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Sammanfattning  
Syftet med vår studie var att analysera de professionellas upplevelser av att arbeta med 
kvinnor och flickor som har blivit utsatta för könsstympning. Mer ingående studeras vad de 
professionella upplever är deras skyldighet, vilka utmaningar man ställs inför samt vad man 
som professionell anser behöver utvecklas i arbetet mot kvinnlig könsstympning. I studien har 
nio kvalitativa intervjuer genomförts med personer som genom sin profession kommer i 
kontakt med kvinnor och flickor som blivit könsstympade. Där exempelvis socialsekreterare, 
skolkurator och sjuksköterskor har medverkat. Det insamlade materialet har därefter 
analyserats utifrån teoretiska perspektiv och begrepp som systemteori, genusperspektivet och 
stigma. Resultatet visar att i arbetet med kvinnlig könsstympning upplever de professionella 
sig ha en roll att som skyldighetsbärare tillgodose kvinnors och flickors mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter. Vidare visar studien att det finns viss osäkerhet hos professionella 
då könsstympning ses som obekvämt och känsligt att prata om. Flera har upplevt en rädsla för 
hur målgruppen ska reagera när problematiken framförs. Det har även beskrivits som en 
svårighet att hantera de känslor som uppstår i arbetet, känslor som ilska, sorg och frustration. 
Samtidigt behöver den professionella möta målgruppen och medföljande kultur på ett 
respektfullt och ödmjukt sätt för att i sin tur minimera risken av stigmatisering. Flera av 
intervjupersonerna upplever även att arbetet som idag sker ligger på en eldsjäls nivå, 
problematiken anses därför behövas lyftas från personbundet arbete till myndighetsnivå. 
Myndigheterna måste därmed bli mer insatta och det behövs mer resurser samt kunskap till de 
som arbetar med kvinnor och flickor som blivit könsstympade.  
 
 
Sökord/Nyckelord: Professioner, upplevelser, socialt arbete, könsstympning   
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1. Inledning  

I takt med att det svenska samhället utvecklas förändras kravet på myndigheterna. En form av 
utsatthet som uppmärksammats efter att nya befolkningsgrupper har migrerat till Sverige, är 
just könsstympning av flickor. Genom lagen (1982:316) förbud mot könsstympning av 
kvinnor och flickor ställs krav på den svenska rättsordningen och tillämpningen. Genom lagen 
har riksdagen i egenskap av lagstiftare visat ett tydligt avstånd och klargjort att vi skyddar de 
individer som riskerar att bli utsatta för könsstympning. Att kriminalisera handlingen är ett 
demokratiskt verktyg för att markera att det är moraliskt förkastligt (Leviner, 2008).   
 
Enligt FN:s beräkning ser man att 130 miljoner kvinnor i världen i någon form har genomgått 
en könsstympning (Berggren, 2003). I Sverige uppskattar Socialstyrelsen (2015) att 40 000 
kvinnor är könsstympade, varav omkring 7 000 är flickor under 18 år. Detta ingrepp innebär 
stor hälsorisk för den drabbade, då det kan orsaka långsiktiga fysiska och känslomässiga 
komplikationer (UNICEF, 2016).  
 
Genom att allt fler kvinnor och flickor migrerar till Sverige från länder där det är vanligt att 
könsstympning utförs, är det ett fenomen som i allt större utsträckning kommer att beröra det 
sociala arbetet. Det är därmed allt fler professioner som i sitt dagliga arbete möter de 
drabbade, något som ställer stora krav på den professionella. Att på ett respektfullt och 
professionellt sätt arbeta förebyggande mot könsstympning väger tungt. Därför vill vi studera 
professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor och flickor som blivit utsatta för 
könsstympning.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Könsstympning kan ses som ett uttryck för hedersrelaterat våld, där våldet förklarar att någon 
är utsatt för förtryck. Att leva under hedersrelaterat våld och förtryck innebär att man 
kontrolleras noggrant i olika sociala sammanhang och att det ställs höga krav på att flickan 
ska lyda. De familjer som lever under starka patriarkala familjestrukturer förväntar sig att 
flickorna ska följa familjens normer och regler tills de gifter sig. Dessa flickor har mycket 
små möjligheter att påverka sina egna liv och därmed tar familjerna beslut som handlar om 
sexualitet, val av partner, äktenskap samt utbildning för flickorna (Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2006).  
 
Trots att det är kvinnor och flickor som i de allra flesta fallen lever under hedersrelaterat våld 
och förtryck menar Ouis (2015) att man kan betrakta både män och kvinnor som den utsatta. 
Männen är offer då de lever med en struktur där det finns en föreställning om hur en riktig 
man har kontroll över kvinnorna. De lever under ett grupptryck för att få ett erkännande i sin 
grupp men samtidigt finns det en delaktighet hos kvinnorna att upprätthålla könsmaktsordning 
och våldet. Kvinnors heder blir också påverkade om en kvinnlig släkting bryter mot 
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hederskodexen och därför är det vanligt att även kvinnorna blir motiverade att hedern 
återställs i gruppen (Ouis, 2015) 
 
Vidare beskriver Sjöblom (2002) att när unga väl har vågat söka hjälp för sin problematik hos 
socialtjänsten upplevs det som en svårighet att få gehör, då det inom Socialtjänsten finns ett 
bristande ungdomsperspektiv i arbetet. Genom studien framkommer det att socialtjänsten i sitt 
arbete istället utgår ifrån ett överordnat familjeinriktat synsätt som forskaren väljer att 
benämna som familism, med detta synsätt har man som mål att den unga inte ska förskjutas 
från sin familj. Problematiken med detta synsätt uppstår när ungdomen har en tydlig 
intressekonflikt med sina vårdhavare och behöver stöd från socialtjänsten. Istället för att 
hjälpa ungdomen fokuserar socialtjänsten på att återförena den unga med sin familj vilket i de 
allra flesta fall leder till att ungdomen fortsätter att leva under begränsningar.  
 
Det framkommer i Widmark, Leval, Tishelman och Ahlbergs (2010) studie att det är många 
yrkesverksamma inom vården som upplever att det är svårt att prata om könsstympning. Detta 
kan bero på bristande kunskap hos personalen om när frågan är relevant. Personalen upplever 
även att det saknas rutiner om hur man ska hantera de svar man får när frågan ställs. 
Dessutom menar forskarna att många ser könsstympning som ett tabubelagt ämne. 
Socialstyrelsen (2016) ser flera orsaker till detta där det bland annat uppfattas som känsligt att 
diskutera frågor som är starkt kulturellt präglade men även frågor som rör underlivet och 
sexualitet. 
 
Hess, Weinland och Saalinger (2010) har forskat inom obstetrisk vård med fokus på 
könsstympning. I undersökningen studeras läkarens och barnmorskans möten med kvinnor 
från Somalia. Genom studien har forskarna kommit fram till att det behövs mer utbildning i 
ämnet, men insåg även att det inte alltid var könsstympningen som skapade ett besvärligt 
möte för personal och patienter. Det handlade istället om faktorer såsom språket och den 
kulturkrock som sker mellan de somaliska familjerna i den västerländska vården.  
 
Med den okunskap som finns idag riskerar de yrkesverksamma att i sitt arbete stigmatisera 
och även försumma kvinnlig könsstympning ytterligare. Många är rädda för att peka ut vissa 
grupper och vågar därmed inte ta tag i problemet. Detta är något som även tydliggör hur vår 
kunskap och attityd påverkar förmågan att upptäcka och hjälpa den utsatta. Även om rädslan 
finns måste man våga närma sig problemet. Som yrkesverksam ska man kunna möta de 
drabbades behov av skydd och vård utan att stigmatisera den redan utsatta gruppen 
(Andersson, 2009).  
 
I en svensk studie skriven av Holmgern, Almroth, Berggren & Bergström (2005) uppgav 
ungefär 50 procent av den tillfrågade vårdpersonalen att dem i sitt arbete mött en kvinna som 
har blivit könsstympad. I samma studie kan man se att 74 procent av barnläkarna samt 60 
procent av barnmorskorna anser själva att deras kunskap är bristande inom problematiken 
könsstympning. Att yrkesverksamma själva anser att det finns brister i deras kunskap 
bekräftas i en intervjustudie där man ser att endast en av sju barnmorskor anser att dem har 
tillräckligt med kunskap (Holmgern, Almroth, Berggren & Bergström, 2005). Vidare 
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bekräftar Widmark, Leval, Tishelman och Ahlberg (2010) att vårdpersonal i bland annat 
Sverige upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om könsstympning. Dessa studier 
visar på att personalen saknar både allmän kunskap kring problematiken, såsom kunskap om i 
vilka länder det är vanligt att detta sker, samt kunskap om hur man ska bemöta denna 
problematik. De yrkesverksamma efterlyser således hur man kan arbeta förebyggande med 
fenomenet.   
 
Vidare har Sjöblom (2006) genomfört en studie där hon har intervjuat socialsekreterare och 
genom detta kommit fram till att socialsekreterarna anser att det behövs mer resurser i arbetet 
mot hedersrelaterat våld. Dels behövs det utbildning för att de ska kunna utveckla sitt arbete, 
dels kunskap inom problematiken. Socialsekreterarna upplever en stor kunskapsbrist och dem 
efterlyser mer kunskap men även handledning. Många av dessa socialsekreterare möter endast 
problematiken med hedersrelaterat våld i några få ärenden, men trots detta vill man göra ett 
bra arbete. Idag finns det en rädsla att handläggningen av dessa ärenden går fel och att det ska 
påverka klienterna negativt. Socialsekreterarna upplever även en känslomässig svårighet att 
hantera ärenden då det anses vara svårt att lämna kvar arbetet på jobbet när de går hem. 
Tjejernas öden finns ständigt med dem i deras tankar.  
 
