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Vilka metoder används för att säkerhetsställa att 
tjejer är oskuld när de gifter sig?

• Könsstympning
• Könsegregation
• Begränsningar av livsutrymme
• Kontroll och isolering
• Ryktesspridning
• Hot och våld
• Barn – och tvångsäktenskap
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1864 - Mannen förlorar sin rätt att aga sin hustru.

1884 - Ogifta kvinna blir myndig vid 21 års ålder.

1921- Allmän rösträtt - Gift kvinna blir myndig.

1927 - Statliga skolor öppnas för flickor.

1938 - Preventivmedel tillåts och mödrahjälp införs.

1964 - P-piller godkänns.

1965 - Våldtäkt inom äktenskapet förbjuds.

1975 - Ny abortlag ger rätt till abort. 

1978 - Sveriges första kvinnojour startas.

1979 - Agalagen- förbjudet att fysiskt och psykiskt bestraffa barn.

1982 - Kvinnomisshandel sorteras under allmänt åtal.
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1982 - Förbjud mot könsstympning av flickor och kvinnor.
1987 - Ny särskild sambolag.
1988 - Riksdagsbeslut om nationell handlingsplan för jämställdhet.
1992 - Ny jämställdhetslag. 
1995 - Lag om registrerade partnerskap.
1998 - Lag om våld mot kvinnor, skärpning avseende sexuella 
trakasserier.
1999 - Förbud mot köp av sexuella tjänster.
2005 - Ny sexualbrottslagstiftning.
2014 - Lagen om barn- och tvångsäktenskap.

Viktiga årtal för jämlikhet och jämställdhet
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• Mänskliga rättigheter 1948
• Kvinnokonventionen 1979
• Barnkonventionen 1989
• Agalagen – förbjudet att fysiskt och psykiskt bestraffa barn 1979
• Lagar

FN:s medlemsstater har en skyldighet att ihärdigt förebygga och utreda brott 
mot kvinnor i hederns namn, samt att bestraffa förövarna och tillhandahålla 
skydd för offren. Att underlåta detta är i sig ett brott mot de mänskliga 
rättigheterna.

FN:s generalförsamling 2001

Gemensam värdegrund

Respekt för demokrati, rättsstaten, mänskliga fri- och rättigheter inklusive 
jämställdhet
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Agenda 2030 - 17 globala mål för hållbar utveckling: 
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och 
flickors egenmakt

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

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

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

• Nationell strategi  för att bekämpa och förebygga mäns 
våld mot kvinnor 2016
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Sharaf-Heder

• Mannen är överordnad kvinnan och barnen

• I takt med stigande ålder blir pojkar/unga män överordnad 
systrar och i vissa fall mödrar

• Kollektivet överordnad individen

• Familjens/släktens heder ses som hög status utåt

• Pojkar och flickor

• Homosexuella, bisexuella och transpersoner

• Pojkar: Kan tvingas tillgiftemål, men också kan förmås att 
bevaka, kontrollera, utöva förtryck och våld mot kusiner, 
systrar, bröder och mödrar.
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• Heder - en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans 
sexualitet som ett verktyg för upprätthållandet av 
kollektivet och patriarkatet

• Mäns heder är beroende av de närstående kvinnornas 
sexuella beteende

• könsuppdelade sammanhang, oskuldskrav, 
moraluppfostran, könsstympning, barnäktenskap, 
tvångsäktenskap, övervakning av flickor, inte rätt till 
skilsmässa
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• UNICF: Mer än 700 miljoner kvinnor som lever världen över 
idag har ingått äktenskap som barn. Mer än var tredje, 
omkring 250 miljoner, var yngre än 15 år.

• Internationellt sett sker ca 5 000 hedersmord om året 
enligt FN, men mörkertalet antas vara mycket stort. Enbart 
i Pakistan dokumenteras 1000 fall av hedersmord varje år.
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• Enligt en gjord uppskattning upplever cirka 70 000 personer 
mellan 16-25 år att föräldrars uppfattningar, religion eller 
kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med. 

• Uppskattningsvis 8500 av dessa är oroliga över att inte själva 
kunna välja vem de ska gifta sig med. (Ungdomsstyrelsen 
2008)
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• Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt 
belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är 
giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås 
eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller 
har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra 
år. 

• Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket 
förmår någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om 
den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som 

innebär att parterna betraktas som makar och anses ha 
rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra, och

innefattar frågan om upplösning av förbindelsen
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Kvinnlig könsstympning är enligt
Världshälsoorganisationen

”alla ingrepp som rör borttagande delvis
eller helt av de externa genitalierna eller
annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av
kulturella eller andra icke-medicinska skäl” 
(WHO, 2014).
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• Sverige var det första landet i Europa som lagstiftade mot 
kvinnlig könsstympning, 1 juli 1982.

• 1998 gjordes två ändringar:

- omskärelse ändrades till könsstympning.

- ny lagparagraf som innebär att en person kan dömas 
för brott mot lagen även om brottet skett utanför Sverige 
och/eller i ett land där det är lagligt att utföra KS. 

