning. Screening kan också genomföras för att hitta personer i riskzonen, enligt Pellmer, 

Wramner & Wramner (2012).  

Hälso- och sjukvårdslagens beskriver att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Den ska ges på respekt för alla människors lika värde (SFS 

2017:30). Ett hälsofrämjande arbete ska ge människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och 

förbättra den. Ett lyckosamt folkhälsoarbete behöver grundas på kunskap, långsiktighet, samverkan, 

delaktighet och empowerment och en strävan att minska ojämlikhet i hälsa (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012).  

1.5 Barnhälsovården i Sverige 

Den första barnavårdscentralen kallades Mjölkdroppen och bildades 1901. Från början var huvudsyftet 

att ge extra mat till de barn som inte fick tillräckligt. Sedan 1937 bedrivs barnhälsovård i Sverige, 

kostnadsfritt, frivilligt och generellt (Rikshandboken, 2018). Barnhälsovårdens mål utgår från lagen om 

hälso- och sjukvård, HSL (SFS1982:763) om allas rätt till hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen.  

Barnkonventionen ska vara vägledande för barnhälsovården. Socialstyrelsen (2014) har skrivit en 

vägledning för barnhälsovården där målet för verksamheten beskrivs. Målen för arbetet är följande: 

• Att främja barns hälsa och utveckling  

• Att förebygga ohälsa hos barn  

• Att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. 

Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap  

• Att erbjuda hälsoövervakning av alla barn samt att uppmärksamma barn i dess närmiljö  
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För att uppnå målen behövs riktade insatser till en del barn. Företrädare från barnhälsovården och 

socialstyrelsen utformade ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram, 2014, där universella insatser som 

riktar sig till alla barnfamiljer också kan gå till mer riktade insatser för de barn som behöver det. På så 

sätt har barnhälsovårdsprogrammet tre olika spår för att alla barn ska ha rätt till ett jämlikt bemötande. 

Det första spåret beskriver insatser som ska ges till alla. Det andra spåret beskriver insatser som ska ges 

till alla vid behov som till exempel tolk. Det tredje spåret beskriver riktade insatser som kontakt med 

socialtjänsten, migrationsverket eller förskolan (Rikshandboken, 2018). Rinkebymodellen (Karolinska 

institutet, 2017) stämmer väl in på riktade insatser som ingår i det tredje spåret. Barnhälsovårdens mål 

som bygger på FN: s konvention om barnets rättigheter samt lagen om hälso-och sjukvårdslagen, HSL, 

innebär att flickor i riskzonen för könsstympning borde kunna identifieras samt att åtgärder initieras för 

att fortsätta följa dem under uppväxten. 

1.6 Rinkebymodellen 

Det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby kom till av att barnhälsovårdens rapport 2013, som 

visade ett tydligt samband mellan barns hälsa och familjers socioekonomiska situation. Det är vanligare 

med ohälsa i socioekonomiskt utsatta områden (Karolinska institutet, 2017). CSDH (2008) har definierat 

ett socialt ekonomiskt utsatt område som ett ojämlikt område ifråga om fördelningen av makt, energi, 

hälsa, varor och service. Rinkebymodellen är utformad att implementeras i socioekonomiskt utsatt 

område då det handlar om att skapa möjliga förutsättningar för en jämlik hälsa (Karolinska institutet, 

2017).  

Det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby startade 2013 och innebär ett samarbete mellan 

barnhälsovårdssjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten. Alla nyblivna 

förstagångsföräldrar vid barnavårdscentralen i Rinkeby erbjuds totalt sex hembesök av 

barnhälsovårdssjuksköterska och föräldrarådgivare. Barnens åldrar vid dessa hembesök är en till två 

veckor, två månader, fyra månader, sex månader, åtta månader och femton månader gamla (Karolinska 

institutet, 2015). Projektet pågick i tre år och ska fortsätta då slutrapporten 2017 visar att programmet 

mottogs av föräldrarna som mycket positivt.  

Ett salutogent synsätt präglar projektet och att möta familjerna med respekt och lyhördhet för deras 

kultur (Karolinska institutet, 2017). En kvalitativ studie av 501 dokumenterade hembesök visar på tre 

huvudkategorier av hembesökens innehåll: innehåll relaterat till hälsa, vård och utveckling av barnet 

samt stärkandet av roller och relationer inom den nya familjeenheten (Barboza, Kulane, Burström, & 

Marttila, 2018). Studien visar vidare att modellen överensstämmer väl med WHO:s rekommendationer i 
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socioekonomiskt utsatta områden där det handlar om att skapa möjliga förutsättningar för en jämlik 

hälsa (CSDH, 2008). Barboza et al. (2018) menar att modellen kan ses som ett praktiskt exempel av 

proportionell universalism. Både fysisk och psykosocial hälsa berörs genom vägledning, reflektioner och 

diskussion. Personalen beskriver det som att professionernas olika kompetens flätas ihop i samtalen där 

deras olika kompetens lyfts.  

Utvärderingen av Rinkebymodellen visar en ökad trygghet i föräldrarollen. Tilliten och förtroendet för 

hälso-och sjukvården kunde också ses, en ökad kunskap om det svenska samhället samt en ökad 

täckningsgrad av vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Det har också synts en tendens till 

att akutbesöken av barn har minskat. Det går dock inte att säkert säga om detta beror på det utökade 

hembesöksprogrammet. Däremot har den öppna förskolan fått en ökad besöksstatistik, vilket kan 

härröras till Rinkebymodellen (Karolinska institutet, 2017). 

1.7 Problemformulering 

Migrationen i Sverige har varit stor de senaste två åren och barnhälsovården har ställts inför flera 

utmaningar med nya frågeställningar. Vi vet att cirka 38 000 kvinnor och flickor i Sverige är utsatta för 

någon form av könsstympning och av dessa är 7000 flickor under 18 år. De flesta övergrepp tros vara 

utförda innan de anländer till Sverige. Siffror på exakt hur många flickor som är i riskzonen för att bli 

könsstympade i Sverige finns inte. Kunskap och erfarenhet behövs för att upptäcka flickor i riskzonen 

för könsstympning. Därför behöver vi undersöka vilken kunskap och vilka erfarenheter som finns samt 

vad som behöver utvecklas för att kunna bemöta flickor i riskzonen och deras mödrar inom 

barnhälsovården.  

Förhoppningen med denna studie är att personal inom barnhälsovården ska bli medvetna om att de kan 

möta familjer från kulturer där kvinnlig könsstympning är normativt. De ska kunna känna sig trygga 

med hur de kan bemöta familjer med ett sådant synsätt samt vilka verktyg som kan användas i arbetet för 

att minska risken att flickor blir könsstympade.   

2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka barnhälsovårdspersonalens förhållningssätt i arbetet med flickor i 

riskzonen för könsstympning. 
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2.1 Frågeställningar 

Hur ser barnhälsovårdspersonalen på sin roll som vägledare för att minska risken att flickor i riskzonen 

blir könsstympade? 

Vilka redskap behövs för att kunna bemöta familjerna på ett bra sätt?  

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Hälsans bestämningsfaktorer, KASAM och empowerment 

Denna studie utgår från hälsans bestämningsfaktorer och begreppet empowerment. Hälsans 

bestämningsfaktorer utgår från den utvecklingsekologiska modellen, se bild 4. Varje bestämningsfaktor 

är en faktor som antingen kan öka risken för ohälsa eller minska risken för ohälsa. Barnet omges av 

olika skydds- och riskfaktorer i den närliggande miljön som förskola, i samspelet med kamrater och 

kostvanor med mera och kan leda till både ohälsa och till att vara hälsofrämjande (Blair, Stewart-Brown, 

Hjern & Bremberg, 2013). Kommer barnet från en miljö där traditionen med könsstympning 

förekommer är riskfaktorn för det större om barnet vistas i en sådan omgivning.  

 

 
 

Bild 4. Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 2007). 

