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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) är en uråldrig 

tradition med starka band till kulturell och etnisk identitet. Mer än 200 miljoner kvinnor och 

flickor beräknas vara könsstympade och årligen riskerar cirka 3,9 miljoner ytterligare flickor 

att utsättas. Andelen kvinnor från länder där FGM är vanligt förekommande och som föder 

barn i Sverige har ökat i och med ökad invandring från dessa länder. FGM är internationellt 

betraktat som en kränkning av de mänskliga rättigheterna samt ett brott mot kvinnor och barns 

rättigheter.  

 

Syfte Att jämföra förekomsten och risken för perinatala komplikationer hos kvinnor med en 

diagnos av FGM med kvinnor utan denna diagnos som fött barn i Sverige mellan åren 2007 - 

2017. 

 

Metod En populationsbaserad kohortstudie.  

 

Resultat Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att barn födda av kvinnor med en FGM 

diagnos har en signifikant ökad risk för låg Apgar, födas lätta för tiden (SGA), drabbas av 

kramper, perinatal död inklusive intrauterin fosterdöd samt att födas överburna.   

Slutsats FGM är förknippat med ett flertal allvarliga perinatala komplikationer. Störst risk 

kunde ses mellan FGM och att födas lätt för tiden, födas överburen och intrauterin fosterdöd. 

Dessa samband var robusta oavsett vilket land kvinnan är född. Det går att dra slutsatsen att 

kvinnor med en FGM-diagnos och deras nyfödda barn tillhör en riskgrupp. Det är av stor vikt 

att arbeta preventivt för att skydda dessa kvinnor och barns hälsa. 

 

 

 

 

Nyckelord FGM, Kvinnlig könsstympning, Neonatala komplikationer, Perinatala 

komplikationer  



 
 

ABSTRACT 

Background Female Genital Mutilation (FGM) is an ancient tradition with strong ties to 

cultural and ethnic identity. More than 200 million women and girls are estimated to be 

exposed, and about 3.9 million more girls are at risk each year. The proportion of women 

from countries where female genital mutilation is common, and which gives birth to children 

in Sweden has increased with an increased immigration. Female genital mutilation is 

internationally considered as a violation of human rights and a violation of women's and 

children's rights. 

Aim To compare the incidence and risk of perinatal complications among women with a 

diagnosis of FGM with women without this diagnosis who has given birth to a child in 

Sweden during the years 2007 - 2017. 

Method A population-based cohort study. 

Results The main result of this study is that children born of women with an FGM-diagnosis 

have a significantly increased risk of low apgar scores, being born Small for Gestational Age, 

convulsions, perinatal death and prolonged pregnancy could be observed. 

Conclusion FGM is associated with a number of serious perinatal complications. The greatest 

risk was seen between female genital mutilation and being born Small for Gestational Age, 

prolonged pregnancy and intrauterine fetal death. These relationships were robust regardless 

of which country the woman was born. It can be concluded that women with an FGM 

diagnosis and their newborn children belong to a risk group. It is very important to work 

preventively to protect these women and children's health. 
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BAKGRUND 

Kvinnlig könsstympning är en uråldrig tradition med starka band till kulturell och etnisk 

identitet. Det finns olika teorier om varför det har uppkommit. Traditionen kan härledas till 

det forntida Egypten där infibulation (även kallad faraonisk omskärelse) förekom 

(Abdulcadira, Margairazb, Boulvaina & Iriona, 2011). I många samhällen är kvinnlig 

könsstympning en rit som ska inviga en ung flicka in i vuxenvärlden och det är en 

förutsättning för att bli kvinna. Det anses som ett krav för äktenskap, då ingreppet ska bevara 

flickans oskuld inför ett giftermål (UNICEF, 2019). Det är ett sätt att kontrollera kvinnors 

sexualitet då den sexuella njutningen kan minskas för kvinnan och på så vis ska hon vara 

trogen sin man. Det anses även öka mannens sexuella njutning. Könsstympningen tros leda 

till avhållsamhet och som skydd mot kvinnors sexuella drifter. Redan på romartiden 

könsstympades slavar för att hindra dom från att ha sexuellt umgänge (Abdulcadira et al., 

2011). Andra orsaker till att kvinnlig könsstympning utförs är till exempel av estetiska och 

hygieniska skäl, rädsla för att klitoris ska växa och skada barnet vid en födsel eller leda till 

manlig impotens (Krása, 2010).  