Att i sitt arbete möta flickor och kvinnor som har blivit könsstympade har visat sig vara 
känslomässigt påfrestande för den yrkesverksamma. Socialstyrelsen (2016) menar då på att 
det är viktigt att man som personal kan hantera de eventuella känslomässiga reaktioner som 
uppstår vid fenomenet. Detta för att mötet med kvinnan eller flickan ska kunna ske på ett 
professionellt sätt. Att ha kollegor eller någon annan som också möter problematiken anses 
angeläget för att kunna diskutera upplevelser med varandra. 
 
Men i arbetet mot könsstympning sviker ofta de professionella sin målgrupp. När det kommer 
till mötet med individer som blivit misshandlade, utsatta för andra sexuella kränkningar eller 
våldshandlingar är det lättare för de yrkesverksamma att upprätthålla sin roll. Däremot finns 
det en svårighet att hantera att kvinnor idag blir könsstympade. När det kommer till detta 
arbete sviker de professionella sin målgrupp och låter i många fall känslorna ta över. Kvinnlig 
könsstympning låter för många främmande och avlägset (Hofvande, 2001). 
 
Utifrån tidigare forskning kan man se hur arbetet kring hedersproblematik brister, där en viss 
okunskap råder bland yrkesverksamma. Flera menar även på att det idag inte finns tillräckligt 
med resurser för att utföra ett bra arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt 
finns det studier som visar på hur yrkesverksamma har svårt att upprätthålla sin roll och att 
det uppfattas som en utmaning när det kommer till att hantera kvinnor och flickor som blivit 
könsstympade. Då det för många är ett svårt ämne att prata om, där könsstympning ses som 
ett tabubelagt ämne. För den professionella är det känslomässigt påfrestande att möta denna 
målgrupp, något som utmanar och ställer höga krav på professionaliteten. Vi vill därför med 
denna studie få en övergripande bild av professionellas upplevelser i arbetet med flickor och 
kvinnor som har utsatts för könsstympning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med vår studie är att analysera professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor 
och flickor som har utsatts för könsstympning.   
 

• Vilka skyldigheter upplever den professionella sig ha i arbetet med kvinnor 
och flickor som har utsatts för könsstympning?   

 
• Vilka utmaningar upplever den professionella finns i sitt arbete med kvinnor 

och flickor som har utsatts för könsstympning?  
 

• Hur upplever den professionella att arbetet mot kvinnlig könsstympning 
behöver utvecklas?  

 
 
1.3 Disposition  
 
Efter det inledande kapitlet följer kapitel 2 där studiens metod och metodologiska 
överväganden redovisas. Läsaren får under detta kapitel ta del av hur vi författare har gått 
tillväga och valen vi gjort som rör studiens genomförande. I kapitel 3 framför vi de teoretiska 
utgångspunkter som synliggjorts i empirin och som ligger till grund för vår analys av 
resultaten i studien. Kapitel 4 innefattar ett integrerat resultat och analys av studien, där det 
insamlade materialet förs samman med teori. Slutligen, i kapitel 5 sammanfattas analysen och 
resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning. I detta kapitel för vi även ett resonemang kring 
behovet av vidare forskning inom området vi studerat.  
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2. Metod  

Denna studie bygger på en kvalitativ design, då vi genom semistrukturerade intervjuer fångar 
intervjupersonernas individuella upplevelser av att arbeta med kvinnor och flickor som har 
utsatts för könsstympning. I vår undersökning är det intervjupersonernas perspektiv och deras 
erfarenheter som står i fokus. Att använda sig av denna form av intervju kan intervjupersonen 
på så sätt framföra sina egna uppfattningar, vilket i sin tur gör det möjligt för oss författare att 
identifiera och studera professionellas upplevelser av fenomenet (Bryman, 2011).  
 
 
2.1 Förförståelse 
 
Båda författarna har sedan en lång tid tillbaka haft intresse för frågor som berör 
hedersrelaterat våld och förtryck, då vi båda är kvinnor som känner en stor förståelse samt 
empati för kvinnor och flickor som på olika sätt lever under begränsningar. Begränsningar 
som gör att dessa kvinnor och flickor inte får styra över sina egna liv, att det istället är någon 
annan som tar besluten åt dem.  
 
Genom att ha tittat på olika dokumentärer kring kvinnlig könsstympning har Hanna på så sätt 
uppmärksammats om fenomenet. Vidare har Sara under sin praktik kommit i kontakt med 
hedersrelaterat våld och förtryck där bland annat könsstympning har behandlats. Genom att gå 
på olika föreläsningar samt seminarier som berör könsstympning öppnades hennes ögon upp 
för fenomenet. Intresset delade hon sedan med sig till Hanna och det blev genast en 
självklarhet för oss båda att det var detta vår uppsats skulle handla om. Vi kom därför in i 
detta arbete med olika grunder, förkunskaper och intressen.  
 
 
2.2  Litteratursökning 
 
Vi började arbetet med att söka efter vetenskapliga artiklar som berörde könsstympning och 
de professionellas arbete och erfarenheter kring det. Sökningen av artiklar startades på Umeå 
Universitetsbibliotekets databas med sökord som könsstympning, kvinnlig könsstympning 
samt kvinnlig omskärelse. Genom dessa sökningar fick vi upp ungefär 20 träffar. Vi fortsatte 
med samma sökord på Google Scholar och där kom det upp ungefär 1500 träffar. Genom 
sökningarna på både Umeå Universitetsbiblioteks databas samt Google Scholar valde vi en 
del litteratur som kom att vara relevant för vår inledning samt problembakgrund, men vi insåg 
att vi behövde utöka sökorden för att få en helhetsbild av problematiken som vi skulle 
undersöka. Så vi återgick till Google Scholar med sökord som hedersproblematiken i socialt 
arbete, professionellas upplevelser av arbetet med hedersvåld och förtryck samt 
professionellas erfarenheter av arbetet med hedersrelaterad problematik. Genom denna 
sökning kom det upp ungefär 1500 träffar och utifrån det valde vi ut artiklar som vi ansåg 
relevanta och givande för vår studie. I vårt arbete tog vi också del av Socialstyrelsens och 
olika organisationers publikationer samt rapporter kring könsstympning för att konstruera en 
övergripande bild av problematiken och det arbete som idag görs mot det.  
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2.3 Urval 
 
Till en början för att nå ut till intervjupersoner, valde vi att kontakta en yrkesverksam som vi 
tidigare haft kontakt med och som arbetar mot hedersrelaterad våld och förtryck. Genom 
denna person fick vi vetskapen om andra verksamheter, organisationer och personer som 
ansågs intressanta för att få vårt syfte med studien besvarat. Vi kontaktade dessa via mejl, där 
vi i mejlet bifogade vårt informationsbrev (Bilaga) som förklarar vad syftet med studien är.   
 
Vidare har vi skickat ut mejl till andra personer, föreningar samt organisationer som tros vara 
i kontakt med hedersrelaterad problematik och därav könsstympning. Även i detta mejl har 
vårt informationsbrev (Bilaga 1) bifogats. Vi har slutligen delat informationsbrevet på olika 
Facebooksidor där yrkesverksamma inom det sociala arbetet medverkar för att hitta 
eventuella intervjupersoner. 
  
När urvalet gjordes hade vi endast ett kriterium för att delta i studien och det var att man i sitt 
arbete möter målgruppen. Någon specifik ålder eller kön har därför inte varit intressant i 
sökandet av deltagare, då vår avsikt inte var att analysera det insamlade materialet i relation 
till det. Vi valde att kontakta professionella inom olika organisationer och föreningar som 
arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, socialtjänst, skola samt hälso- och sjukvården i 
tron om att de regelbundet kommer i kontakt med kvinnor och flickor som har blivit utsatta 
för könsstympning. Det är värt att uppmärksamma att vi har varit i kontakt med upp till 20 
professionella och endast 9 av dessa valde att delta i studien. Mycket på grund av tidsbrist 
men även då många menade på att de inte ansåg sig kunna tillföra mycket till undersökningen 
och valde därmed att avstå. 
 
Intervjupersonerna som medverkat i vår studie har därför olika professioner med varierande 
ansvarsområden. Vilka dessa är går att läsa om nedan: 
 
Intervjuperson 1: Arbetar inom en organisation mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Intervjuperson 2: Arbetar som gynekolog 
Intervjuperson 3: Arbetar inom en riksorganisation mot hedersrelaterat våld 
Intervjuperson 4: Arbetar inom en förening mot kvinnlig könsstympning   
Intervjuperson 5: Arbetar som socialsekreterare inom socialtjänsten 
Intervjuperson 6: Arbetar som kurator på skola  
Intervjuperson 7: Arbetar på en organisation som verkar för kvinnors och flickors rättigheter.  
Intervjuperson 8: Arbetar som skolsköterska på en gymnasieskola  
Intervjuperson 9: Arbetar som skolsköterska på en grund- och högstadieskola   
 
 
2.4 Materialinsamling 
 
Efter att intervjupersonerna meddelat sitt intresse till att delta i studien kom vi tillsammans 
överens om dag och tid då intervjuerna skulle genomföras. För oss var platsen för intervjun 
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betydelsefullt då det är bra om intervjun sker i en lugn och stilla miljö där intervjupersonen 
känner sig trygg (Fejes & Thornberg, 2015). Majoriteten av intervjuerna genomfördes därför 
på respektive deltagares arbetsplats medan två intervjuer genomfördes genom videosamtal. 
Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter men majoriteten genomfördes på en halvtimme. 
Samtliga intervjuer har spelats in efter vi fått ett godkännande från intervjupersonerna.  
 