 



	
	

13	
	
	

Antonovskys (2005) begrepp salutogenes handlar om synen på hälsa och att denna vinkel på det får oss 

att avvisa klassifikationen av människor som friska eller sjuka utan istället fokusera på var människan 

befinner sig utifrån hälsa till ohälsa. Han menar att vi då inte går i fällan att betrakta sjukdomsorsak och 

så vidare utan istället att söka efter människans historia genom vilka risk- och skyddsfaktorer som bidrar 

till att upprätthålla hälsa samt vilka copingresurser som finns. För att identifiera dessa kan vi ta hjälp av 

hälsans bestämningsfaktorer. Lindström & Eriksson (2010) beskriver vidare att Antonovsky talade om 

olika processer av hälsa istället för ohälsa och att ett salutogent synsätt innebär att kärnan är hur 

personen interagerar med vardagen och finner livet värdefullt, helt och ser livet som en utmaning. 

Fungerar det blir resultatet KASAM, en känsla av sammanhang och en bättre livskvalitet som följd. 

Begreppet KASAM innebär i vilken utsträckning personen har en genomträngande och varaktig, 

dynamisk känsla av tillit till stimuli under livets gång som strukturerade, förutsägbara och begripliga. 

Individer med hög begriplighet kan förutsäga och förstå händelser som mer eller mindre oväntat kan 

komma. Hanterbarhet handlar om personens resurser att använda sig av vid olika oväntade händelser. 

Meningsfullhet handlar om en individs förmåga att motivera sig själv (Antonovsky, 2005). Kan flickor i 

riskzonen för könsstympning stärkas i empowerment och KASAM skulle det vara goda skyddsfaktorer 

för att minska risken för könsstympning vilket styrks i Isman et al. (2013). 

Empowerment innebär att ge människor kontrollen och makten över deras egna liv som överensstämmer 

med hälsofrämjande faktorer. Med empowerment menas förmågan att kunna utveckla möjligheter och 

copingstrategier. Det handlar om att utveckla möjligheter och copingfaktorer (Lindström & Eriksson, 

2010). Blair et al. (2013) säger att empowerment betecknar den process som får männinskan att utveckla 

en känsla av personlig makt, vilket kännetecknas av handlingskraft, självtillit och en personlig autonomi.  

Lindström och Eriksson, (2010) menar vidare att forskning kring förhållandet mellan empowerment och 

KASAM är begränsad i motsats till förhållandet mellan hälsa och empowerment. 

Patogenes handlar om sjukdom, teori, prevention och behandling tills skillnad från det salutogena 

synsättet att framhålla hälsa och ohälsa. Antonovsky menar att patogenes och att ett salutogent synsätt 

går att komplettera varandra och då får vi ett mer balanserat synsätt på hälsa (Antonovsky, 2005).  

3 Metod och material 
3.1 Metodbeskrivning 

Syftet med studien avgjorde valet att genomföra den med en kvalitativ metod. Kvalitativ innehållsanalys 

användes då den utvecklades så att det var möjligt att hantera stora mängder data. Tolkning, enligt den, 
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kan ske på olika nivåer vilket gör att den används inom flera forskningsområden. En induktiv ansats, 

innebär att man analyserar en text förutsättningslöst baserad på människors upplevelser till skillnad från 

en deduktiv ansats som baseras på en mall eller kodningsschema utifrån en modell eller teori (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012).  Informanternas upplevelser och erfarenheter ifrån intervjuerna kan leda till 

nya begrepp på ett induktivt sätt och därför passade den kvalitativa induktiva ansatsen bäst (Yin, 2011). 

Olika citat har valts för att stärka resultatet. Citaten visas med en siffra i slutet av varje sådant för att 

ange informantens nummer på intervju utifrån kodning av intervjuerna. 

3.1.1 Urval 

Då flera barnavårdscentraler i socioekonomiskt utsatta områden i västra Sverige står inför ett förändrat 

arbetssätt valdes tre vårdcentraler ut med kriteriet att arbetsplatsen står inför att börja arbeta enligt 

Rinkebymodellen. Specialistutbildade distriktssjuksköterskor samt barnsjuksköterskor inom 

barnhälsovården samt socionomer/föräldrarådgivare är de som är utförare inom Rinkebymodellens 

arbetssätt och därför valdes de professionerna ut att intervjuas, totalt åtta informanter, ett strategiskt 

urval enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012). Personkännedom underlättade rekrytering av dem. 

Mail och telefonsamtal användes för rekrytering. Samordnare, verksamhetschef och sjuksköterska vid 

barnavårdscentral samt familjecentral kontaktades för att ge information om studien. Informationsbrev 

och samtyckesformulär skickades därefter via mail till samtliga potentiella informanter under februari 

och mars månad 2018, se bilaga 1 och 2. Totalt åtta informanter tillfrågades vid fem arbetsplatser (tabell 

1).  

Tabell 1. Beskrivning av informanter 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ålder	 34	-	60	år	

Kön	 kvinnor	

Yrkeserfarenhet,	BVC	 8	månader	-	15	
år	

Yrkeserfarenhet,	
socialtjänsten	

12	-	27	år	

Yrkeserfarenhet,	
verksamhetsutvecklare	

3	år	

Erfarenhet	av	barn,	
utsatta	för	
könsstympning	

2	personer	
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3.2 Datainsamling	

Intervjuerna genomfördes med hjälp av enskilda kvalitativa semistrukturerade intervjuer vid tre olika 

vårdcentraler/familjecentraler samt två arbetsplatser utöver dem. En semistrukturerad intervju innebär att 

nya frågor kan ställas utanför intervjuguiden, se bilaga 3, beroende på den riktning som informanten 

visar och det kan vara lättare för intervjuaren att då fånga informanternas upplevelser och erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna fick själva välja plats, tid och datum för intervju. Samtliga 

valde enskilt rum eller plats vid sin arbetsplats. Intervjuerna pågick mellan 10 - 50 minuter och spelades 

in via mobiltelefon för att sedan sparas och transkriberas. Varje intervju transkriberades ordagrant i ett 

Word dokument. 

3.3 Dataanalys  

Efter transkriberingen av intervjuerna (56 stycken A4 sidor med dubbelt radavstånd) lästes de igenom 

flera gånger för att hitta eventuella teman och analyserades i enlighet med kvalitativ innehållsanalys 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Höglund-Nielsen et al. (2012) menar att kontexten har betydelse när man skapar kategorier och teman. 

Centrala begrepp som används för att beskriva analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är 

meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, kategori och tema. Kondensering innebär att 

texten kortas av. Därefter abstraheras texten och en kod blir till. En kod skapas med hänsyn till 

meningsenhetens sammanhang. En kategori blir till av flera koder med liknande innehåll.   

Efter att ha läst intervjuerna plockades meningsbärande enheter ur den transkriberade texten som hade 

med syftet att göra. Därefter kondenserades dessa utan att ändra innehåll för att hitta koder och sedan 

subkategorier och kategori. Vid skapandet av kategorier och teman har sammanhanget betydelse 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Min egen erfarenhet som barnhälsovårdssjuksköterska gav en 

förförståelse för arbetet inom barnhälsovården vilket underlättade att ställa relevanta frågor till data. 

Tabell 2. visar exempel av innehållsanalysen och hur kategorierna kom till. 

Tabell 2. Exempel av innehållsanalystabellen 

Meningsbärande	enhet	 Kondenserad	

meningsenhet	

Kod	 Subkategori	 Kategori	
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…det	är	väl	deras	kultur	

så..att	man	kanske	inte	

vet	alternativet	eller	så	

där	att	varför	ska	man	

inte	göra	det…	

Det	är	deras	

kultur	och	då	kan	

det	hända	att	de	

inte	vet	något	

alternativ.		

Normalisering	av	

kvinnlig	

könsstympning.		

Normalisering	 Kulturrelativism	

…jag	tänker	information,	

kunskap	och	det	att	man	

behöver	göra	det	tidigt	så	

fort	man	får	tillgång	till	

dem	men	det	är	svårt.	

Information	och	

kunskap	behöver	

ges	tidigt.	

Behovet	av	tidig	

information	till	

barnfamiljerna.		

Behov	av	

rutiner	

Verktyg	för	att	

förebygga	

…vi	ser	ju	olika	saker	och	

jag	tror	att	det	är	som	jag	

tror	nu	så	att	vi	ser	ju	

olika	saker	och	jag	tror	

det	är	ett	väldigt	bra	

komplement.	

