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Efterfråga i första hand en auktorise-
rad tolk. Det går att söka tolkar via 
Kammarkollegiets hemsida om den 
upphandlade tolkförmedlingen 
har svårt att erbjuda tolk med rätt 
kompetens, kammarkollegiet.se/
vara-tjanster/tolk/hitta-tolk-i-vart-
register. Använd i första hand 
telefontolk, detta gör mötet mer 
anonymt. Lyssna in vad den utsatta 
är mest bekväm med vad gäller 
telefon- eller platstolk samt kön på 
tolken. Det är dock viktigt att det är 
den yrkesverksamma som utifrån en 
säkerhetsaspekt gör bedömningen 
kring hur tolkningen ska ske. 

Om möjligt, uppge namnet på 
tolken i förväg så att den utsatta 
har möjlighet att säga till om det 
är en tolk som inte kan användas, 

exempelvis om det är olämpligt på 
grund av tolkens bekantskap med 
den utsattes nätverk. Det är viktigt 
att tolken är neutral och att tolken 
inte kommer att utgöra ett hot ge-
nom ryktesspridning och/eller kon-
takter med den utsattes nätverk.

Nämn aldrig namn eller platser 
vid tolksamtalet. Komplettera med 
papper och penna, så ni kan rita 
och skriv det som inte går att be-
nämna med ord. Ni kan använda 
Pictobilder. Inled tolksamtalet med 
att informera om tillvägagångs-
sättet. Kom överens om ett tecken 
som den utsatta kan göra om tol-
ken säger/frågar olämpliga saker 
och samtalet behöver avslutas.  
Ta därefter kontakt med tolkför-
medlaren och framför klagomål. 

Meddela ansvarig chef.
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Uppmärksamma tecken 
som kan tyda på att flickan 
är utsatt/riskerar att utsättas 
för könsstympning. Våga 
fråga hur hon mår! Även 
om du inte är orolig, fråga 
hur hon har det hemma.

Ta hänsyn till flickans hela 
livssituation, se foldern 
”Hedersrelaterat våld och 
förtryck – Våga se, våga 
fråga, våga agera”.
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FLÖDESSCHEMA vid misstanke om könsstympning

Flicka i risk  
att utsättas för  

könsstympning.

Könsstympning har  
skett efter migration  

till Sverige.

Könsstympning har  
skett innan migration  

till Sverige.

Ingen könsstympning  
har skett enligt förälder 

eller flicka.

Anmälan enligt  
SoL 14 kap. 1§

Gör alltid en  
anmälan vid oro enligt  

SoL 14 kap. 1§.

Anmälan enligt  
SoL 14 kap. 1§.

Anmälan enligt  
SoL 14 kap. 1§
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Lagstiftningen är tydlig när det gäl-
ler anmälningsskyldigheten. Enligt 14 
kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är 
myndigheter och yrkesverksamma 
inom bland annat förskola/skola, 
socialtjänst, hälso- och sjukvård 
och polis skyldiga att genast an-
mäla till socialtjänsten om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa. Detta 

omfattar kännedom eller misstanke 
om att en flicka riskerar bli könsstym-
pad eller om en flicka är könsstym-
pad och behöver stöd eller vård på 
grund av det.

Observera att man alltså inte ska 
utreda saken ”att man säkert vet”, 
det räcker att man har oro eller 
misstanke. Det är socialtjänstens 
och polisens ansvar att utreda.
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TECKEN

Personal som träffar flickan varje dag har stora  
möjligheter att se tecken hos flickan som tyder på  
att hon kan vara utsatt. 

Exempel på tecken: 

• Svårigheter att kissa.

• Går ofta på toaletten.

• Tar lång tid vid toalettbesök.

• Smärtor både kroniska och återkommande.  

• Går stelt.

• Smärtor i underlivet. 

• Svårt att sitta. 

• Koncentrationssvårigheter.

• Magsmärtor. 

• Ryggsmärtor. 

• Huvudvärk eftersom flickan/kvinnan inte  
dricker då det är svårt samt smärtsamt att kissa. 

• Menstruationssmärtor. 

• Hög frånvaro i skolan. 

• Hög frånvaro på idrottslektioner eller  
svårighet att delta i aktiviteterna. 

• Beteendeförändring efter att flickan har  
haft en långvarig frånvaro från skolan. 

• Ökad risk för psykisk ohälsa i form av posttrau-
matiskt stressyndrom, nedstämdhet, ångest, 
sömn-svårigheter, beteende- och inlärnings-
problem, uppmärksamhetsstörning.

• Återkommande urinvägsinfektioner.

FLICKOR I RISKGRUPP

Enligt socialstyrelsen tillhör flickan riskgrupp om: 

• hennes familj har bakgrund från  
ett land där sedvänjan brukas 

• hennes äldre syskon har blivit utsatta för  
könsstympning 

• hennes vårdnadshavare är positiva  
eller ambivalenta till ingreppet. 

TECKEN PÅ ATT FLICKAN  
ÄR I RISK ATT UTSÄTTAS 

Våga fråga hur hon mår och vad som händer i hennes 
liv. Notera hur hon reagerar när du frågar. Var särskilt 
uppmärksam på en flicka i riskgrupp om hon: 

• berättar att hon ska resa utomlands 

• berättar att hon ska firas på något sätt.
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Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att beslut från riksdag 
och regering genomförs samt att samordna den statliga 
verksamheten i länet. Vi är en kunskapsorganisation som 
arbetar tvärsektionellt med flera olika sakfrågor från lands- 
bygdsutveckling, miljömålen, biologisk mångfald och djur- 
skydd till flykting- och integrationsfrågor, hållbar samhälls-
planering och krisberedskap.

Vår värdegrund bygger på tre ord, handlingskraft, professiona-
litet och förståelse och ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer.