I vår studie är det de professionellas perspektiv och deras upplevelser som står i fokus, vi  
har därför valt att utföra semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform är relevant att 
använda sig av när man vill undersöka och fånga upp intervjupersonens erfarenheter och 
känslor. Man har som forskare när man genomför denna typ av intervjuer förberett olika 
frågor samt teman som intervjun ska kretsa runt men man lämnar ändå tolkningsutrymme till 
intervjupersonerna (Bryman, 2011). Genom att vi valde att genomföra intervjuerna enligt 
semistrukturerade intervjuer fångades vårt syfte med studien upp. Under intervjuerna 
användes därmed en intervjuguide (Bilaga 2) med övergripande teman. Det är huvudämnen 
som syftar till att besvara studiens frågeställningar och som har berörts under intervjuerna.Vi 
försökte hålla oss till ett tema i taget vilket vi anser gick relativt bra. Däremot var det för oss 
en utmaning att försöka få deltagarna i kontakt med sina levda erfarenheter av de teman som 
behandlades under intervjuerna. Genom att be intervjupersonerna att berätta om händelser, 
situationer, fall som särskilt berört dem, kopplat till temat, fick vi på så sätt en djupare 
reflektion kring deras upplevelser. Vi försökte även att ställa många uppföljningsfrågor för att 
få så utvecklande svar som möjligt. Under intervjuerna var det även viktigt för oss att låta 
tystnaden infinna sig så att intervjupersonerna ges tillräcklig tid att få kontakt med samt 
reflektera över sina erfarenheter och upplevelser. Tystnad är ett användbart samtalsverktyg för 
att intervjupersonen ska få möjligheten att tänka efter eller komplettera ett svar. I intervjuerna 
kunde vi se att intervjupersonerna använde tystnaden på olika sätt. Det var tydligt att många 
av intervjupersonerna behövde tystnaden för att hinna bearbeta samt hitta ord på sina känslor. 
Medan andra istället använde tystnaden för att hitta en händelse eller situation som berört 
dem.   
 
 
2.5 Bearbetning och analys av materialet 
 
Det insamlade materialet har sedan bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 
Innehållsanalys handlar om att analysera och finna förståelse av innehållet i texten. Detta gör 
man genom att läsa, tolka, koda och kategorisera materialet. Med kodning menas att meningar 
eller stycken i texten identifieras med mer abstrakta begrepp och formuleringar. 
Kategoriseringen görs därefter genom att sortera koderna i grupper, för att slutligen formulera 
hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra utifrån övergripande teman (Bryman, 
2011).  
 
Vi spelade in samtliga intervjuer efter att ha fått ett samtycke från intervjupersonerna. Genom 
inspelningarna kunde intervjuerna transkriberas ordagrant efter vad intervjupersonen 
framställt. Något som innefattade att skriva ut alla ord som intervjupersonerna framfört. 
Däremot valde vi att utesluta pauser, små ljud och andra uttryck som inte ansågs användbart 
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för vår studie. Vid transkriberingen kunde vi genom att samtidigt lyssna och skriva ner det 
som sagts försöka förstå det insamlade materialet (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017).      
 
Efter att vi transkriberat alla intervjuer skedde en översiktlig genomgång av det samtliga 
materialet, detta för att få en aning om det huvudsakliga innehållet. Samtidigt som vi gjorde 
detta bedömde vi även hur användbar empirin var. Med detta menas att det skulle vara 
begripligt för oss forskare samt handla om intervjupersonens upplevelser och ingenting annat 
(Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Därefter påbörjades arbetet med att hitta 
meningsbärande enheter där olika fraser, meningar och ord markeras med rött. På så sätt bryts 
texten ned till mindre delar som visar på olika aspekter av forskningsämnet.     
 
Nästa steg i bearbetningen och analysen av materialet handlade om att studera de 
meningsbärande enheterna genom att försöka relatera de olika enheterna till varandra. På så 
sätt kunde vi dela upp och samla de meningar som tilltala varandra på ett och samma ställe 
(Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Därefter identifierade vi meningarna, som nu är 
uppdelade i vilken innebörd de hade med hjälp av mer abstrakta begrepp och formuleringar. 
Koder som därefter sammanställdes i kategorierna följer: kunskapens påverkan, utmaningar 
och tillgångar, kulturkrocken, motstånd, risken att stigmatisera samt 
myndigheter/eftersökande resurser. Något som i sin tur mynnande ut i två övergripande teman 
som handlar om den professionellas upplevelser av att förhålla sig till professionen men även 
de utvecklingsområden som den professionella ser med arbetet mot könsstympning. Nästa 
steg blev att sätta ihop de meningsbärande enheterna till en sammansatt beskrivning av 
intervjupersonernas upplevelser. Detta för att ta bort irrelevanta meningsbärande ord samt 
upprepningar. Utifrån detta material har därmed teorier och begrepp genererats för att 
möjliggöra genomförandet av analysen (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017).  
 
 

Meningsbärande 
enheter 

Koder Kategorier Teman 

’’Man har inte 
tillräckligt med 
kunskap om frågan, de 
råder inga tvivel om 
det.’’ 
  

Kunskapsläge Kunskapens påverkan Att förhålla sig till 
professionen 
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“Samtidigt är det en fin 
balans att hålla mellan 
professionalitet, 
styrkan att ge dem men 
också visa sympati för 
dem” 

Skapa 
förtroende 

Utmaningar och tillgångar  Att förhålla sig till 
professionen 

’’Men utifrån ett annat 
perspektiv, för jag vill 
gärna motverka det att 
jag upplever att 
svenskar gärna vill att 
dem som kan frågan, 
dem som kommer från 
det här landet, ska ta 
hand om det här 
problemet.’’ 
  

Myndigheter Myndigheter/Eftersökande 
resurser 

Utvecklingsområden 

Figur 1. Exempel på steg i analysen   

 
I tabellen ovan redogörs det för hur de olika stegen i analysarbetet utförts. Något som visar på 
hur meningsbärande enheter har kommit att bli teman som att förhålla sig till professionen 
samt utvecklingsområden.   
 
 
2.6 Etiska reflektioner  
 
Under studien har vi förhållit oss till några av de olika etiska principer som gäller för bland 
annat svensk forskning. Vi har valt att fokusera på: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Genom vårt informationsbrev (Bilaga 1) fick 
samtliga intervjupersoner en kort redogörelse kring dessa principer. I början av varje intervju 
gick vi ännu en gång igenom dessa var för sig, för att trygga intervjupersonerna och ge dem 
möjligheten till att ställa frågor om något var oklart. Då vi till en början informerade 
intervjupersonerna om studiens syfte har informationskravet på så sätt uppfyllts. Utifrån 
samtyckeskravet har vi klargjort att deltagandet i studien är frivilligt och som intervjuperson 
har man rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst. Uppgifter som samlats in under studiens 
gång har vi behandlat med största möjliga konfidentialitet då vi bland annat har förvarat 
det  insamlade materialet på datorer där obehöriga inte kan komma åt det. I vår studie är även 
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intervjupersonerna anonyma och i transkriberingen har vi raderat delar där deltagarnas 
identitet riskeras att avslöjas. Vi har valt att informera läsarna om vilken profession samtliga 
intervjupersoner har av anledningen att vi ser att det kan ha en viss relevans för studien. Trots 
detta har vi säkerställt intervjupersonernas konfidentialitet genom att inte avslöja vilken 
verksamhet eller vilket område de arbetar i och det blir därmed omöjligt att koppla enskild 
individ utifrån endast en profession. Slutligen har vi i studien tillämpat nyttjandekravet då vi 
inför intervjupersonerna har förklarat att materialet som vi samlar in kommer endast att 
användas för forskningsändamål (Bryman, 2011).  
 
 
2.7 Metod reflektion 
 
Vid sökandet av urval var det förhållandevis lätt att finna professionella som var villiga att 
delta i studien. Detta då vi inte var ute efter någon specifik yrkesroll utan enbart hade ett krav 
om att den professionella skulle inneha erfarenheter av att arbeta med kvinnor och flickor som 
har blivit utsatta för könsstympning. Genom en personlig kontakt som arbetar med 
hedersrelaterat våld och förtryck blev vi tipsade om andra personer, verksamheter samt 
organisationer som var relevanta för vår studie. Med denna information blev det lättare för oss 
att nå så pass många yrkesgrupper som vi nu gjorde. Att urvalet representerar olika 
yrkesroller ger intervjupersonerna olika möjligheter och utgångspunkter i sitt arbete. Vi är 
medvetna om detta, men ser det som en fördel då studiens forskningsområde belyses från 
olika erfarenheter och synvinklar.  
 
Genom att utföra intervjuer var vårt mål att få svar på studiens syfte samt frågeställningar. Av 
denna anledning valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer, detta för att vi ville nå den 
professionellas egna tankar och erfarenheter. Under intervjuerna ville vi att 
intervjupersonerna skulle känna att dem hade utrymme att tolka våra frågor utifrån dem 
själva. Om vi hade genomfört strukturerade intervjuer hade vi sett en fara i att deras 
tolkningsutrymme försvann helt medan om vi istället hade valt att genomföra öppna intervjuer 
hade tolkningsutrymmet kunnat bli för stort och vårt syfte hade kanske inte blivit besvarat.  
 