Vi	ser	olika	saker	

och	det	är	ett	

väldigt	bra	

komplement.	

Konstaterande	av	

behovet	av	

samverkan,	

socialtjänsten	och	

barnhälsovården.		

Behov	av	

samverkan	

Samverkan	

 

3.4 Etiska överväganden 

De fyra osäkerhetsområdena vid en kvalitativ intervjustudie är: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Information om studien gavs enligt informationsbrevet, se bilaga 1, vilket innehöll en bakgrund i ämnet, 

syfte med studien samt metod och att deltagarna skulle räkna med en tidsåtgång på 45 - 60 minuter. 

Intervjuerna avidentifierades enligt Vetenskapsrådets policydokument om etik vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Samtyckesformuläret skickades samtidigt som informationsbrevet enligt bilaga 

2. (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Konfidentialitetsprincipen råder vilket betyder att privata data som identifierar informanterna inte 

kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2014).  Informant 1 - 8 beskrevs som #1- #8 vid analys av 

data för att skilja deltagarna åt efter avidentifiering. Efter transkriptionen raderades all inspelad data. 

Informanterna hade rätt att vara anonyma och kunde hoppa av utan särskild förklaring. All data sparas 

till dess studien är avslutad (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns en etisk princip att ”göra gott”. Med det 

menas att risken för att en deltagare ska lida skada är så liten som möjligt. När det gäller forskarens 
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oberoende kan intervjuaren löpa risk att identifiera sig med deltagarna så att resultatet kan bli osäkert då 

rapporten från undersökningen kan ske ur deltagarnas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Emmanuel Kant lär ha sagt följande: ”Behandla alltid människor så att de också är ett mål i sig, inte 

enbart ett medel”. En bra forskningsprincip vid relationen mellan forskare och deltagare (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

4 Resultat 

Det övergripande tema som växte fram i analysen var ojämlikt bemötande, som byggdes upp av följande 

fyra kategorier: (1) Kunskap och erfarenhet, (2) Samverkan, (3) Tidig upptäckt och (4) Verktyg för att 

förebygga. Kategorierna och subkategorierna beskrivs närmare nedan och i tabell 3. 	

Tabell 3. Översikt över resultatet; tema, kategorier och subkategorier 

Tema Kategori Subkategori 
Ojämlikt bemötande Kunskap och 

erfarenhet 
Brist på kunskap  

Kulturrelativism 

Samverkan Teamarbete 

Behov av samverkan 

Tidig upptäckt Medvetandegöra 

Att våga fråga 

Föräldrastöd och tillit 

Verktyg för att 
förebygga 

Behov av rutiner och riktlinjer 

Behov av information 

4.1 Kunskap och erfarenhet 

Kategorin kunskap och erfarenhet delades in i två subkategorier: brist på kunskap samt kulturrelativism. 

Sammantaget verkade alla informanter vara överens om att betydelsen av kunskap på olika sätt var 

viktigt i bemötandet av barnfamiljer med flickor i riskzonen för könsstympning.  

4.1.1 Brist på kunskap 

Brist på kunskap framkom då det fanns en generell efterfrågan hos deltagarna om kunskap kring 

kvinnlig könsstympning. Det framkom hos informanterna att en kunskap i könsstympning skulle ge en 
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ökad trygghet. Att det finns en kunskapsbrist och osäkerhet om att prata om könsstympning samt att mer 

kunskap behövs beskrivs på detta sätt: ”Alltså kunskapen tänker jag är det allra viktigaste att man har 

en grundad kunskap men sen också i metod hur man kan prata om det.”#5. Det framkom också behov 

av kunskap för att kunna skilja på olika typer av könsstympning samt kunskap om vilka riskländerna är 

och vilka barn som är i riskzonen för könsstympning. Att mer specifik kunskap behövs i ämnet för 

hälsovårdspersonalen, exempelvis kunskap om fysiologin hos små flickors underliv, uttrycktes på 

följande sätt: ”Vem har tillräckligt kunskapen för att kunna avgöra för att prickning är ju vad jag 

förstått inte riktigt helt lätt att se och förstå…”#4. Det framkom också att det fanns en ojämn kunskap 

inom barnhälsovården som var personbunden. Flera barnhälsovårdssjuksköterskor var väl medvetna om 

att de mötte barnfamiljer med flickor i riskzonen för könsstympning medan det i ett par fall fanns en 

tydlig okunskap kring det. 

4.1.2 Kulturrelativism 

En normalisering av kvinnlig könsstympning framkom hos flera informanter. Förståelsen för barn i 

riskzonen samt deras familjers kultur ansågs viktigt. Ett par informanter menade att de enbart kunde 

hjälpa familjerna genom att ha en förståelse för varför de utövar kvinnlig könsstympning. Det framkom 

vidare att familjernas egna nätverk kunde uppmuntra till kvinnlig könsstympning. Det fanns en yttre 

påverkan i den egna kulturen. Kulturrelativism satte ord på följande sätt att tala om en normaliserande 

kultur: ”…men jag tänker också att det är väl deras kultur så…att man kanske inte vet alternativet eller 

så där att varför ska man inte göra det eller så att man behöver förstå vad det är som de utsätts för…” 

#2  

4.2 Samverkan 

Informanterna talade om olika sorters samverkan. Kategorin samverkan delades in i följande två 

subkategorier: teamarbete och behov av samverkan.  

4.2.1 Teamarbete 

Flera informanter pekade på teamarbete och hälsovårdspersonalens ansvar i frågan kring könsstympning. 

Det handlade om osäkerhet kring teamarbete, de olika rollerna som finns i samband med teambesök på 

barnavårdscentralen i mötet med barnet och dess familj. De gick in på andra professioner och särskilt 

läkarrollen där det fanns en osäkerhet av läkarrollen vid exempelvis underlivsundersökning, vilket 

illustrerades så här: ”Vem vilken läkare ska utföra den här undersökningen? Ska man införa det på alla 

barn från sex månader och för att det för att man ska få ett så kallat okej i journalen?”  
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De menade att det fanns ett konstaterat behov av utbildning som medför trygghet för läkare. Det kan 

också handla om funderingar kring vad de olika professionerna i barnets närhet ska ha för uppgifter och 

även tyckanden om vad de olika professionerna ska ha för uppgifter, speciellt vid teambesök likt 

följande citat: ”…och försöker få läkarna att skriva in att de är hela och ser fina ut och informerar 

föräldrarna om att det är förbjudet.” #3 Även tankar om annan profession än sin egen vid teambesök 

framkom: ”…och då får dom väl kräva utbildning dom som säger att dom inte klarar av det fast det är 

väl bra om alla får utbildning i det så dom känner sig trygga med det eller något så när trygga med 

det.” #7 

4.2.2 Behov av samverkan 

Flera informanter påtalade ett ”konstaterat behov av samverkan mellan socialtjänsten och 

barnhälsovården”: ”…vi ser ju olika saker och jag tror det är nu som jag tror nu så att vi ser ju olika 

saker och jag tror det är ett väldigt bra komplement.” #2 Behov av samverkan uttrycktes genom vikten 

av att påtala de verksamheter som de tyckte var viktiga samverkanspartners. Vikten av samverkan 

genomsyrade flera av intervjuerna. Det kunde uttryckas så här: ”Absolut samverkan då tänker jag både 

mödrahälsovården absolut tänker jag men också förskola som träffar barnen oftast dagligdags som kan 

va…märka om det är någonting på gång kanske men också utbildningsmässigt tänker jag…”#5  

Brist på samverkan skiljde ut sig genom att påtala att det fattades på olika sätt, både mellan 

verksamheterna och mellan de olika professionerna, likt följande citat: ”Jag är ju anställd i 

socialtjänsten och dom har ju sina riktlinjer och har precis kommit ut med sina riktlinjer eller…som ska 

implementeras och BVC har ju sin.” #4 Det kunde också uttryckas så här: ” Här kan man väl säga att vi 

inte riktigt synkar varandra helt och fullt i denna fråga eftersom vi inte riktigt vet om varandras 

riktlinjer.” #4. 