Könsstympningen utförs oftast av traditionella omskärerskor, äldre kvinnor i byn eller 

barberare. Det kan utföras med smutsiga instrument som knivar, rakblad, glasskärvor eller 

andra vassa föremål, och ofta utan bedövning. Vanligast är det att barn mellan 4-14 år utsätts, 

men det förekommer även att spädbarn stympas. I vissa fall kan det utföras inför att en kvinna 

ska gifta sig, i andra fall kan det vara på en kvinna som väntar sitt första barn eller som 

nyligen har fött sitt första barn (UNICEF, 2019).  

En vanlig missuppfattning är att kvinnlig könsstympning skulle tillhöra en viss religion, även 

om den främst förekommer i länder med muslimsk tro. Traditionen utförs inom många 

religioner trots att det inte finns något påbud i någon av dem (Abdulcadira et al., 2011). Det är 

en kulturellt betingad tradition. Där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande är det 

riskabelt att avvika från normen eftersom att det inte är säkert att omgivningen accepterar 

detta. Social påtryckning och rädslan för utanförskap från samhälle, familj och vänner är en 

avgörande anledning till att traditionen fortskrider (WHO, 2018).   

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är kvinnlig könsstympning internationellt betraktat 

som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett brott mot kvinnor och barns 

rättigheter (WHO, 2018). FN:s konvention om barns rättigheter eller barnkonventionen som 
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den även heter, är ett rättsligt bindande internationellt avtal som fastslår att barn är individer 

med egna rättigheter och inte vuxnas ägodelar. Kvinnlig könsstympning bryter mot 

barnkonventionen då traditionen huvudsakligen utförs på barn (UNICEF, 2020). I Sverige är 

det sedan år 1982 förbjudet enligt lag att utföra denna handling. År 1998 infördes en 

skärpning av lagen och i samband med det ersattes den tidigare benämningen “omskärelse” 

mot “stympning” för att visa på hur pass allvarlig handlingen är (Socialstyrelsen, 2016).  

Prevalens 

Mer än 200 miljoner kvinnor och flickor världen över beräknas vara könsstympade (WHO, 

2018). Varje år riskerar cirka 3,9 miljoner flickor att utsättas för könsstympning (UNICEF, 

2019). Kvinnlig könsstympning förekommer primärt i de nordöstra delarna av Afrika, delar 

av Mellanöstern och Asien. Det finns även vissa etniska grupper i Sydamerika som utför det. I 

och med en globalt ökad migration så stiger antalet flickor och kvinnor som har blivit utsatta 

utanför sitt ursprungsland eller som befinner sig i riskzonen för att utsättas i Europa (WHO, 

2018). Den mest omfattande och allvarliga formen av kvinnlig könsstympning, som även 

kallas infibulation (se begreppsförklaring nedan) förekommer framförallt i de Afrikanska 

länderna Somalia, Sudan, Etiopien, Eritrea och Djibouti. I dessa länder uppskattas att 74% i 

Etiopien, 88% i Sudan, 89% i Eritrea, 93% i Djibouti till 98% i Somalia är könsstympade 

(WHO, 2019). Det beräknas att det lever runt 40 000 flickor och kvinnor i Sverige idag som 

kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning. Av dessa personer är omkring 7 400 

barn under 18 år (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Medicinska Födelseregistret (MFR) har 

andelen kvinnor från länder där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande och som 

föder barn i Sverige ökat från 1,4 % (1 237) år 2000 till 4 % (4 226) år 2017 (Socialstyrelsen, 

2018). 

Definitioner och begrepp 

Female genital mutilation (FGM) är en term som används internationellt. I fortsättningen 

kommer begreppet FGM användas som förkortning i denna studie. Enligt WHO omfattar 

FGM procedurer som rör delvis eller fullständigt borttagande av de yttre genitalierna eller 

annan skada på de kvinnliga könsdelarna av icke-medicinska skäl.  

FGM klassificeras enligt WHO (2018) i fyra olika kategorier enligt följande: 

Typ 1. Totalt eller delvis avlägsnande av klitoris och/eller klitoris förhud.  
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Typ 2. Totalt eller delvis borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, med eller utan 

borttagning av de yttre blygdläpparna. 

Typ 3. Förminskning av vaginalöppningen genom att skära i och sammanfoga de yttre 

och/eller inre blygdläpparna med eller utan borttagande av klitoris. Detta kallas även för 

infibulation eller faraonisk omskärelse. 

Typ 4. Alla andra typer av skadliga ingrepp som inte ingår i typ 1-3. Det kan exempelvis vara 

prickning, skärande, brännande eller skrapning på klitoris och omgivande vävnad. 