När det gäller utförandet av intervjuerna har vi behövt dela upp fem intervjuer som 
genomförts enskilt. Detta ser vi inte som något negativt då vi med det kunde avverka fler 
intervjuer på en kortare tid. Däremot var det värdefullt att vara fler som medverkade under en 
intervju, eftersom det blir lättare att tillsammans fånga upp intervjupersonen och ställa 
följdfrågor. Med detta menar vi att det fanns en önskan om att utföra flera intervjuer där båda 
författarna deltog, för att verkligen kunna fånga upp intervjupersonen. Men trots detta ser vi 
en styrka i att ha delat upp intervjuerna, då vi fått tillgång till mer material och information till 
vår studie. Under intervjuerna har vi forskare utgått från en och samma intervjuguide vars 
material inte ändrats mellan intervjuerna. Det som kan skilja intervjuerna från varandra är de 
följdfrågor som ställs vilket gör att materialet kan avvika från varandra men kan även 
innebära en större variation i upplevelserna hos intervjupersonerna (Höglund-Nielsen & 
Granskär, 2017)   
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Att majoriteten av intervjuerna verkställdes på respektive intervjuperson arbetsplats anser vi 
ha givit oss möjligheten till en mer personlig intervju men också något som tryggat 
intervjupersonen. När en fysisk träff varit omöjlig har vi valt att verkställa intervjun genom 
videosamtal då det tillåter båda parter att se varandra när de kommunicerar. Samtliga 
intervjuer spelades in för att få intervjupersonernas egna ord och perspektiv på problemet och 
inte våra sammanfattningar av det. Materialet blir därav mer trovärdigt när de ordagrant 
återges med transkriberat material än något som forskaren själv har sammanfattat.     
 
Vi har under hela studien haft i åtanke att bevara intervjupersonernas anonymitet. Till en 
början tänkte vi inte avslöja något om intervjupersonerna men däremot insåg vi en bit in i 
studien att det fanns en relevans att avslöja vilken yrkesgrupp eller profession de tillhörde. 
Eftersom vi genomförde intervjuer med många olika yrkesgrupper kände vi därför att det var 
nödvändigt för våra läsare att veta vilka yrkesgrupper vi refererar till när vi använder ordet 
professionella. Trots detta har vi inte avslöjat vilka verksamheter eller kommuner personerna 
arbetar i, detta för att bevara anonymiteten. 
 
När vi gick in i detta arbete hade vi till viss del olika förförståelser kring problematiken. Sara 
hade en större förförståelse samt mer kunskap om problematiken än Hanna. Detta ser vi båda 
som något som har stärkt vår studie. Att Hanna hade mindre förförståelse och kunskap ledde 
till att Sara blev utmanad att se problematiken på ett nytt sätt. Samtidigt har den förförståelse 
som Sara besuttit på vid tillfällen uppmanat Hanna att tänka ett steg längre. Därför upplever vi 
det som något bra att vi kom in i detta arbete med olika grunder, förkunskaper och intressen.  
 
En förförståelse som vi båda delade när vi gick in i arbetet är att det sedan tidigare funnits 
intresse att arbeta med kvinnor och flickor som på olika sätt lever under begränsningar. Detta 
kan bero på att vi själva är kvinnor och därmed har lätt att känna för dessa individer. Eftersom 
vi gick in med denna förförståelse blev det till en början lätt att vi såg på problematiken ur ett 
feministiskt perspektiv. Vi har under hela arbetet strävat mot att hålla oss neutrala och försökt 
lägga våra personliga åsikter åt sidan för att verkligen fånga upp intervjupersonernas 
erfarenheter och tankar kring forskningsämnet. 
 
 
2.8 Ansvarsfördelning   
 
Vi har tillsammans genomfört fyra intervjuer där en av oss ansvarade för intervjuguiden 
medan den andra fungerade mer som en observatör och inflikade med följdfrågor samt när det 
var något som ansågs behöva utvecklas. Vidare utförde Hanna tre intervjuer enskilt medan 
Sara intervjuade två. Anledningen till detta var att det fanns ett långt geografiskt avstånd 
mellan författarna. De fyra första intervjuerna delades upp jämnt när materialet skulle 
transkriberas. Resterande intervjuer transkriberades av den forskare som genomfört intervjun. 
Återstående arbete i form av kodning och kategorisering gjordes tillsammans. I övrigt har 
skrivandet av denna kandidatuppsats till största del utförts gemensamt. Dock har Hanna haft 
ett större ansvar för inledningskapitlet, och Sara för metoden.         
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3. Teoretiska perspektiv  

I det insamlade materialet har teorier och begrepp som systemteori, stigma samt 
genusperspektivet synliggjorts. Systemteorin innebär i den här studien om hur 
intervjupersonerna arbetar för en förändring. Då de genom sitt arbete försöker motverka att 
könsstympning utförs och upprätthålls i praktiken. Något som i sin tur tydliggör kravet på den 
professionella att hitta balansen mellan professionalitet och empati för att nå ett gynnsamt 
resultat. Begreppet stigma tydliggör hur arbetet mot sedvänjan ställer höga krav på den 
professionella att vid identifierandet av kvinnorna och flickorna inte stigmatisera den redan 
utsatta gruppen. Slutligen, genom ett genusperspektiv går det att förklara intervjupersonernas 
uttalanden om de värderingar som präglar och vidmakthåller kvinnlig könsstympning.  
 
 
3.1 Systemteori 
 
Enligt systemteorins syn på världen utgår man ifrån en helhet där individer och olika 
organisationer ses i ett sammanhang och då som ett system. Detta perspektiv visualiserar 
mönster samt strukturer där individen ses som en del i ett större sammanhang. Att personen i 
fråga inte är ett slutet system utan påverkas av samhället, familj, vänner och andra aktörer 
som ingår i systemet den befinner sig i (Öquist, 2008).   
 
Socialt arbete handlar om att individer som inte inkluderas i samhället eller riskerar att hamna 
utanför ska få hjälp. Denna hjälp ser olika ut beroende på vilket behov som finns, men 
gemensamt sker det på ett systematiskt sätt. Det kan handla om insatser inom drogprevention, 
ekonomisk utsatthet samt våldsutsatthet. Inom socialt arbete är den sociala relationen viktigt, 
då både relationer mellan individer men även mellan olika organisationer är grundläggande. 
Socialt arbete är beroende av sin relation till partipolitik, välfärdsstaten samt makrosociala 
förändringar som till exempel en minskning av den offentliga sektorn. Dessa kan man se som 
olika system som består av flera enheter och deras relationer. Som socialarbetare är arbetet 
därmed komplext då de inte enbart kan se till ett system, utan behöver ständigt ta hänsyn till 
hur systemets relationer till andra system ser ut (Michailakis och Schirmer, 2017).  
 
När man arbetar enligt systemteorins praktiska tillämpning handlar det om att hantera närhet 
och distans. Med det menar man att för att kunna nå ett resultat som gynnar klienten krävs det 
att man som professionell kan arbeta inom ramen för ett empatiskt arbete där man skapar 
kontakt och relation med sina klienter samtidigt som man måste kunna ta ett steg tillbaka för 
att se helheten av situationen (Öquist, 2008). Michailakis och Schirmer (2017) menar här med 
att kommunikationen är en viktig del i alla sociala system, då det är kommunikationen som 
skapar systemet och upprätthåller det.    
 
I det dagliga arbetet behöver socialarbetaren samverka med olika aktörer, både inom och 
utanför den egna organisationen. Det kan handla om att socialarbetaren behöver överlägga 
med sin chef eller arbetskollegor, samordna insatser samt samarbeta med klienter och deras 
anhöriga. Kommunikationen spelar därmed en viktig roll i arbetet med människor, då det sker 
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ett utbyte av kunskap, erfarenhet, tankar, idéer och känslor (Michailakis och Schirmer, 
2017).   
 
 
3.2 Stigma  
 
Begreppet stigma är taget ur grekiskan och betyder märke. Stigmatiseringen uppmärksammar 
hur omgivningen definierar individer eller grupper som avvikande, där den avvikande 
personen eller gruppens egenskaper kategoriseras utifrån vad andra betraktar som negativt 
kännetecken. Stämplingen kan både vara synlig och osynlig men ha en negativ påverkan på 
individen då dennes övriga egenskaper reduceras och kopplas till kategoriseringen. Att ingå i 
ett stigma kan leda till att individen upplever sig själv som en avvikare i samhället. Men även 
ur ett samhällsperspektiv kan det ses som ett nedvärderande utpekande mot grupper eller 
enskilda individer som avviker från samhällsnormer där en känsla av  “vi mot dom” 
visualiseras (Goffman & Matz, 2011).   
 
 
3.3 Genusperspektivet  
 
Man kan genom ett genusperspektiv skapa en uppfattning om något utifrån olika kön. Detta 
perspektiv används ofta i studier för att finna förståelser och förklaringar på sociala problem.  
Där man bland annat i undersökningar om kvinnors utsatthet av hedersrelaterat våld tillämpar 
könsrelaterade dimensioner. Detta gör att perspektivet i stort beskriver problemet med 
kvinnoförtryck som en del av diskrimineringen av kvinnor i samhället och ett uttryck för 
ojämlikheten mellan kvinnor och män. Ojämlikheten mellan könen bottnar i ett ojämnt 
maktförhållande där mannen kommit att konstitueras som förtryckar könet och kvinnan som 
det förtryckta könet (Meeuwisse & Swärd, 2013). Själva diskrimineringen i sig handlar om att 
kvinnor och män är präglade av samhällets bilder av kön, sexualitet, våld och makt (Aisha, 
Heathcote & Williamson, 2016).         
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4. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens analys samt resultat. Materialet är uppdelad i 
två teman där olika genomgående ämnen analyseras utifrån systemteorin, stigma samt 
genusperspektivet. Det första temat handlar om den professionellas upplevelser av att förhålla 
sig till professionen. Där medföljande ämnen är; kunskapens påverkan, utmaningar och 
tillgångar, kulturkrocken, motstånd samt risken att stigmatisera. Det andra temat är de 
utvecklingsområden som den professionella ser med arbetet mot könsstympning.  
 