Samverkan som möjlighet kunde särskiljas genom nya idéer kring olika samverkanspartners likt detta 

citat: ”…kanske kan samverkan även kring alltså det finns religiösa samfund eller andra 

kulturföreningar…” #6 Samverkan med religiösa samfund och kulturföreningar samt samverkan med 

viktiga aktörer runt barnet, förskolan och socialtjänsten speglar de olika möjligheter som kan ses i 

arbetet med frågan kring flickor och könsstympning. 
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4.3 Tidig upptäckt 

Tidig upptäckt handlar om hälsovårdspersonalens tankar, behov och funderingar kring att hitta tecken 

och upptäcka kvinnlig könsstympning vilket kan innebära att förändra sitt arbetssätt för att kunna göra 

det. Kategorin tidig upptäckt delades in i följande tre subkategorier: Medvetandegöra, att våga fråga, 

föräldrastöd och tillit.  

4.3.1 Medvetandegöra  

Medvetandegöra visade sig genom att hälsovårdspersonal uttryckte brist på ett medvetandegörande av 

könsstympning samt det motsatta, att hälsovårdspersonalen skaffat sig egen kunskap för att kunna vara 

lyhörd inför signaler med barn i riskzonen för att utsättas för könsstympning. Följande citat påvisar det: 

”…så att man är lite uppmärksam på signaler…”#1 samt ” Om man inte pratar om det tror jag så att 

det handlar nog om att man ska få reda på vad man ska tänka på för att uppmärksamma det.” #1 Att 

medvetandegöra signaler hos barnfamiljer i riskzonen för könsstympning samt att medvetandegöra som 

en förutsättning att kunna misstänka ledde fram till detta mönster. Även att öka förståelsen för att kunna 

stödja ansågs viktigt för att kunna medvetandegöra samt att stärka barnhälsovårdssjuksköterskor i arbetet 

med könsstympning. Uttalanden som barns rätt till god hälsa på lika villkor föll under medvetandegöra. 

4.3.2 Att våga fråga 

Att våga fråga handlar om modet att ta upp ämnet könsstympning. Det blev tydligt när ett par 

informanter upprepande talade om modet att ta upp frågan om könsstympning för att kunna motverka 

det. Följande citat visar på modet att våga fråga: ”…för att det är lite grann…det är ingenting som 

kommer upp av sig själv oftast ähh…så att vi håller väl på lite grann och pratar om hur vi ska kunna nå 

kvinnor lättare i det här också det här att våga fråga…” #4  

4.3.3 Föräldrastöd och tillit 

Föräldrastöd och tillit blev en tydlig subkategori när informanterna lyfte fram föräldrastöd, både från 

BVC samt tillit som en del och förutsättning av stödet. Följande citat visar en hälsofrämjande syn på 

barnhälsovården och att den ska ge föräldrastöd enligt det behov som personalen uppmärksammar: 

”…jag ser att BVC sköterskorna har ett väldigt bra program för att möta föräldrar och att dom ska ge 

dom den information som föräldrar behöver…” #4 

Informanten syftar på barnhälsovårdsprogrammet som finns beskrivet i bakgrunden, rubrik 1.5. 
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Tillit blev till ett mönster när det handlade om hälsovårdspersonalens upplevelse av att nå fram till 

föräldrarna vid information om könsstympning. Hälsovårdspersonalen uttryckte att ämnet togs upp och 

det mottogs som ett positivt bemötande av föräldrarna samt att kvinnorna var positiva till att ämnet togs 

upp och att information gavs vid en existerande relation med kvinnorna likt följande citat: ”…att man 

inte kan gå in och prata om kvinnlig könsstympning så där plötsligt utan man får lära känna kvinnorna 

först…”. #4 

4.4 Verktyg för att förebygga 

Alla informanter uttryckte på olika sätt att det behövdes verktyg för att kunna förebygga könsstympning 

hos små flickor. Kategorin verktyg för att förebygga delades in i följande två subkategorier: behov av 

rutiner och riktlinjer samt behov av information. 

4.4.1 Behov av rutiner och riktlinjer 

Behov av rutiner uttrycktes genom att informanterna efterfrågade rutiner för att förebygga 

könsstympning. Flera av dem hade idéer kring rutiner och en del hade börjat med rutiner på 

arbetsplatsen då de själva tillskansat sig kunskap. Det kunde uttalas så här: ”…att det finns en struktur 

för hur man ska prata kring kvinnlig könsstympning när man ska göra det…”#6 eller så här: ”Nu har vi 

gjort upp en gemensam rutin för hur vi ska göra…” #7 och så här: …och vi kommer lämna skriftlig 

information om att det är olagligt och vilka straff man kan få om man utsätter sina barn för det…” #7 

En uttalad osäkerhet i barnhälsovårdssjuksköterskans roll samt tidsbrist hos barnhälsovårdspersonalen 

ryms inom behov av rutiner. Följande citat visar det: ”…att det finns en struktur för hur man ska prata 

kring kvinnlig könsstympning när man ska göra det…” #6 Ett önskemål som flera informanter uttryckte 

var vikten att tidig information till familjen för en god mottaglighet att ta till sig den behövdes samt 

vikten av en struktur. Även en egen skapad rutin på egen hand i avsaknad av sådan samt betydelsen av 

rikshandboken omfattades av behovet av en rutin.  

Behovet av riktlinjer bestod i att hälsovårdspersonalen efterfrågade specifika riktlinjer på nationell nivå 

vid till exempel utlandsresa som familjen skulle göra: ” Sen har vi väl haft i baktanken när dom börjar 

prata om att de reser ner till sina länder att man ska ta upp det igen för då är det ju lite...kan va...på 

gång.” #3 Det kunde också uttryckas som följande önskemål: ”Jag skulle vilja att det fanns ett 

nationellt grundat material…” #6  
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4.4.2 Behov av information 

När det handlade om behov av information var det framförallt hälsovårdspersonalens uttalanden om 

behovet att ge information till familjerna som det handlade om likt följande exempel: ”Information är ju 

a och o här, öhh kunskap, alltså då tänker jag att de behöver kunskap…” #2 Behovet av information 

blev tydligt genom efterfrågan om information av svensk lagstiftning samt specifikt önskemål om 

informationsmaterial att dela ut. Även behovet av att ge information om kvinnlig könsstympning riktad 

till män uttrycktes av informanterna. 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Denna studie hade som syfte att undersöka barnhälsovårdspersonalens förhållningssätt i arbetet med 

flickor i riskzonen för könsstympning. Resultatet visar att det finns olikheter i förhållningssättet med att 

bemöta flickor i riskzonen för könsstympning och även i hur hälsovårdspersonalen inom 

barnhälsovården hanterar att det finns flickor i riskzonen för könsstympning. Barnhälsovårdspersonalen 

hade utvecklat olika egna strategier eller inga strategier alls för att hantera frågan. Skillnaden var särskilt 

tydlig när flera informanters egenintresse gjort att de börjat utveckla egna rutiner för att kunna bemöta 

barnfamiljer som befann sig i riskzonen för könsstympning.  

5.2 Ojämlikt bemötande 

Resultatet i denna studie visar att barnhälsovården tenderar att vara ojämlik. Deltagarna hade olika 

förhållningssätt beroende; på kunskap och erfarenhet, samverkan, tidig upptäckt och olika verktyg för att 

förebygga. Att upptäcka flickor i riskzonen handlade om att vara medveten om de eventuella signaler 

som kan finnas hos flickorna. Det handlade också om modet att våga fråga samt relationen mellan 

personalen och barnfamiljen med flicka i riskzonen. Alla kategorierna kan vara viktiga att beakta vid 

förändrat arbetssätt inom barnhälsovården likt Rinkebymodellen. Resultatet styrker också det som 

Pellmer et al. (2012) menar är ett lyckosamt folkhälsoarbete; grundas på kunskap, långsiktighet, 

samverkan, delaktighet och empowerment samt en strävan att minska ojämlikhet i hälsa (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). 