En åtgärd som kan bli aktuell om kvinnan är utsatt för typ 3 är deinfibulation och innebär att 

kvinnan genomgår en mindre öppningsoperation, för att underlätta till exempel en förlossning 

(Socialstyrelsen, 2016). 

Konsekvenser av FGM  

Det finns inga hälsofördelar med FGM. Ingreppet kan ge både akuta och långvariga 

komplikationer. Akuta komplikationer kan vara: svår smärta, allvarlig blödning, svullnad i 

underlivet, feber, infektion, svårigheter att kissa, chock och skador på angränsande organ. 

Långsiktiga konsekvenser kan vara: urinvägsbesvär som urinvägsinfektioner, vaginala 

infektioner, problem vid menstruation, smärta, cystbildning, sexuella besvär, psykiska besvär, 

komplikationer i samband med barnafödande och neonatal död (WHO, 2018). 

Sexuellt överförda sjukdomar (HIV, HCV, HBV) beskrivs även som vanligt på grund av att 

smutsig utrustning används eller på grund av lättblödande ärrbildning vid samlag (Frega et al., 

2013).  

FGM är förenat med upprepade urinvägsinfektioner och bakteriell vaginos, som i sin tur ökar 

risken komplicerad graviditet, prematur förlossning och komplikationer hos det nyfödda 

barnet (Gale & Rymer, 2016). Infektioner i sin tur är den största orsaken till intrauterin 

fosterdöd enligt en svensk studie, där det i 24 % av fallen var infektioner som förorsakade det. 

De vanligaste bakterierna som orsakade detta var Grupp B- streptokocker och enterokocker 

samt E. Coli (Petersson et al., 2002). Ärrvävnad och ihopsydd vaginalöppning (infibulation) 

kan försvåra genomförandet av vaginalundersökning, skapa problem att följa 

förlossningsförloppet samt svårighet att ta skalpblodprov (Gale & Rymer, 2016). FGM kan 

också leda till att förlossningsförloppet förlängs (Frega et al., 2013; Vangen, Stoltenberg, 

Johansen, Sundby & Stray-Pedersen, 2002; Chibber, El-saleh & El harmi, 2011). Långdragen 
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förlossning är i sin tur relaterat till, kejsarsnitt, sugklocka och stora blödningar (Matta, Turner, 

Flatley & Kumar, 2019) samt svåra bristningar (Laughorn et al., 2014). Värksvaghet och 

långdragen förlossning ökar också risken för neonatala komplikationer, syrebrist (Sandtröm et 

al., 2016) och låg Apgar (Altman et al., 2015). Komplikationerna av FGM orsakar både fysisk 

och psykiskt lidande för kvinnan livet ut. Tiden under graviditet, förlossning och de närmaste 

veckorna efter förlossningen, är särskilt sårbar eftersom det finns en ökad risk för dödlighet 

och sjuklighet från komplikationerna (Ruschwan, 2000). 

Tidigare forskning 

Samband mellan FGM och perinatal död observerades i en studie omfattande 28 393 kvinnor 

från sex afrikanska länder. Enligt denna studie leder FGM till en till två fler perinatala 

dödsfall per 100 födslar (Banks et al., 2006). En annan studie från Burkina Faso inkluderande 

85 kvinnor som hade genomgått FGM (typ 1 och typ 2) och 95 kvinnor som inte hade 

genomgått FGM. Ett samband mellan de kvinnor som hade en FGM-diagnos och låg Apgar 

(<7 efter 5 min.), fler återupplivningsförsök och fler barn som föddes dödfödda identifierades 

(Frega et al., 2013). Ytterligare en studie som jämförde kvinnor med FGM och kvinnor utan 

FGM fann ett samband mellan FGM, kejsarsnitt och tidig neonatal död (Chibber et al., 2011). 

I en svensk registerstudie av 63 fall av perinatal död hos gravida kvinnor från Somalia, 

Etiopien och Eritrea kunde dock inga samband mellan FGM och perinatal död ses (Essén et 

al., 2002). FGM har även i andra studier inte kunnat kopplas till låg Apgar (Raouf, Ball, 

Huges, Holder & Papaioannou, 2010; Balachandran, Duvalla, Sultan & Thakar, 2017). I en 

fall-kontrollstudie från Schweiz där perinatala utfall såsom: pH, Apgar-poäng och födelsevikt 

undersöktes hos 122 kvinnor med diagnosen FGM jämfört med 110 kvinnor utan diagnosen 

kunde inga perinatala skillnader ses mellan grupperna. Kvinnorna med FGM diagnos kom 

främst från Somalia, Sudan och Etiopien och det var både först- och omföderskor (Wuest et 

al., 2009).  