I analysen har vi valt ut citat för att återge delar av intervjupersonernas utsagor. Något som vi 
anser levandegör materialet och stärker det som framställs. De professionella benämns som 
intervjuperson 1, intervjuperson 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.  
 
 
4.1 Att förhålla sig till professionen 
 
4.1.1 Kunskapens påverkan  
 
Samtliga intervjupersoner har uttryckt att det saknas kunskap om problematiken. Något som i 
sin tur leder till att de upplever att många yrkesverksamma väljer att titta åt ett annat håll 
istället för att möta problematiken. I en av intervjuerna uttrycktes det att detta är en stor 
utmaning i arbetet mot könsstympning, att yrkesverksamma är medvetna om problematiken 
men fortfarande inte gör något åt det. I många av fallen har de yrkesverksamma haft flickor 
som kommit och berättat att de har blivit könsstympade men att det fortfarande inte görs 
något. Just för att de inte vet vad de ska göra för att skydda och hjälpa de individer som har 
utsatts för ingreppet.     
 

Man har inte tillräckligt med kunskap om frågan, de råder inga tvivel om det 
(Intervjuperson 1). 

 
Samtidigt har flera av intervjupersonerna uttryckt att de upplever att det finns en ökad 
medvetenhet om hedersproblematiken samt könsstympning. Att det är allt flera som pratar 
och uppmärksammar dessa problematiker. En av intervjupersonerna uttrycker själv att ett av 
ansvaren som finns är att fortsätta utbilda fler yrkesverksamma för att flera ska kunna arbeta 
med denna målgrupp på ett så bra sätt som möjligt.  
 

Mycket mer medvetenhet om att vi faktiskt pratar könsstympning och heder 
(Intervjuperson 4). 

 
Att dem inte vet hur dem ska ta upp det också de här att om någon tar upp det 
och får ett svar att den är könsstympad vad gör man då av den 
informationen?  Jag tycker att det är många som just har uttryck att dem är 
rädda för att dem har en bristande kunskap och vill ha mera kunskap om det 
mera generellt för att kunna börja jobba bättre med det (Intervjuperson 6). 
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Intervjupersonerna menar att den okunskap som idag finns ger en rädsla som leder till att man 
inte vågar uppmärksamma och ställa frågan. Osäkerheten som den professionella upplever i 
arbetet med målgruppen handlar om otryggheten i sin egna kunskap och erfarenhet. De 
områden man har mycket kunskap kring blir lättare att ställa frågor om medan områden där 
man känner själv att man har en bristande kunskap blir svårare. En av våra intervjupersoner 
berättar till exempel om när det kommer till frågor som rör sexuellt våld borde personen ställa 
frågan 70 % mer än den idag gör. 
 
Trots det ser intervjupersonerna en skyldighet att ställa obekväma frågor när problematiken 
finns. Att det från deras sida finns ett ansvar och ett måste att ställa sådana frågor. Genom 
intervjuerna har det framkommit att det finns en upplevelse av att detta är ett ämne som är 
läskigt och obekvämt att ta upp, men trots detta måste man som yrkesverksam ställa frågan. 
När man arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv handlar socialt arbete om att inkludera 
alla individer i samhället och därmed hjälpa dem som står eller riskerar att hamna utanför 
(Michailakis och Schirmer, 2017). Intervjupersonerna menar på att det är viktigt att man som 
professionell tänker utanför sitt trygga område och istället tänka på att det inte är dig det är 
läskigt för, utan för personen som blivit utsatt för ingreppet. Att det är viktigt som 
professionell att utmana sina rädslor.  
 

Men det klart det är läskigt men för vem är det läskigt? Det är för dem som har 
blivit utsatta. Då får vi bara bita ihop och göra vårt jobb. Vår roll är att stödja. 
Så då måste vi göra det (Intervjuperson 5). 

 
Ibland måste man gå emot sina rädslor och tänka nej jag kör (Intervjuperson 
4). 

 
Då är det inte personen Sara eller Erik utan då har man sin professionella rock 
på mig. Då ser jag som ansvar från min sida att jag måste ställa såna frågor. 
Svaret blir ja eller nej. Och om det är ja på det frågan men kvinnan väljer att 
svara nej, har jag gett chansen till personen att tänka till själv därefter 
(Intervjuperson 3). 

 
Samtliga intervjupersoner har beskrivit att det handlar om att du som professionell tar upp 
frågan och problematiken på ett respektfullt och ödmjukt sätt. En av intervjupersonerna 
berättade om en situation där denne i mötet med en familj tog upp frågan. Något som 
resulterade i en otrolig lättnad för familjen, som uttryckte att de ville att mamman skulle få 
hjälp. Samtidigt uttrycker flera av våra intervjupersoner en nervositet när denne ska börja 
ställa frågan. Då man inte vet hur personen eller personerna som får frågan kommer att 
reagera, men att det oftast har visat sig att kvinnor och flickor som utsatts för ingreppet blir 
mer ledsna av att det inte är någon som frågar om problemet. Utan intervjupersonerna menar 
på att det oftast brukar bli en positiv respons av en slags lättnad och tacksamhet. Något som 
kan styrkas i följande citat:   
 



 16 

Det är trevande i början, man tänker och får kanske lite en klump i magen för 
hur ska nu föräldrarna reagera när jag säger och pratar om detta. Men jag har 
aldrig blivit illa bemött, utan många gånger är det som jag lyfter på locket 
(Intervjuperson 9). 

 
Så många gånger öppnar kvinnan sig i det. Så det som så mycket annat handlar 
om att ha erfarenhet i att våga fråga (Intervjuperson 9). 

 
Flera av våra intervjupersoner har uttryckt att det ingår i arbetet att ställa frågorna till alla. 
Frågan ska inte bara ställas till en person som ser ut att komma från ett speciellt land, utan alla 
som de möter ska få frågor om detta. Det är viktigt att man bemöter alla på samma sätt och är 
tydlig med att alla får frågan för att inte riskera att någon utelämnas. En av intervjupersonerna 
menar att om man får in detta som en rutin som till exempel skolsköterska i sina möten med 
elever, kommer denna fråga att bli en del av hälsokontrollen och därmed lättare att ställa.  
 

Tänker att det är, slogan, att våga fråga. Att fråga alla och inte bara dem du 
tror, utan fråga alla om det har hänt någonting med underlivet (Intervjuperson 
9). 

 
 
4.1.2 Utmaningar och tillgångar  
 
Genom intervjuerna har det framkommit att samtliga ser det som sin skyldighet att informera 
berörda kvinnor och flickor om vad könsstympning innebär, vilka risker det finns och vilken 
lag det är som säger emot sedvänjan. Att detta ingår i deras professionella roll och i deras 
arbete. Under intervjuerna poängteras även vikten av att sprida information om vad som är 
deras rättighet och dess innebörd. Detta för att kunna förebygga och förhindra könsstympning 
som uttrycks i följande citat:   
 

Och det vi kan göra är ju dels att förebygga genom att prata med kvinnor och 
familjer vi träffar så att inte de utsätter sina barn i sin tur. Sedan att identifiera 
personer som har blivit utsatta, som har fysiska besvär av könsstympning, så 
att de får den hjälp av vården som de behöver (Intervjuperson 5). 

 
Om barn och unga är rättighetsbärare är jag skyldighetsbärare som ska se till 
att dem får sina rättigheter tillgodosedda (Intervjuperson 6).  

 
Jobba med skyldigheterna mot att prata om lagstiftning och diskutera med dem 
eleverna utifrån att dem också kanske ska bli mammor en dag (Intervjuperson 
7). 

 
Intervjupersonerna menar att det är viktigt att kunskapen sprider sig. Att informationen ska 
finnas på olika håll så att de som berörs av fenomenet vet vart de ska vända sig när behovet av 
hjälp och stöd finns. Men det finns även en strävan att involvera både män och de kvinnor 



 17 

som det berör, då alla måste arbeta tillsammans för att ändra de värderingar som idag bygger 
på en mansdominerad värld och föreställning om en kvinnas sexualitet. Att man utifrån ett 
genusperspektiv förstår kvinnoförtrycket som en del av diskrimineringen av kvinnor i 
samhället och den ojämlikhet som råder mellan det kvinnliga och manliga könet. Där mannen 
har kommit att bli den som förtrycker kvinnan (Meeuwisse & Swärd, 2013). I detta fall 
handlar diskrimineringen om samhällets bild av kvinnans sexualitet som präglar både män 
och kvinnor (Aisha et al., 2016). 
 
Det har framkommit genom intervjuerna att man behöver hitta sin professionella roll för att 
kunna utföra ett bra arbete. När det kommer till arbetet mot könsstympning är det viktigt att 
man som professionell lär sig att koppla bort arbetet när man kommer hem, för att inte arbetet 
ska drabba ens familj och sin fritid. En av våra intervjupersoner berättar att genom att flytta 
känslorna från hjärtat till huvudet blir det lättare att släppa arbetet när man går hem. Detta är 
en viktig del att lära sig som professionell för att orka med att arbeta med hedersrelaterad 
problematik.  
 

Man måste lära sig att koppla bort (Intervjuperson 6). 
 