När det gäller kunskap var det mycket ojämnt hos deltagarna. Samverkan tycktes vara viktigt men 

verkade inte räcka till. Det tenderade att bero på personalen själv om en familj tillfrågades hur deras syn 
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på könsstympning var. Resultatet ligger inte i linje med det som länsstyrelsen Värmland (2016) påpekat 

att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna fråga de flickor samt 

kvinnor som kan hamna inom riskzonen för att bli utsatta för könsstympning eller redan blivit det. 

Personalen ska också, enligt den informationen, kunna informera om lagstiftningen i Sverige, 

vidareförmedla hjälp vid behov, hänvisa till rätt instans samt göra uppföljning vid behov.  

Informanterna som påbörjat egna rutiner visar på att de önskar identifiera signaler som risk- och 

skyddsfaktorer hos barnfamiljer i riskzonen och initiera eventuella åtgärder om det skulle behövas 

genom modet att våga fråga om könsstympning för att kunna motverka det. Det stämmer med Simpson 

et al. (2012) då de menar att det är vanligt att hälsovårdspersonalen känner sig osäker och obekväm inför 

att tala om könsstympning med en kvinna som förmodas vara det. Tillit blev till ett mönster när det 

handlade om hälsovårdspersonalens uppgift, att främja hälsa av flera informanter. Flera deltagare 

uttryckte tillit genom deras upplevelse av att nå fram till föräldrarna vid information om könsstympning. 

Detta stämmer överens med barnhälsovårdens mål att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt 

identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö (Socialstyrelsen, 

2014). Det visar dock på att mer åtgärder behövs för ett mer jämlikt bemötande inom barnhälsovården 

när det gäller flickor och könsstympning då det verkade vara personbundet. 

I ett utsatt område är det viktigt att barnfamiljerna får liknande bemötande av barnhälsovårdspersonalen. 

Resultatet visar att det inte är så när det handlar om bemötandet av flickor i riskzonen för kvinnlig 

könsstympning. Barboza et al. (2018) visar på att ett utökat hembesöksprogram skulle vara ett sätt att 

utjämna de ojämlika skillnader som kan råda i ett socioekonomiskt utsatt område. Resultatet styrker det 

och skulle barnfamiljen få tillgång till ett utökat hembesöksprogram redan från tiden med det nyfödda 

barnet så finns det möjlighet att skapa förutsättningar till en mer utjämning av ett ojämlikt område med 

tillgång till en bättre hälsa enligt barnhälsovårdens mål (Socialstyrelsen, 2014) samt WHO (2008) där 

det påtalas vikten av att skapa möjliga förutsättningar för en jämlik hälsa. Det stämmer också med det 

folkhälsopolitiska målområdet 3 när det handlar om den riskmiljö som ett utsatt område är och som 

Sverige vill prioritera särskilt för att bryta utanförskapet (Folkhälsopolitiska mål, 2002). Det känns också 

viktigt att beakta kulturrelativism som kan råda i dessa områden då normer och värderingar ser olika ut i 

olika kulturer vilket är viktigt att vara insatt i för personalen som arbetar i de här områdena (Carlsson, 

2017). På så vis förstärks rätten till respekt för alla människors lika värde, helt enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Barnet omgärdas på så vis av de skyddsfaktorer som det har rätt till och 
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som kan styrkas av artikel 3 i barnkonventionen som tar upp att vid alla åtgärder som rör barn, både 

offentliga, privata eller sociala så ska barnets bästa komma främst (Utrikesdepartementet, 2014). 

 

5.2.1 Betydelsen av kunskap och erfarenhet 

Det fanns ett tydligt konstaterande hos informanterna att mer kunskap kring små flickors underliv och 

kunskapen kring att skilja på olika typer av könsstympning behövs. Detta påtalar även Simpson et al. 

(2012) som föreslår att läkare med särskilt intresse ska undersöka flickors underliv då det kan vara svårt 

att veta om ett övergrepp faktiskt hänt, speciellt typ fyra av könsstympning.  

Genom antenatal screening och dokumenterad diskussion i ämnet med kvinnan skulle 

barnhälsovårdspersonal kunna ta vid när barnet är fött. Det skulle vara möjligt inom barnhälsovården, 

västra Sverige idag genom den individuella hälsoplaneringen. Det är ett dokument till 

barnavårdscentralen som alla gravida ska fylla i tillsammans med sin barnmorska i graviditetsvecka 34 

för att informera BVC om att det kommer att födas ett barn samt förmodat förlossningsdatum vilket 

stämmer överens med vägledning för barnhälsovården som beskriver samverkan mellan barnhälsovården 

och mödrahälsovården (Socialstyrelsen, 2014).  

En normalisering av kvinnlig könsstympning, kulturrelativism, framkom hos flera av informanterna, 

både som begrepp och förståelsen av traditionen att genomföra den. Informanterna accepterade inte 

övergreppet utan talade om vikten att förstå kulturen och traditionen som ledde fram till övergreppet och 

att därför kunna bemöta barnfamiljen på ett bättre sätt. Isman et al. (2013) visade att nästan alla deras 

åtta informanter nämnde påverkan av empowerment som viktigt hos flickorna och deras föräldrar som 

ett led i att förändra traditionen med kvinnlig könsstympning (Isman, Ekéus & Berggren, 2013).  

Wahlberg et al. (2017) påvisade att en attitydförändring sker efter migrationen till Sverige och att en 

majoritet motsätter sig ett permanent ingrepp av kvinnans kön. Studiens intervention avbröts på grund av 

den stora attitydförändringen som visade sig (Wahlberg, Johnsdotter, Ekholm Selling, & Essén, 2017). 

Det syntes dock ett stöd för prickning i hennes studie och då det är grad fyra av de olika 

könsstympningarna så känns det viktigt att fortsätta arbetet med att förändra arbetssättet i bemötandet av 

flickor i riskzonen för kvinnlig könsstympning, speciellt när det handlar om personalens kunskap i 

ämnet. 
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Flickor i riskzonen är de som löper en faktisk risk och det är viktigt att barnhälsovården har barnets bästa 

i fokus enligt barnkonventionen, artikel 3 samt vägledning för barnhälsovården att alltid se till barnets 

bästa (Socialstyrelsen, 2014). 

Resultatet visar att barnhälsovårdspersonal behöver mer kunskap i kulturella skillnader liksom 

Tamaddon et al. visade redan 2006.  Hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap i kulturella 

skillnader samt en ökad medicinsk kunskap kring kvinnlig könsstympning för att kunna bemöta det på 

ett bra sätt (Tamaddon, Johnsdotter, Liljestrand & Essén, 2006).  

5.2.2 Betydelsen av samverkan 

Resultatet visar att det finns brister i samverkan men att alla deltagarna verkade se behovet av den på 

olika sätt. Enligt vägledning för barnhälsovården så menas att det finns tre grundläggande förutsättningar 

för en väl fungerande samverkan; styrning, struktur och samsyn (Socialstyrelsen, 2014) Resultatet 

styrker bristen på samverkan med struktur och samsyn. Ett utökat hembesöksprograms resultat är 

beroende av samverkan enligt Barboza et al. (2018). För att barnhälsovården ska kunna ha en 

fungerande samverkan innebär det hållbarhet på både kort och lång sikt, vilket bidrar till ett mer jämlikt 

samhälle (Barboza et al. 2018). Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014), stämmer 

överens med hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead (2007). Rapporten är en god förebild 

för modellen där barnhälsovårdsprogrammet återfinns i barnets närområde. Övriga aktörer återfinns 

strax utanför barnets närområde (Bild 4.). Med hjälp av vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 

2014) skulle resultatets olika förslag vara fullt möjliga att applicera i Sveriges barnhälsovård som 

åtgärder på en mer jämlik barnhälsovård. Kedjan kunde fortsätta till skolan, att rapportera över till 

medicinska elevhälsan för att fortsätta dialogen då det finns fortsatt risk att utsättas för könsstympning 

även i skolåldern. Ifall socialtjänsten också kunde närvara vid sådan överrapportering vore det ännu 

bättre med tanke på barnets risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2014). 

