
 

Informationsblad – könsstympningspass 
Informationsverktyg för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor 

Bakgrund 
Tre miljoner flickor riskerar könsstympning varje år Könsstympning förekommer på många 

håll i världen. Enligt Unicef handlar det om sammanlagt cirka 200 miljoner kvinnor och 

flickor som är könsstympade varav 44 miljoner är flickor under 14 år. Varje år beräknas cirka 

3 miljoner flickor riskera att bli utsatta för könsstympning, enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO). Socialstyrelsen uppskattar att cirka 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige är 

könsstympade. Av dessa är cirka 7 000 flickor under 18 år. 

Denna grymma sedvänja och tradition är ett globalt problem och har enligt UNICEF ökat i 

Europa, Nordamerika och Australien. Kvinnlig könsstympning är brottsligt och har varit 

förbjudet i Sverige enligt lag sedan 1982. Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot 

könsstympning i Sverige och övergreppet är brottsligt även om det sker utanför Sverige. Det 

kan finnas risker att flickor utsätts för könsstympning, i samband med en resa utomlands.  

Syfte med könsstympningspasset 
Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande 

arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. 

Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att 

stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. 

Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer 

av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet är på svenska och engelska, 

och utveckling av andra språk pågår. 

Till dig som möter målgruppen 
Alla professionella och ideella och som möter målgruppen kan använda detta dokument i 

förebyggande syfte och som ett informationsdokument. T.ex. hälso- och sjukvården, skola, 

socialtjänst, rättsväsende, civila samhället, samhälls- och hälsokommunikatörer, FMC 

(flyktingmedicinskt centrum, migrationsverket ungdomsmottagningen med mera. 

 

 



 

För mer information, kontakta gärna:  

Maha Eichoue, samordnare mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen 

Östergötland 

010-223 52 79  

maha.eichoue@lansstyrelsen.se 

Anissa Mohammed Hassan, sakkunnig könsstympning, Länsstyrelsen Östergötland.  

010-223 52 90 

anissa.mohammed.hassan@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsens roll  
Länsstyrelsens uppdrag utgår ifrån det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet och att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den regionala strategin som Länsstyrelsen 

tagit fram december 2017 ska våld i hederns namn som bärs upp av oskuld- och 

kyskhetsnormer i beaktas och motverkas. De yttersta konsekvenserna för våldet som barn- 

och tvångsäktenskap, bortförande av barn och unga, könsstympning och hedersmord ska 

förebyggas och bekämpas.  
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