Flera av intervjupersonerna beskriver hur de upplever ilska och sorg över att könsstympning 
förekommer. En av intervjupersonerna berättar även hur ilskan går över till en otrolig sorg när 
det visar sig gå dåligt för klienten. Genom intervjuerna har vi fått åhöra situationer där 
känslan av frustration har förekommit. Där deras frustration visar sig i bland annat situationer 
när den professionella känner att det inte finns något mer att göra för klienten. Att även om 
man som professionell har en hel del makt så tar den tyvärr slut. Flera menar då på att de 
försöker att tänka att de har gjort allt vad de kunnat. Enligt systemteorin handlar det om att 
som professionell kunna hantera närhet och distans. För att resultatet ska bli bra för klienten 
måste man som professionell arbeta på ett empatiskt sätt där man skapar kontakt med klienten 
samtidigt som man ska kunna ta ett steg tillbaka och hantera ärendet professionellt (Öquist, 
2008).       
 

Det är såklart jätte frustrerande. Men jag försöker alltid tänka att jag ger så 
otroligt mycket information som jag kan (Intervjuperson 5). 

 
Det är viktigt att jag ska använda den här makten till att vara språkrör för dem 
här patienterna (Intervjuperson 2). 

 
Det förebyggande arbetet kring könsstympning är ingen enmansshow. Samtliga 
intervjupersoner ser som en fördel att det finns kollegor till hjälp för att rådfråga och bolla 
erfarenheter med. En av intervjupersonerna berättar bland annat om hur kollegor har velat ha 
med den professionella på möten där frågor om könsstympning skulle komma att beröras. Att 
man på så sätt stödjer och stärker varandra i arbetet. Enligt ett systemteoretiskt perspektiv 
handlar det mycket om att man som socialarbetare samverkar med olika aktörer som både 
befinner sig inom och utanför den egna organisationen. Att det utbyts kunskap, erfarenhet, 
tankar, idéer och känslor mellan varandra (Michailakis och Schirmer, 2017).  
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Intervjupersonerna i studien har berättat att om man som professionell upplever en trygghet i 
sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har det en stor betydelse för hur den utsatta 
vågar berätta och öppna sig för den yrkesverksamma. Intervjupersonerna poängterar då vikten 
av att skapa ett förtroende hos målgruppen. Att genom en trygg och tillförlitlig relation 
upplever intervjupersonerna att flickan eller kvinnan vågar ta steget att börja prata om sin 
erfarenhet av könsstympning. Inom systemteori hänger det mycket på att den professionella 
arbetar inom ramen för ett empatiskt arbete där en kontakt och relation skapas med klienten 
samtidigt som man ser situationen i sin helhet. Detta för att kunna nå ett resultat som är 
gynnsamt för klienten (Öquist, 2008).  
 
 

Samtidigt är det en fin balans att hålla mellan professionalitet, styrkan att ge 
dem men också visa sympati för dem (Intervjuperson 3). 

 
 
4.1.3 Kulturkrocken  
 
I arbetet mot könsstympning menar flera av intervjupersonerna att det är viktigt att man som 
professionell har en inblick i hur olika kulturer ser ut och att man i sitt arbetet är ödmjuk mot 
de kulturella skillnaderna som finns. Det är viktigt att det finns en kunskap om de olika 
kulturella skillnaderna samtidigt som det är viktigt att man som professionell är medveten om 
att det är en kulturell sedvänja som man bör bekämpa.  
 

Det här är ju djupt långa traditioner som har funnits i tusentals år. Vi ska va 
tydliga med lagstiftningen och se till att skydda våra små flickor, men i 
värderingar och så tar det mycket längre tid. Man kanske kan få någon att låta 
bli att göra det med hot om fängelse och det kanske räcker bra nog. Men 
värderingen finns nog ändå kvar och kommer ta mycket längre tid att ändra på 
(Intervjuperson 7).  

 
För i dem här kulturerna är underlivet tabu, underliv och sex, hur barn blir till 
är tabu. På vissa språk har dem inte ens ordet för samlag utan det kallas då att 
mannen ska ta ut sin rätt (Intervjuperson 9). 

 
En av våra intervjupersoner berättade om en situation där en flicka som var i kontakt med 
socialtjänsten upplevde att handläggaren hade en större förståelse för pappan än för henne. 
Intervjupersonen menar att detta visar på hur viktigt det är att man som professionell behöver 
kunskapen att balansera förståelsen om olika kulturer med hur man använder det i arbetet.  De 
intervjupersonen menar är att om man som professionell sitter på kunskap om olika kulturer 
men inte har rätt värderingar, kan arbetet bli hur fel som helst utifrån ett barnperspektiv. Detta 
enligt systemteorin handlar om att man som professionell har en medvetenhet om att en 
individ påverkas av samhället, vänner samt andra sociala sammanhang som de befinner sig i 
(Öquist, 2008).  
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Ett annat problem i samma veva kan jag säga att senaste året har vi fått flera 
fall där flickan inte vågar berätta för skolan om sin utsatthet för att det finns en 
lärare som har samma värderingar som pappan men skolan har stor tillit den 
här läraren som kan manipulera med samarbete med pappan (Intervjuperson 3) 

 
Så för dem här flickorna är det inte bara den här problematiken att de är 
omskurna, men om de går emot sin familj och allting i det här så blir de väldigt 
ensamma (Intervjuperson 6). 

 
En annan intervjuperson berättade om en pappa som visade oro över att hans fru ville ta med 
barnet hem till Somalia under sommaren, för att utföra en könsstympning på flickan. I 
samhället finns det idag en tro om att det är männen som upprätthåller denna sedvänja eller 
tradition, vilket flera av intervjupersonerna inte upplever.  
   

Oftast är det så att det är kvinnorna som vill det, konstigt nog 
(Intervjuperson 6). 

 
 
4.1.4 Motstånd 
 
Under intervjuerna har det framgått att många ser könsstympning som ett tabubelagt ämne. 
Där bland annat en av intervjupersonerna beskriver hur tabun synliggörs hos invandrare men 
att det ser precis likadant ut bland svenskar.  
 
Flera av intervjupersonerna har uttryckt att det till en början upplevs läskigt och obekvämt att 
prata om problematiken. Där en av intervjupersonerna berättade om hur svårt det kändes att 
börja prata om det under ett första samtal. Men när man väl har ställt frågan och börjat prata 
om problemet blir det inte lika svårt längre. En av intervjupersonerna beskriver även hur det 
efter ett tag blir som att ställa frågan om andra hälsoproblem. 
  
Vidare har det genom intervjuerna framkommit att det även för målgruppen är ett tabubelagt 
ämne som man ofta inte väljer att prata om. Flera av intervjupersonerna menar på att det 
handlar om de olika könsnormer och hur man ser på manligt och kvinnligt. Där kvinnans kön 
ses som det smutsiga och som något skambelagt. En av intervjupersonerna berättade att när en 
kvinna föder ett barn, blir hon ihopsydd igen för att mannen ska få det skönare under samlag. 
Vidare berättar en annan intervjuperson om en situation där man hade ett samtal med en 
mamma i syftet att hennes dotter var könsstympad. Denna mamma reagerade på ett väldigt 
aggressivt sätt och hotade personen som ställde frågan. Synen på det kvinnliga könet, 
mannens maktposition och hur kvinnan väljer att upprätthålla sedvänjan, går även här att 
förklaras ur ett genusperspektiv. Då det påvisar beteenden och synsätt som är starkt präglade 
av samhällets bild av hur det ska vara (Meeuwisse & Swärd, 2013).    
  

Men för många är det laddat, man pratar inte om underlivet och det som är 
gjort är gjort, är man inte ihopsydd så är man ingen kvinna (Intervjuperson 8). 
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Flera av intervjupersonerna beskriver om att det finns ett visst motstånd från målgruppen när 
det kommer till att prata om könsstympning. Då det för många är laddat och är inget som man 
vill prata om, för det som är gjort är gjort. En av intervjupersonerna beskriver även hur hon 
efter ett tag har tappat kontakten med flickor som varit drabbade, då det tros att föräldrarna 
har förbjudit dottern att prata med den professionella. Två av intervjupersonerna upplever 
även ett motstånd från sina arbetskollegor. Där många inte ser vikten av att diskutera och 
uppmärksamma könsstympning, istället ifrågasätts den professionellas kompetens och möts 
av suckar då den anses överdriva. En av våra intervjupersoner berättar även att under 
föreläsningar inför lärare sitter de helt tysta och vrider och vänder på sig. Något som kan 
grunda sig i att underliv och sex är ett tabubelagt ämne, även inom vår kultur i Sverige. I 
Sverige är det sällan vi pratar om det kvinnliga underlivet. En av intervjupersonerna drar en 
jämförelse att om en flicka hade kommit in med ett finger som var brutet hade man som 
professionell direkt ställt frågor om detta. Men när det istället handlar om ett underliv, 
kvinnans underliv frågar ingen. Det intervjupersonen menar är att detta är en 
jämställdhetsfråga. Detta kan man enligt genusperspektivet se genom de maktförhållanden 
som råder mellan män och kvinnor (Meeuwisse & Swärd, 2013). 
  

Kom nu och tänka på att under en gästföreläsning om könsstympning för 2 år 
sedan, så kommer jag ihåg att hon som föreläste hade bilder på de olika 
typerna av könsstympning i sin power point. Då kommer jag ihåg att personal 
där nästan svimmade. Det var verkligen så, dem kunde verkligen inte titta på 
det (Intervjuperson 8). 