• Två lett till fällande domar 2006.
• I februari 2018 fastställdes också den första domen för 

stämpling till könsstympning i hovrätten.
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• Allt från prickning till borttagning av ”allt” och 

igensyning (typ 1-4) 

• Spelar ingen roll om man är barn eller vuxen 

• Spelar ingen roll att man själv eller samtycker att 

genomföra åtgärden 

• Straffet är 4 år om brottet är grovt 2 – 10 år
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FAKTA OM KÖNSSTYMPNING - ETT ANGREPP PÅ BARNETS 
OCH KVINNANS FYSISKA INTEGRITET.

• Den grymma sedvänjan har praktiserats mer än 3000 år. Ursprunget till detta 
utövande går tillbaka till  faraonernas tid. Man har funnit att egyptiska mumier 
har könsstympats. 

• Klitoriediktomi som innebär att klitoris avlägsnas och ofta även de små 
blygdläpparna tas bort har förespråkats i Frankrike sedan i slutet av 
artonhundratalet av några läkare, för att bekämpa onani Thesee Pouillet
(1849-1923) Pierre Garnier 

(1819-1901) Paul Broca (1824- 1880)
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John Harvey Kellogg (1852 – 1943) läkare och kirurg i USA
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Isaac Baker Brown (1811-1873) Gynekolog och förlösnings kirurg
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Den som vi ser på bilden har vi tidigare kallat:
”en mildare form”

Typ 1: Klitoridektomi Delvis 
eller totalt borttagande av 
klitoris och/eller klitoris förhud.

Typ 2: Excision
Delvis/ totalt borttagande av 
klitoris och de inre 
blygdläpparna
med/eller utan excision av de 
yttre blygdläpparna.
Trauma pga. Övergrepp.
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Typ 3: Infibulation/ 
Pharaonic circumcision

Infibulation= Förminskning av den 
vaginala öppningen genom att man skär 
och sammanfogar de yttre genitala (inre 
och/eller yttre blygdläpparna)

+/- Klitoridektomi
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Prickning, snittning, brännande, skrapning eller
andra skadliga procedurer på klitoris eller
blygdläppar

http://www.e.lst.se/e


• De vågar inte dricka

• Systematisk frånvaro från skolan

• Det är jobbigt för dem att delta idrottsaktiviteter

• Svårt att koncentrera sig i skolan

• Det svider när man kissar

• Kissar ofta

• Vågar inte att säga var de har ont

• Frågar efter huvudvärkstablett

Könsstympning medför långsiktiga fysiska och 

känslomässiga komplikationer
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• Gynekologiska undersökningar 
• Medicinska utredningar 
• Ger stödsamtal
• Defibuleringsoperation (”öppnar”) 
• Tar bort cystor 
• Korrigerar förlossningsskador 
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• Hälsosamtal

• Information till vuxna och barn
• Misstanke om könsstympning om pat < 18 år ska     
orosanmälas
• Riskbedömning – syskon 
• Medicinskt stöd 
• Psykologiskt stöd – trauma? 

• Intyg

• Förbered tolken

• Tänk på syskon
• Anmälningsplikt 
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Female genital mutilation (FGM).

Female genital mutilation (FGM) is illegal in Sweden. It is also illegal to support or in 

any way assist in performing female genital mutilation.

The maximum sentence for carrying out FGM or helping it to take place is 10 

years in prison according to Law (1982:316). The scale for imprisonment starts 

at 2 years in prison.

FGM is any procedure that is designed to alter or injure a girl´s (or woman`s) genital 

organs for non-medical reasons. FGM procedures can cause:

Severe bleeding

Infections

Problems urinating 

Problems with menstruating and menstrual congestion

Cysts

Complications in childbirth and increased risk of newborn deaths

Infertility

Death

If you know someone at risk you are obligated to contact the Police or the Social 

Services.

__________________________________________________________________

Postadress           Besöksadress                     Telefon                Telefax          E-post

FEMALE GENITAL

MUTILATION

2015-XX-XX

Logga

Handläggare, titel, telefon
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Mognad och livsutrymme - En vägledning för 

skydd, stöd och rehabilitering av unga som 

utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck 

och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja 

eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Vi måste våga se - en 

informationsfolder om könsstympning av 

flickor och kvinnor

Våga se - En vägledning för stöd, 

vård och skydd av flickor och 

kvinnor som är eller riskerar att bli 

könsstympade
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Informationsfilm –

lagstiftning 

tvångsäktenskap till unga

Informationsfilm –

lagstiftning 

tvångsäktenskap till 

yrkesverksamma
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Informationsfilm –

könsstympning till 

unga

Informationsfilm –

könsstympning till 

vårdnadshavare 

Informationsfilm –

könsstympning till 

yrkesverksamma
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WARIS DIRIE
Fotomodell, författare och FN ambassadör
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anissa.mohammed.hassan@lansstyrelsen.se

Tel: 010-2235290

Mob:0723364146

TACK!
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