Det fanns en osäkerhet kring teamarbete. Resultatet visar att det verkade oklart kring vem som skulle 

göra vad och vilka roller de olika professionerna skulle ha. Förväntningar på annan profession än sin 

egen uppenbarades också, särskilt vid barnhälsovårdsundersökningar som undersökning av barnets 

underliv. Flera deltagare uttryckte en frustration kring att läkare verkade vara så osäkra på småbarns 

underlivsundersökningar.  

Är det självklart att det ska vara en läkare som gör det? Simpson et al. (2012) föreslår att en barnläkare 

med särskilt intresse ska göra den. Det kan vara svårt att genomföra i praktiken men vid barnets besök 
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på barnavårdscentralen finns en möjlighet att ett team tillsammans kan titta på barnets underliv. En 

intresserad läkare kanske inte behöver vara en barnläkare men även en barnhälsovårdssjuksköterska kan 

titta på barnets underliv. Tillsammans som ett team är styrkan förutom att vara två personer också att 

olika professioner har olika kunskap och synvinklar. Det behövs en utbildning för de professioner som 

arbetar med barn inom barnhälsovården om just små flickors underliv och om hur ett teamarbete skulle 

kunna gå till. Det resultatet går i linje med Amasanti et al. (2016) som menar att en mer effektiv 

baskunskap behövs i kvinnlig könsstympning för att minimera riskerna så snart som möjligt. Även 

vikten av dokumentation, vem som för anteckningar i barnets journal och vad som ska skrivas känns 

viktigt att ta upp i arbetet kring flickor och könsstympning som går i linje med både Amasanti et al. 

(2016) och Simpson et al. (2012). 

Behovet av samverkan var något som genomsyrade intervjuerna på olika sätt. De flesta talade om 

socialtjänsten som en självklar samverkanspartner men också mödrahälsovården och tankar kring 

möjliga samverkanspartners som religiösa samfund. Ser vi till hälsans bestämningsfaktorer och 

samverkanspartners kring flickor och könsstympning så skulle man kunna plocka in de aktörer som 

finns närmast barnet. Vägledning för barnhälsovården visar på det då det blir lättare att se vilka aktörer 

som finns och kan användas i arbetet med att finna resurser till barn och familjer som finns i riskzonen 

för könsstympning (Socialstyrelsen, 2014). Simpson et al. (2012) talar om vikten att identifiera 

släktingar, barn och syskon, som finns i riskzonen för könsstympning så snart en kvinna identifierats 

med det.  

I västra Sverige skulle det innebära att barnmorskor inom mödrahälsovården skulle starta en 

undersökning kring kvinnans nätverk. Är kvinnan gravid borde ett samarbete med barnavårdscentralen 

vara självklar. En dokumenterad individuell hälsoplanering som innehöll status för kvinnans 

könsstympning, grad av den samt barnmorskans och kvinnans diskussion kring det skulle underlätta 

barnavårdscentralens arbete för att identifiera flickor i riskzonen och fortsätta en påbörjad dialog. Det 

stämmer med Amasanti et al. (2016) som påpekar vikten av en dokumenterad diskussion. Det skulle då 

vara lättare att ta vid i diskussionen av ämnet för barnhälsovårdssjuksköterskan där vårdkedjan med 

barnmorskan börjat.   

Brist på samverkan visade sig i form av informanternas osäkerhet om olika verksamheters rutiner vid 

bemötandet av flickor som är i riskzonen för könsstympning. Vem som gör vad och arbetssätt är frågor 

som är relevanta att ställa men inte går att svara på vid en brist på samverkan. Osäkerheten kan bli till 

personliga åsikter utan grund och det leder så småningom till en omöjlig situation. En brist på 
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samverkan möjliggör också att barnet riskerar att försvinna i det hål som övergången från 

barnavårdscentral till skolhälsovård innebär. Ska vi se till barnets bästa behövs samverkan. Placerar vi 

barnet enligt hälsans bestämningsfaktorer blir det lättare att se. Ska vi kunna jämna ut ojämlikheterna i 

vårt samhälle är samverkan en förutsättning (CSDH, 2008).  

Samverkan som möjlighet kan innebära olika samverkanspartners, aktörer som finns nära barnet enligt 

hälsans bestämningsfaktorer (Socialstyrelsen, 2014). Det kan därför vara viktigt att följa upp 

riskfamiljen om barnet har ny fritidssysselsättning och så vidare. Finns det fler möjliga 

samverkanspartners kan det innebära fler skyddsfaktorer för barnet. Det är viktigt att identifiera möjliga 

samverkanspartners då en fritidssysselsättning också kan vara en riskfaktor i form av yttre påverkan som 

grupptryck (Carlsson, 2017). Det stämmer överens med Isman et al (2013) som beskriver att de religiösa 

ledarna är viktiga att involvera i folkhälsoarbetet kring könsstympning för att de som fortfarande tror på 

traditionen ska kunna överge den och traditionen därmed brytas (Isman, Ekéus & Berggren, 2013).  

5.2.3 Betydelsen av tidig upptäckt 

Tidig upptäckt speglar deltagarnas tankar kring att upptäcka tecken på att flickan är i riskzonen för 

könsstympning. Det stämmer med Simpson et al. (2012) som beskriver vikten av barnskydd, att alltid 

tala med socialtjänsten vid oro eller misstanke om att en flicka kan vara i riskzonen för könsstympning. 

För att kunna medvetandegöra könsstympning och att det finns flickor i riskzonen för det måste 

hälsovårdspersonalen medvetandegöra och identifiera de signaler och tecken som finns runt flickan 

(Simpson, Robinson, Creighton & Hodes, 2012). Att arbeta i ett utökat hembesöksprogram inom 

barnhälsovården innebär möjligheter till samverkan mellan olika verksamheter som ger möjligheter att 

synliggöra riskfaktorerna kring familjer med flickor i riskzonen för könsstympning. Vid identifiering av 

skyddsfaktorer runt barnfamiljerna och flickorna kan dessa stärkas genom föräldrastöd. Ifall föräldrarna 

kan känna förtroende för personalen inom barnhälsovården och få det stöd som anpassas individuellt för 

dem skulle flickorna få större chans till att utveckla både empowerment och KASAM. Har de känslan av 

empowerment finns det större chans till att de själva kan säga ifrån vid olika oförrätter då det innebär att 

strategi finns att kunna hantera oväntade situationer och de kan själva vara med och påverka sin 

livssituation. För att detta ska ske behöver skydds- och riskfaktorer identifieras enligt hälsans 

bestämningsfaktorer. När det gäller KASAM hos flickorna i riskzonen för könsstympning finns det både 

skyddsfaktorer men också riskfaktorer. Känsla av sammanhang i deras situation skulle kunna innebära 

att normen i deras kultur känns så viktig att de kan falla för förväntningar som härstammar från 

traditionen och låta sig bli könsstympad om deras ålder och utveckling tillåter dem att tänka på det viset. 
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Deras föräldrar skulle också kunna vara inblandade i detta tankesätt. Faller modellen med ett utökat 

hembesöksprogram väl ut skulle det medföra mer trygga föräldrar som vill skydda sitt barn från att 

övergrepp görs i traditionens namn. I bästa fall kan det leda till att traditionen med könsstympning bryts 

och KASAM skulle vara del av att ingen vill utsätta sina flickor för övergreppet. Därmed borde ett 

utökat hembesöksprogram leda till att de är bättre rustade med skyddsfaktorer inför detta. Isman et al. 

(2013) styrker sambandet mellan empowerment och minskad risk för könsstympning i sin studie. 	

Att våga fråga handlade om modet att ta upp ämnet flickor och könsstympning. Då deltagarna visade 

skillnader i att hantera riskfamiljer och kunskapen kring det delvis berodde på egenintresse så känns det 

viktigt att uppmärksamma modet att våga fråga. Vad är det som driver en personal utan riktlinjer att 

faktiskt våga ta upp ämnet med barnfamiljen? Simpson et al. (2012) beskriver att hälsovårdspersonalen 

kan känna sig obekväm i situationen när de tar upp ämnet könsstympning (Simpson, Robinson, 

Creighton & Hodes, 2012). Ifall möjlighet gavs åt barnhälsovårdspersonalen att öva på det med hjälp av 

workshops skulle det kunna vara ett sätt att närma sig ett obekvämt ämne. 