  
Flera av intervjupersonerna har kommit in på att det arbete som idag görs mot könsstympning 
utförs av individer som brinner för det, eldsjälar och att detta är ett stort hinder. En av våra 
intervjupersoner har uttryckt en oro kring att det arbete som idag sker ligger på eldsjäls nivå 
och att det på grund av det ser så olika ut beroende på vilket område man befinner sig i. Detta 
ger inte en hållbar utveckling med arbetet mot könsstympning. Vidare har även fler av våra 
intervjupersoner pratat om problematiken om att arbetet nu är personbundet och att det finns 
en oro för vad som kommer att hända med arbetet när den professionella försvinner. En av 
våra intervjupersoner uttryckte en önskan om att det behövs flera unga killar och tjejer som 
engagerar sig i problematiken, just för att arbetet ska gå vidare till nästa generation. Eftersom 
att arbetet idag är beroende av att det finns någon som brinner för att arbeta med detta.  
  

Det kan inte bara va så att bara för att jag sitter här så funkar det på skolan och 
när jag slutar så ramlar korthuset (Intervjuperson 9). 

  
Om jag slutar och mina två andra kollegor slutar så faller det här 
(Intervjuperson 3). 
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4.1.5 Risken att stigmatisera 
 
Intervjupersonerna beskriver en medvetenhet om att man i arbetet mot hedersrelaterad våld 
och förtryck riskerar att stigmatisera målgruppen. Då man lätt betraktar den drabbade som ett 
offer samt resurssvagt, att man ser människan som att deras enda identitet är “könsstympad”.  
Med det tydliggörs enligt stigmatiseringen behovet av att sortera människor i kategorier för 
att kunna förstå och rikta speciella åtgärder. Att individen blir på så sätt stämplad, som gör att 
dennes övriga egenskaper reduceras och kopplas till kategoriseringen (Goffman, 2011). Något 
som ställer stora krav på den professionella att inte skam och skuldbelägga kvinnan eller 
flickan samtidigt som det är viktigt att arbeta mot traditionen, uttrycker intervjupersonerna.      
  

För jag vill inte att den tjejen ska sitta där och få slängt att hon på något sätt är 
vanställd eller förnedrande (Intervjuperson 8). 

 
Är du utsatt så vet du inget annat, då är det normalt för dig. Och är du inte 
utsatt så förstår du inte vad jag pratar om för då är dem inte ens bekanta med 
traditionen (Intervjuperson 9). 

 
 
4.2 Utvecklingsområden 
 
4.2.1 Myndigheter/Eftersökande resurser 
 
Under intervjuerna har samtliga personer nämnt att en nationell handlingsplan som under 
detta år ska redovisas är en framgång i arbetet. Man anser då att arbetet mot detta lyfts till en 
regeringsnivå. Samtidigt finns det en rädsla hos vissa för att detta ska bli ännu ett till 
dokument som inte implementeras. Många av våra intervjupersoner har även uttryckt en vilja 
att samarbeta bättre med olika myndigheter som socialtjänsten och migrationsverket just för 
att lyfta denna fråga från personbundet arbete till myndighetsnivå. Något som visar på hur 
yrkesverksamma inom socialt arbete är beroende av relationer med olika system, som dem 
ständigt behöver ta hänsyn till (Michailakis och Schirmer, 2017). Under intervjuerna har det 
även framkommit att det finns en rädsla att arbeta med detta på en myndighetsnivå då man ser 
på deras riktlinjer om hur man ska fråga om detta samt föra statistiken.  
 
En av våra intervjupersoner uttrycker även att arbetet mot könsstympning är beroende av 
vilken förståelse det finns om problematiken från politiskt håll och hur dem väljer att dela ut 
sina resurser och att det är därför det är viktigt att även myndigheter blir mer insatta i denna 
problematik. Detta enligt systemteorin handlar om att underlätta arbetet för bland annat 
socialarbetare som är beroende av en god relation till välfärdsstaten samt fördelningen av den 
offentliga sektorn (Michailakis och Schirmer, 2017).  
 

Men utifrån ett annat perspektiv, för jag vill gärna motverka det att jag 
upplever att svenskar gärna vill att dem som kan frågan, dem som kommer från 
det här landet, ska ta hand om det här problemet (Intervjuperson 3). 
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Jag hoppas att handlingsplanen kommer leda till att flera kommer att jobba 
med frågan, att frågan lyfts och att vi kommer få in det så att flera 
yrkesverksamma har en grundläggande information om hedersproblematiken 
generellt (Intervjuperson 2). 

  
Samtidigt har flera intervjupersoner antytt att det finns en resursbrist när det kommer till 
arbetet mot könsstympning. Att det behövs både mera resurser samt kunskap till de som 
arbetar med detta. En av våra intervjupersoner tog upp socialtjänsten som ett exempel på 
detta, då personalen byts ut regelbundet och att det därför blir svårt att kontrollera hur 
kunskapen ser ut.  
  

Ett stort utvecklingsområde jag ser är just det här med kunskap till 
yrkesverksamma (Intervjuperson 7). 

  
I arbetet med denna målgrupp upplever de flesta av våra intervjupersoner att det finns en 
tidsbrist. En av intervjupersonerna uttrycker att det är svårt att göra allt detta på en 
halvtimmes besök. Samt att det skulle vara till en stor fördel och öka kvaliteten på arbetet om 
man som yrkesverksam fick mera tid med individerna.  
  

Det är kanske inte alltid att det finns tid och utrymme för det heller mer en 
egna samtal (Intervjuperson 8). 

  
Det är svårt att göra allt det där på en halvtimmes besök (Intervjuperson 8). 

  
Det skulle va helt fantastiskt om vi hade tid och möjlighet att kalla in 
klienterna och bara sitta en och en med dem i långa samtal (Intervjuperson 5). 
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5. Sammanfattande diskussion  

Studiens syfte var att analysera professionellas upplevelser av att arbeta med kvinnor och 
flickor som har utsatts för könsstympning. Till syftet fanns det följande frågeställningar; 
Vilka skyldigheter upplever den professionella sig ha i arbetet med kvinnor och flickor som 
har utsatts för könsstympning? Vilka utmaningar upplever den professionella finns i arbetet 
med kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning? Samt hur upplever den 
professionella att arbetet mot kvinnlig könsstympning behöver utvecklas?   
 
Det fanns en del skyldigheter som berördes mer eller mindre av samtliga intervjupersoner.  
Där det i deras professionella roll ingår att informera vederbörande kvinnor och flickor om 
vad ingreppet innebär, vilka risker det finns och om vilken lag det är som säger emot 
traditionen. Till rollen ingår det även att upplysa om kvinnors och flickors mänskliga 
rättigheter och de grundläggande friheterna. Där den professionella ses som skyldighetsbärare 
medan kvinnan är rättighetsbärare vars rättigheter ska tillgodoses. Men den professionella 
upplever även ett ansvar över att informationen och kunskapen sprider sig. Att både män och 
de kvinnor som det berör uppmärksammas och involveras för att ett förebyggande arbetet mot 
könsstympning ska bli möjligt.     
 
Den professionellas kunskap och attityd till problemet har visat sig ha en stor inverkan på hur 
personen i fråga tar sig an fenomenet (Andersson, 2009). Enligt Widmark, Leval, Tishelman 
och Ahlberg (2010) råder det fortfarande en viss osäkerhet och oklarhet i hur man ska 
handskas och bemöta problematiken. Något som innebär att kvinnor och flickor som har 
utsatts för könsstympning riskeras att försummas på grund av den professionellas ställning till 
problematiken. Men flera av våra intervjupersoner menar och uttrycker att det ingår i arbetet 
att uppmärksamma och ställa frågor om könsstympning. Något som även Andersson (2010) 
beskriver att man som professionell måste våga närma sig problemet då det är ens skyldighet. 
Samtidigt uttrycker intervjupersonerna att alla ska få frågan och inte bara dem som tros är 
drabbade. Detta för att inte riskera att någon utelämnas.    
 
Att prata och fråga om könsstympning ses som obekvämt och känsligt, både för målgruppen 
och för yrkesverksamma. Då det upplevs som ett tabubelagt ämne. Detta bekräftar 
Socialstyrelsen (2016) genom sin rapport där det har framkommit att frågor som berör kultur 
och sexualitet ses som ett känsligt ämne att ställa frågor om. Under intervjuerna framgår det 
även att samtliga intervjupersoner upplever att det finns en osäkerhet hos yrkesverksamma i 
deras arbete mot könsstympning. Osäkerheten ligger dels i hur man som professionell ska 
bemöta målgruppen då det finns en rädsla för hur klienten ska reagera på att problematiken 
lyfts. Det finns en oro att individen man möter ska reagera negativt men trots det upplevs det 
att man som yrkesverksam vanligen får en positiv respons. Även Widmark, Leval, Tishelman 
och Ahlbergs (2010) studie visar på hur osäkerheten kan bero på att det ännu råder en viss 
oklarhet i hur man ska handskas och bemöta problematiken. Då det saknas rutiner för hur man 
ska hantera svaren man får.  
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Intervjupersonerna beskriver även en stor svårighet att kunna hantera de känslor som uppstår i 
arbetet, ilska, sorg samt frustration, men trots det poängterar samtliga intervjupersoner vikten 
av att kunna lämna arbetet när man slutar för dagen. Sjöblom (2006) bekräftar detta i sin 
studie då det har visat sig finnas en svårighet att rent känslomässigt hantera ärenden som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck. Även Socialstyrelsen (2016) visar på hur man som 
professionell måste kunna hantera sina känslomässiga reaktioner för att det inte ska gå ut över 
kvinnan eller flickan. Vad Socialstyrelsen menar är att det arbete och de möten som sker 
mellan den yrkesverksamma och klienten ska ske på ett professionellt sätt. Detta synliggör 
hur känslorna som intervjupersonerna beskriver utmanar professionaliteten. Att det då är upp 
till den professionella att enskilt kunna hantera starka känslor som uppkommer i arbetet med 
kvinnor och flickor som blivit könsstympade. Det förväntas därmed att den professionella ska 
kunna koppla bort känslor som kan komma att ge en negativ inverkan på arbetet men också i 
privatlivet.         
 
