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Svar på remiss om motion 
Utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig 
könsstympning 

 

Förslag till beslut 
 

1. Idrotts- och Föreningsnämnden avstyrker motion om utbildningsinsatser för att 

motverka kvinnlig könsstympning. 

 

2. Idrotts- och Föreningsnämnden skickar förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning 
Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal 

tradition. Traditionen förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. Den kan se 

olika ut i olika länder. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och 

muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd 

gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former. Sedan 1982 är 

könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) Om man är bosatt i 

Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. Könsstympning av 

flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot 

barns rättigheter, enligt barnkonventionens artikel 19, 24 och 37.  Nämnden har att ta 

ställning till svar på remiss om motionen Utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig 

könsstympning. Förslaget innebär att Idrotts- och föreningsnämnden och Socialnämnden 

Centrum uppdras att ta fram och sprida information och utbildningsinsatser riktade till 

föreningsledare för att motverka kvinnlig könsstympning. 

I juni 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag av regeringen att inventera effektiva 

arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan 

förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.  

Uppdraget resulterade i ett material för föreningsledare som finns fritt tillgängligt på 

Jämställdhetsmyndighetens hemsida. Förvaltningens bedömning är därav att staden inte 

behöver ta fram ett eget nytt material, utan istället sprida kunskap och information om det 

material som finns. 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför ett stort 

lidande. Av FN, EU och andra organisationer och myndigheter ses könsstympning av 

flickor och kvinnor idag som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck, och som en 

kränkning av barns och kvinnors rättigheter, samt kontroll av flickors och kvinnors 

sexualitet är ett centralt inslag i hederskontexter. 

Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sedvänja, som syftar till att kontrollera 

flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Vanligast är att könsstympningen sker i 

åldern fyra till fjorton år, men även spädbarn kan stympas. Övergreppet kan få allvarliga 

fysiska och psykiska konsekvenser, på både kort och lång sikt, för den utsatta. Det är 

väldigt viktigt att inkludera män och unga pojkar i arbetet mot kvinnlig könsstympning. 

Traditionen upphör först då männen inte längre efterfrågar kvinnor som är könsstympade 

Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer på många håll runt om i världen, i 

såväl kristna som muslimska grupper från Indonesien i öst till Peru i väst (UNICEF 

2013). Könsstympning av flickor och kvinnor har under lång tid förekommit i flera länder 

i Afrika och Mellanöstern men genom migration har företeelsen blivit en global 

angelägenhet. Enligt UNICEF:s senaste rapport (2013) är 200 miljoner flickor och 

kvinnor könsstympade varav 44 miljoner är flickor under 14 års ålder. År 2012 var antalet 

könsstympade flickor och kvinnor i Sverige cirka 38 000, enligt en uppskattning gjord av 

Socialstyrelsen. Av dessa var ca 7 400 under 18 år. Cirka 19 000 flickor uppskattades 

ingå i en riskpopulation där vårdnadshavarna har en positiv attityd eller är ambivalenta till 

könsstympning även efter migration. Sedan 2015 har Sverige fått en kraftigt ökad 

invandring, bland annat från de områden där könsstympning av flickor och kvinnor 

praktiseras, vilket gör att antalet nu troligtvis är högre än de då uppskattade 38 000. Den 

senaste skattningen visar att utifrån befolkningsstatistik per 2019-12-31, kan 4 898 flickor 

och kvinnor i åldern 15 till 49 år vara könsstympade i Göteborg. 

I Göteborg genomförs regelbundet en liknande skattning utifrån stadens 

befolkningsstatistik. 