I stort sett alla deltagarna, oavsett profession, talade om barnhälsovårdens uppgift som hälsofrämjande, 

att vara ett stöd för föräldrarna. Att den uppfattningen råder innebär en möjlighet att förbättra balansen 

till en än mer jämlik barnhälsovård likt WHO:s rapport om ett mer balanserat och jämlikt samhälle 

(CSDH, 2008).  När deltagarna beskrev relationen mellan personal och familj vid möte då samtalet 

handlade om könsstympning så var det en form av tillit som beskrevs. Deltagarna kunde förstå att de 

nådde fram till föräldrarna när gensvaret var positivt, vilket också beskrivs av Barboza et al. (2018). 

Isman et al. (2013) beskriver att empowerment hos flickorna är viktigt i arbetet med att förändra 

traditionen med könsstympning för att kunna finna en strategi i att hantera frågan kring könsstympning 

(Isman, Ekéus & Berggren, 2013).  

5.2.4 Betydelsen med verktyg för att förebygga 

Amasanti et al. (2016) menar att det finns förbättringsområden i Storbrittanien för hälsovårdspersonal 

när det handlar om könsstympning, erfarenhet och kunskap. Det tillvägagångssätt hon föreslår handlar 

om tre steg som stämmer överens med en del av de förslag som resultatet visar;  

• Utbilda hälsovårdspersonal om könsstympning och dess konsekvenser. 

• Utbilda flickor och kvinnor i riskzonen för könsstympning. 

• Införa obligatorisk antenatal screening. 
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Amasantis förslag skulle kunna vara möjlig att använda även i västra Sverige då resultatet visar på 

bristen av kunskap i könsstympning hos personalen inom barnhälsovården. Att utbilda flickor och 

kvinnor i riskzonen för könsstympning som Amasanti et al. (2016) föreslår skulle kunna likställas med 

att ge information på BVC. Resultatet visade behovet av mer specifik information som lagstiftning kring 

könsstympning. På grund av en yttre påverkan kan flickor och kvinnor undvika att fråga om hjälp. Det är 

därför viktigt att personalen inom barnhälsovården uppmärksammar dem och har kunskap att ledsaga 

dem. Det stämmer överens med det som Amasanti et al. påvisar (2016). 

Frågan är befogad även i vårt land. Vilka flickor är i riskzonen? Hur vet hälsovårdspersonalen vilka de 

ska ta upp frågan med? Hur följs de flickor upp som kan vara i riskzonen? Behovet av rutiner blev allt 

mer tydligt under intervjuerna med deltagarna. Ett önskemål som fanns hos flera av dem var att 

information till familjen som riskgrupp skulle ske så tidigt som möjligt efter att barnet var fött på 

barnavårdscentralen. Det visar också Amasanti et al. (2016) då hon beskriver vikten av antenatal 

screening och finns uppgiften i barnets individuella hälsoplanering redan vid barnets födsel så skulle det 

också underlätta en så tidig planering som möjligt för en flicka i riskzonen. 

Deltagarna efterfrågade specifika riktlinjer vid till exempel utlandsresor och hur en uppföljning av resan 

kunde göras. Deltagarna efterfrågade också nationella riktlinjer som kan hjälpa till med att visa 

hälsovårdspersonalen hur arbetet med flickor och könsstympning ska struktureras. Flera nämnde 

rikshandboken för barnhälsovården som ett viktigt verktyg i det arbetet.  

Det är viktigt att Sverige börjar med PM och riktlinjer i arbetet med att förebygga könsstympning hos 

flickor. Både Simpson et al. (2012) och Amasanti et al. (2016) beskriver situationen i Storbritannien och 

hur arbetet bedrivs där samt hur det kan förbättras. Storbritannien och deras erfarenheter samt kunskap i 

ämnet med hälsovårdspersonalens arbetssätt är ett gott komplement till det som Isman et al. (2013) talar 

om samt Wahlberg et al. (2017) och deras forskning kring svenska förhållanden med grupper som 

kommit till Sverige från en tradition där könsstympning är normativ (Wahlberg, Johnsdotter, Ekholm 

Selling & Essén, 2017).  

Varje flicka som är i riskgruppen har rätt till att få hjälp av barnhälsovården att öka skyddsfaktorerna 

och minska riskfaktorerna för könsstympning. Information till familjen i ämnet är en god början. 

Resultatet visar att personalen efterfrågar informationsmaterial att dela ut vilket går i linje med Amasanti 

et al. (2016) och Simpson et al. (2012) vad de påvisar i sin forskning.  
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5.3 Metoddiskussion 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp inom den kvalitativa traditionen som är viktigt för 

att kunna bedöma en studies trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Frågan om generalisering vid 

kvalitativa intervjustudier är delad. Kan kunskapen från intervjustudien överföras till andra situationer 

skulle den kunna utvecklas genom en naturalistisk generalisering och den personliga erfarenheten kring 

temat, att utgå från generella förväntningar och överföra resultatet till andra sammanhang. Det skulle 

också kunna vara en analytisk generalisering genom vägledning för vad som kan hända i en annan 

situation. Den bygger då på likheter och olikheter mellan de olika situationerna (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

En viss påverkan av intervjuarens förförståelse kan ha ägt rum. Det kan ha varit till fördel vid 

intervjuerna då relevanta frågor kunde ställas på grund av egen erfarenhet. Risken att identifiera sig med 

informanterna fanns också. När det handlar om trovärdigheten i en studie kan förförståelsen i en 

kvalitativ studie handla om den bild som forskaren har av det som studerats som tidigare erfarenheter, 

kunskap och förutfattade meningar. Våra tolkningar är ofta omedvetna och kring detta finns det olika 

teorier i forskningsvärlden. En del anser att förförståelsen behöver utnyttjas för att få en djupare 

förståelse och en ny kunskap medan andra menar att förförståelsen ska vara inom parentes (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012).  

För att minska en eventuell påverkan genom förförståelse passade semistrukturerade enskilda intervjuer 

bra. Informanten kunde då styra intervjun på så vis att tankar och idéer gav tillfälle att nya frågor ställdes 

enligt de bredvidfrågor som förberetts. Granskär & Höglund-Nielsen (2012) menar att en kvalitativ 

studie innebär delaktighet av intervjuaren och därför kan en sådan studie aldrig vara oberoende för 

intervjuaren (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Kvale & Brinkmann (2014) menar att ”andrafrågor” 

eller ”bredvidfrågor” innebär ett aktivt lyssnande och att det inte finns en korrekt uppföljningsfråga utan 

att det handlar om att följa upp informantens svar på ett flexibelt sätt. Den induktiva ansatsen passade 

därför bra då det innebar att analysera en text förutsättningslöst baserat på deltagarnas berättelser 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Det strategiska urvalet medförde två olika professioner vilket gjorde att studien blev belyst ur olika 

synvinklar baserat på olika erfarenheter. Det kan därför vara viktigt att intervjuaren vet deltagarnas kön, 

ålder och yrkeserfarenhet så att detta kan påvisas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
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Hälsovårdspersonal har ofta bokade kalendrar. Alla valde att bli intervjuade vid sin arbetsplats i enskilt 

rum eller personalrum där de inte behövde bli störda. De kunde återgå till sitt arbete efter intervjun eller 

slutade för dagen. En av informanterna skilde ut sig med att endast ha en intervjutid på tio minuter totalt. 

Då det kunde ställas nio frågor med efterföljande svar på den tiden kändes det viktigt att få med även 

denna intervjun i resultatet trots den korta intervjutiden. Övriga informanter hade en intervjutid mellan 

30 - 50 minuter.  