För många anses det känsligt att samtala om och bemöta något som är så kulturellt präglat 
som könsstympning är (Socialstyrelsen, 2016). Genom studien har det framkommit att det är 
viktigt att man som professionell har en inblick i hur olika kulturer ser ut och att man i sitt 
arbete är ödmjuk mot de kulturella skillnaderna som finns. Det är viktigt att det finns en 
kunskap om de olika kulturella skillnaderna samtidigt som det är viktigt att man som 
professionell är medveten om att det är en kulturell sedvänja som man bör bekämpa. Något 
som även Björktomta (2007) synliggör i sin studie men också hur denna kunskap och 
förståelse brister hos de yrkesverksamma. Att som professionell inte ha förståelse eller 
respekt för andra kulturers värderingar och traditioner än enbart den egna, blir kulturkrocken 
som Hess, Weinland och Saalinger (2010) beskriver kan ske mellan de somaliska familjerna 
och den västerländska vården ännu tydligare. Intervjupersonerna menar att man som 
professionell måste kunna möta de olika kulturerna utan att döma ut individen. För om 
förståelsen inte finns, riskerar den professionella att stigmatisera målgruppen. Om den 
professionella stigmatiserar målgrupper i sitt arbete finns det en ökad risk att samhället runt 
omkring även gör det. Detta sätter kvinnan eller flickan i en svår situation där hon inte blir 
sedd för alla egenskaper som hon besitter, utan endast som könsstympad. Därför är det av vikt 
att de professionella i sitt arbete har kunskap om olika kulturer och har en medvetenhet om 
risken att stigmatisera kvinnor och flickor som de möter i sitt arbete.  
  
Många av intervjupersonerna har lyft denna problematik utifrån ett genusperspektiv och har 
därför nämnt hur viktigt det är att involvera både män och kvinnor i arbetet mot detta. Att 
denna sedvänja som sker handlar om att vårt samhälle är uppbyggt på en mansdominerad 
värld. Något som även Ouis (2015) tydliggör i sin studie om hur båda könen lever under ett 
grupptryck. Att delaktigheten hos männen men framförallt kvinnorna när det kommer till 
upprätthållandet av könsmaktsordningen och ingreppet handlar om att få ett erkännande i sin 
grupp. Intervjupersonerna menar då på att alla måste arbeta tillsammans för att ändra de 
värderingar som idag bygger på en mansdominerad värld och föreställningen om en kvinnas 
sexualitet.  
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Ett hinder som har synliggjorts i arbetet mot könsstympning är att det idag utförs av individer 
som brinner för det. Att arbetet som nu sker ligger på en eldsjäls nivå. Flera intervjupersoner 
beskriver hur deras engagemang får arbetet att fungera, men om personen i fråga skulle sluta 
så faller det hela. Något som visar motsatsen av en hållbar utveckling med arbetet mot 
könsstympning. Då arbetet idag är beroende av eldsjälar som brinner för att arbeta med denna 
problematik. Flera av våra intervjupersoner menar att frågan måste lyftas från personbundet 
arbete till myndighetsnivå. Då arbete idag utförs av individer som brinner för ämnet blir inte 
problematiken på samma sätt uppmärksammat. För att nå en förändring och en utveckling 
behöver flera engagera sig i arbetet mot könsstympning och myndigheter behöver bli ännu 
mer insatta i detta fenomen. I nuläget går arbetet framåt tack vare att det finns individer som 
vill nå en förändring och utveckling men när dessa individer försvinner måste det finnas andra 
som fortsätter med arbetet.  
 
Arbetet mot könsstympning är beroende av vilken förståelse det finns om problematiken från 
politiskt håll och hur dem väljer att dela ut sina resurser och att det är därför det är viktigt att 
även myndigheter blir mer insatta i detta fenomen. Det har visat sig behövas mera resurser 
samt kunskap till de som arbetar med kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning. 
Detta blev även tydligt i Sjöbloms (2006) studie där det finns en upplevelse hos 
socialsekreterare att det råder bristande kunskaper i arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Att yrkesverksamma själva anser att det finns en bristande kunskap bekräftas också i 
Holmgern, Almroth, Berggren och Bergströms (2005) studie. Kunskapsluckan som idag finns 
måste fyllas genom mer utbildning till de yrkesverksamma för att öka kvaliteten i arbetet. 
Även detta bekräftas genom Sjöbloms (2006) studie där socialsekreterarna uttrycker en 
önskan om att få mera utbildning samt handledning inom arbetet med målgruppen. Flera av 
våra intervjupersoner menar också att det skulle vara till en stor fördel och även öka 
kvaliteten på arbetet om man som yrkesverksam fick mera tid med målgruppen. Då det i 
nuläget finns en tidsbrist. Även här kan man se vikten av att myndigheter och politiker 
behöver bli mer insatta i problematiken kring kvinnlig könsstympning. Det är tydligt att de 
professionella som tex socialtjänsten vill kunna utföra ett bättre arbete när dem möter 
hedersrelaterat våld och förtryck men ges inte förutsättningarna för att utvecklas.   
 
Utifrån detta kan vi se hur tidigare forskning bekräftar och kompenserar mycket av det som 
har framställts i intervjupersonernas uttalanden. Att tidigare studier har kommit fram till 
liknande resultat innebär att trovärdigheten i våra egna resultat ökar. Resultaten kan även 
upplevas som generaliserbara då den inte motsäger tidigare forskning. Däremot har vi med 
denna studie fångat aspekter som de professionella poängterat men som inte har berörts i 
tidigare forskning. Något som synliggör hur erfarenheterna av att arbeta med kvinnlig 
könsstympning ser olika ut men även hur författaren väljer att lägga sitt fokus.   
    
Genom studien har det framkommit att det finns ett behov av att inkludera både män och 
kvinnor i arbetet mot könsstympning för att nå en attitydförändring kring sedvänjan. Därför 
ser vi att det skulle gynna arbetet positivt om en forskning genomfördes på mäns upplevelser 
av könsstympning. Denna tradition är ett område det finns lite forskning inom, då forskningen 
som finns lägger stort fokus på kvinnor och deras uppfattning om problematiken. Vi ser 
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därför ett behov av att inkludera männen i forskningen för att kunna utveckla det 
förebyggande arbetet mot könsstympning.  
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev 

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på Umeå Universitet. Anledningen till att vi 
kontaktar dig är för att vi just nu skriver vårt examensarbete och är intresserade av att 
intervjua dig som en del av vår studie. Vi kommer att göra en kvalitativ studie som kommer 
att fokusera på professionellas upplevelser kring kvinnlig könsstympning. 

 
Undersökningen är frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan närsomhelst och då 
kommer vi även radera materialet. Undersökningen är anonym och därmed kommer ni inte 
kunna kopplas till studien.  

  

Intervjun beräknas att ta ca 30-60 minuter och vi kommer tillsammans överens om en tid 
som passar dig. Vill du delta hör gärna av dig snarast.  

  

Vi hoppas att ni är intresserade! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 
Sara Jegham                                                           Hanna Folkesson  
 
Socionomstudent                                                   Socionomstudent  

Telefonnummer: 0721771984                               Telefonnummer: 0723710769 

E-post: sarajegham@hotmail.com                         E-post: hannafolkessons@hotmail. 
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Bilaga 2    

Intervjuguide  
 
Före vi påbörjar inspelning kommer vi att förklara syftet med studien samt gå igenom 
forskningens viktigaste etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 

Bakgrund  
Vilken utbildning och erfarenhet har du?  
Hur kom du in i denna bransch? Eventuell drivkraft?  
Hur länge har du varit yrkesverksam inom verksamheten?  
Vilken roll har du i verksamheten?  
 
Individuella tankar och mål 
Hur ser du på kvinnlig könsstympning? 
Vilka känslor upplever du i arbetet med kvinnorna eller flickorna?  
Vilka mål har du på dig själv med det arbetet du gör?  
 
Skyldigheter 
Vilka skyldigheter anser du att ditt arbete innebär? 
Hur arbetar ni utifrån de skyldigheter som du nämnt? 
 
Styrkor  
Vad tycker du fungerar bra i ert arbete med kvinnlig könsstympning?  
På vilket sätt kan ditt arbete gynna förebyggande mot kvinnlig könsstympning?  
 
Utmaningar 
Vilka utmaningar ställs du inför i ditt arbete? 
Kan du berätta om en situation som du upplevde utmanande?  
På vilket sätt tar du dig igenom dessa utmaningar? 
 
Utvecklingsområden 
Under din yrkesverksamma tid har du sett en förändring ske?  
Hur ser du som professionell att arbetet som görs idag behöver utvecklas? 
Vilka utvecklingsområden finns? 
Vad behöver man fokusera mer och mindre på? 
Vilka aktörer ser du har en viktig roll i att utvecklingen mot könsstympning ska gå framåt?  
Hur tror du att arbetet mot kvinnlig könsstympning ser ut om 5 år?  
 
Avslut  
Är det något mer du vill tillägga?  
Finns det några avslutande reflektioner på det som tagits upp under intervjun?  