 

Bilagor 

1. Motion Utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning 
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Ärendet 

Nämnden har att ta ställning till svar på remiss om motion Utbildningsinsatser för att 

motverka kvinnlig könsstympning. Förslaget innebär att Idrotts- och föreningsnämnden 

och socialnämnden Centrum uppdras att ta fram och sprida information och 

utbildningsinsatser riktade till föreningsledare för att motverka kvinnlig könsstympning. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet har lagt en motion i Kommunstyrelsen om utbildningsinsatser för att 

motverka kvinnlig könsstympning. Motionen har skickats på remiss. Under arbetet med 

framtagandet av Göteborg Stadsplan mot våld i nära relationer (2014-2019) framkom 

behovet av att åter aktualisera arbetet mot kvinnlig könsstympning i staden. Hösten 2017 

tillsattes, efter beslut inom Social resursnämnd, en samordnare mot hedersrelaterat våld 

anställd på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld. Sedan våren 2018 erbjuder Dialoga basutbildningar i hedersrelaterat våld, där frågan 

om kvinnlig könsstympning ingår. Den internationella dagen mot kvinnlig 

könsstympning 6:e februari uppmärksammas sedan 2016 årligen i Göteborgs Stad, genom 

anordnandet av en konferens. 

Sedan 2016 finns ett myndighetsövergripande nätverk för arbetet mot kvinnlig 

könsstympning och barn- och tvångsäktenskap, i syfte att skapa erfarenhetsutbyte och 

sprida information i frågan. Från 2018 omfattar nätverket frågor inom hela området 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns också en myndighetsövergripande 

arbetsgrupp mot hedersrelaterat våld och förtryck, där kvinnlig könsstympning ingår. 

Arbetsgruppens syfte är att förbättra den operativa samverkan i enskilda ärenden 

myndigheter emellan. Staden har sedan 1 januari 2020 en separat plan för arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck, där frågan om kvinnlig könsstympning är inkluderad.  

Jämställdhetsmyndigheten har konstaterat att det finns få konkreta exempel på 

förebyggande och attityd- och beteendeförändrande arbete mot könsstympning av flickor 

riktat till unga inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer. Mot bakgrund av 

detta fick Jämställdhetsmyndigheten i juni 2018 i uppdrag av regeringen att inventera 

effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och 

mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. I 

uppdraget ingick också att sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen 

med ett fokus på fritidsledare och ledare inom civila samhället. Detta uppdrag har 

resulterat i ett framtaget material riktat mot ledare och förebilder som är publicerat på 

Jämställdhetsmyndighetens hemsida. Materialet syftar till att stärka och stötta ledare att 

våga bryta tystnaden om könsstympning och att skapa rätt förutsättningar för att inleda 

samtal med barn och unga som de möter. Den lilla handboken om könsstympning mot 

flickor och kvinnor utgör en del av materialet och finns att ladda ner på hemsidan. 

Jämställdhetsmyndigheten fick i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder 

för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och 

kvinnor. Även här ingick att sprida relevanta metoder till aktörer och verksamheter som 

möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och 
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kvinnor som har blivit könsstympade. Detta uppdrag slutredovisades till regeringen i 

december 2020 genom rapporten Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och 

kvinnor (2020:10). 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det redan finns ett framtaget material för föreningsledare 

att använda sig av i arbetet med att motverka kvinnlig könsstympning, som finns fritt 

tillgängligt på Jämställdhetsmyndighetens hemsida, behov finns inte att ta fram ett eget 

nytt material. Idrott- och föreningsförvaltningen behöver istället sprida kunskap och 

information om det material som finns. Detta görs genom att lägga länk 

(utbildning.socialstyrelsen.se) och hänvisning till Jämställdhetsmyndighetens hemsida i 

samband med våra utskick som görs till föreningslivet, samt göra en nyhet på Facebook. 

Föreningsledare kan fylla en viktig funktion i arbetet att motverka kvinnlig 

könsstympning, men förvaltningens bedömning är att de mest centrala medarbetarna är de 

inom förskola och skola samt socialtjänst, detta är yrkesgrupper som behöver ha 

fördjupade kunskaper inom området.  

Förvaltningens chefer har genomgått utbildning i våld i nära relation / hedersrelaterat våld 

och förtryck där kvinnlig könsstympning ingick, samt medarbetarna på föreningsstöd gått 

utbildning i barnkonventionen. Utbildningen genomfördes tillsammans med Rädda 

Barnen. 
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https://utbildning.socialstyrelsen.se/