Intervjuerna väckte mycket känslor hos deltagarna. Det kunde handla om frustration, upprördhet över att 

behöva tala om könsstympning år 2018 samt något forcerat tal vid något tillfälle. Flera av deltagarna 

uttryckte en längtan och frustration när ämnet med samverkan kom upp under intervjuerna. Tidsbrist 

som hinder uttrycktes bland annat. Det negativa i det kan vara att intervjuaren blivit omedvetet påverkad 

av känsloyttringarna. De enskilda intervjuerna i enskilt rum, i alla fall utom ett, minimerade störande 

moment i direkt anslutning till intervjun. Det blev därför viktigt mot slutet av varje intervju att fråga 

deltagaren om det fanns något att tillägga samt även markera slut på intervjun genom att tacka för den 

och även säga slut på intervjun. Det gjorde det även lättare för intervjuaren att ställa om efteråt och 

försöka sammanfatta intervjutillfället för sin egen skull.  

När det gäller tillförlitligheten användes intervjuguiden för varje tillfälle med förberedda bredvidfrågor 

inför eventuella vändningar av intervjun. Handledare med liknande bakgrund läste igenom intervjuer 

samt resultat vilket ökar tillförlitligheten av studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Studiens syfte, att undersöka barnhälsovårdspersonalens förhållningssätt i arbetet med flickor i riskzonen 

för könsstympning genomfördes. Med hjälp av intervjustudien kunde de två frågeställningarna, hur 

barnhälsovårdspersonalen ser på sin roll som vägledare för att minska risken att flickor i riskzonen blir 

könsstympade samt vilka redskap som behövs för att kunna bemöta familjerna på ett bra sätt, besvaras. 

Med överförbarheten menas ifall studiens resultat går att överföras till andra sammanhang (Graneheim 

& Lundman, 2004). Tidigare forskning styrker studiens resultat att det går att överföra till olika 

verksamheter. Subkategorierna blev viktiga att behålla då de ansågs hjälpa till med överförbarheten i 

praktiken. Resultaten bör kunna gå att överföras till barnhälsovården i västra Sverige. 

6 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka barnhälsovårdspersonalens förhållningssätt i arbetet med flickor i 

riskzonen för könsstympning. Resultatet medförde temat ojämlikt bemötande och fyra kategorier; 

kunskap och erfarenhet, samverkan, tidig upptäckt och verktyg för att förebygga. Det följande resultatet 
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visar att det finns ett ojämlikt bemötande av flickor i riskzonen för könsstympning inom 

barnhälsovården och att det behöver utvecklas en mer jämlik barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta 

områden. Resultatet innebar att olika förhållningssätt råder i arbetet med flickor i riskzonen för 

könsstympning inom barnhälsovården och det stärker bilden av vikten på en mer jämlik barnhälsovård i 

socioekonomiskt utsatta områden. En god samverkan innebär hållbarhet på både kort och lång sikt. 

6.1 Praktiska implikationer 

Det kan vara bra med en övergripande utbildning för all hälsovårdspersonal inför det nya arbetssättet att 

arbeta likt Rinkebymodellen och förhoppningsvis utforma rutiner från riktlinjer i arbetet med flickor i 

riskzonen för könsstympning. För att det arbetet ska bli effektfullt behöver resultatets kategorier beaktas 

som exempelvis betydelsen av samverkan. En god samverkan behöver samsyn. Där är cheferna viktiga 

(Karolinska, 2017). En god samverkan behövs i både stort som smått. Förhållandet mellan professioners 

olika syn på sin roll vid teambesök visar på det liksom bristen på samverkan mellan olika verksamheter 

vilket deltagarna indikerade, framförallt mellan socialtjänsten och barnhälsovården. Råder det en god 

samverkan på arbetsplatsen kan det vara enklare att utforma rutiner.  

Det skulle vara intressant att följa deltagarna för att se om förhållningssättet förändras efter start av det 

utökade hembesöksprogrammet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

I framtida forskning vore det intressant att undersöka förhållandet mellan barnhälsovårdspersonal och 

barnfamilj i riskzonen för könsstympning. Hur ges information och vad tycker den aktuella barnfamiljen 

om informationen? Är den relevant? Behövs den? Vidare skulle det vara intressant att undersöka 

begreppet kulturrelativism mer hos barnhälsovårdspersonalen. Hur ser de på det? Vad innebär det? Har 

de tillräckligt med kunskap att bemöta barnfamiljer från annan kultur där andra normer råder? 

Vidare skulle det vara av intresse att fortsätta titta på sambandet mellan KASAM och empowerment i 

förhållande till flickor i riskzonen för könsstympning.  
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Bilaga	1.	Informationsbrev	till	potentiella	informanter 

	 	

Till barnhälsovårdssjuksköterska samt socionom/föräldrarådgivare och verksamhetsutvecklare i 
barnhälsovården 

Inbjudan till att medverka i en studie om kvinnlig könsstympning och inställningen till att arbeta 
med det för att minska risken att flickor blir könsstympade 

Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) definierar kvinnlig könsstympning så här: ”kvinnlig	könsstympning	

omfattar	alla	kirurgiska	ingrepp	som	rör	borttagande	delvis	eller	helt	av	de	externa	genitalierna	eller	annan	

åverkan	på	de	kvinnliga	könsdelarna	av	kulturella	eller	andra	icke	medicinska	skäl”	(socialstyrelsen,	2015).	Fler 

än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över. Könsstympning av flickor 

förekommer i flertal länder som Indonesien, Peru, Mellanöstern och ca 30 länder i Afrika. UNICEF uppskattar att 

ca 200 miljoner flickor och kvinnor som lever	idag	har	utsatts	för	någon	form	av	könsstympning	(UNICEF,	2016).	

Ca 38 000 kvinnor och flickor tros vara utsatta för någon form av könsstympning. 7 000 av dem är flickor under 

18 år och de flesta av dessa övergrepp tros vara utförda innan ankomst till Sverige.	

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur professionella inom barnhälsovården upplever sin roll som vägledare för 

att minska risken att flickor i riskzonen blir könsstympade. 

Metod 

Studien är kvalitativ och utförs genom enskild djupintervju vid plats som bestäms i samråd med er. Tidsåtgången 

beräknas till ca 45 - 60 minuter. 

Sekretess 

Du har rätt att vara anonym. All data som samlas in vid intervjuerna avidentifieras och kodas så att inga enskilda 

personer kan identifieras. Du har rätt att avbryta ditt deltagande under pågående studie. All inspelad data raderas 

efter avklarad magisteruppsats.Nerskriven data kommer att sparas för framtida studier och eventuell publikation.   

 Veronica Bohlin. Verabo2@hotmail.com. Telefon:070-5505435 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

	 	

Samtyckesformulär 

Deltagande i studie om att undersöka hur professionella inom barnhälsovården upplever sin roll som vägledare för 

att minska risken att flickor i riskzonen blir könsstympade. 

 

Ålder: 

kvinna/ man: 

Utbildning på högskola/universitet: 

Yrkeserfarenhet inom barnhälsovården. Antal år: 

Yrkeserfarenhet inom kommun/socialtjänst. Antal år: 

Yrkeserfarenhet som verksamhetsutvecklare. Antal år: 

Du har rätt att få del av de uppgifter som hanteras om dig enligt 26§, PUL, personuppgiftslagen. 

(1998:204).  

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av informationen om deltagande i detta projekt 

Ja/ Nej:   

Ort:   Datum: 

Namnunderskrift:  Namnförtydligande och mobiltelefon: 

 

Veronica	Bohlin.	Verabo2@hotmail.com.	Telefon:070-5505435	
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Inledande fråga 

Hur är din syn på barnhälsovård? 

Intervjuguide 

1. Hur är din syn på att vara vägledare inom barnhälsovården för att motverka kvinnlig könsstympning? 

2. Hur ser dina erfarenheter ut kring kvinnlig könsstympning? 

3. Vilka riskgrupper ser du? 

4. Hur arbetar du för att förhindra att småflickor riskerar kvinnlig könsstympning?  

5. Hur vill du arbeta med det? 

6. Vilket verktyg behövs för att du ska känna dig trygg i bemötandet av dessa kvinnor och familjer? 

 

 

Bredvidfrågor  

Till fråga  1. Varför har du valt att arbeta med barnhälsovård? 

2. Skulle det fungera? Varför är det viktigt? 

På vilket sätt? 

                      6. Vad behövs/fattas/saknas 

                          

                     Hur ser du på Rinkebymodellen? 

 

 
 