Utlandsfödda kvinnor som immigrerat från låginkomstländer har i flera studier visat sig ha 

sämre förlossningsutfall än vad svenskfödda kvinnor och kvinnor från medel- och 

höginkomstländer. Detta kan delvis bero på sämre hälsa generellt, sämre näringsstatus i 

uppväxten, infektioner och möjligen att utlandsfödda kvinnor får sämre vård. Dessutom kan 

språkförbistringar och brist på användningen av tolk bidra med att dessa kvinnor inte söker 

hjälp i tid eller inte får evidensbaserad vård. Två svenska registerstudier har funnit att kvinnor 

från Afrika och Mellanöstern har en signifikant högre risk för intrauterin fosterdöd jämfört 
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med svenskfödda kvinnor (Ekéus, Cnattingius, Essén & Hjern, 2010) och att kvinnor som 

emigrerat från Somalia till Sverige har en ökad risk för perinatal dödlighet, akut kejsarsnitt 

och att föda barn små för tiden, i jämförelse med svenskfödda kvinnor (Råssjö, Byrskog, 

Samir, Klingberg-Allvin, 2013). En norsk studie som jämfört perinatala utfall mellan 

Somaliska kvinnor som immigrerat till Norge med kvinnor födda i Norge, fann en signifikant 

högre risk för avvikande/patologiskt CTG, kejsarsnitt, låg Apgar och perinatal död hos de 

som hade immigrerat (Vangen et al., 2002). Kvinnorna hade ingen diagnos med FGM, dock 

är ca 98 % av alla kvinnor från Somalia könsstympade (WHO, 2019). En annan norsk studie 

styrker att immigrerade kvinnor har en högre risk för perinatal dödlighet (Naimy, Grytten, 

Monkerud & Eskild, 2013). 

Faktorer hos den gravida kvinnan kan påverka utfall av graviditet, förlossning, det ofödda 

samt nyfödda barnet. Risken för graviditetskomplikationer ökar med stigande ålder hos 

modern. Kvinnor över 40 år har en ökad risk för allvarliga perinatala komplikationer och 

förlossningsutfall när graviditeten pågår längre än 41 veckor (Kortekaas et al., 2020). En 

maternell ålder över 35 år har visat sig öka risken för intrauterin fosterdöd (IUFD), intrauterin 

tillväxthämning (IUGR), neonatal död och graviditetsdiabetes (Lean, Derricott, Jones & 

Haezell, 2017). Kurvan för perinatal mortalitet i förhållande till graviditetslängd beskrivs 

traditionellt som U-formad, där den lägsta dödligheten för enkelbörd inträffar vid 40 veckor 

+- 1 vecka. Överburenhet ökar risken för IUFD, skulderdystoci, trauma (frakturer, 

kefalhematom) och neonatala kramper (Olofsson, 2014). 

Kvinnor med graviditetsdiabetes och de som är gravida och har diabetes sedan tidigare har 

jämfört med kvinnor som har normal blodsockernivå en högre risk för perinatala 

komplikationer, såsom preeklampsi och låg födelsevikt. De som har diabetes innan 

graviditetens start har även högre risk för prematur förlossning och intrauterin fosterdöd än de 

andra två grupperna (Li et al., 2020). Enligt studier från det Svenska Medicinska 

Födelseregistret (MFR) har överviktiga kvinnor en dubblerad risk att drabbas av 

graviditetsdiabetes jämfört med de kvinnor som har ett normalt eller lågt Body Mass Index 

(BMI). För kvinnor med fetma (BMI >30) är denna risk sexfaldigt ökad. Övervikt ökar risken 

för förekomsten av makrosomi (födelsevikt över 4500g) och barn stora för tiden (large for 

gestational age, LGA) samt även risken för IUFD och tidig neonatal död (Cnattingius & 

Stephansson, 2014). En kort längd hos kvinnan är associerad till en ökad risk att föda för 

tidigt (Derraik, Lundgren, Cutfield & Ahlsson, 2016). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk referensram kommer begreppet genus att användas för att förklara och förstå 

företeelsen kvinnlig könsstympning. Yvonne Hirdman (2001) beskriver att genus inbegriper 

de värderingar och föreställningar som finns i samhället om vad som anses manligt och 

kvinnligt, till skillnad från det biologiska kön som människan föds med. Genus är något som 

människan formas till via kultur, språk och tänkande. Det är ej ett fast begrepp utan förändras 

kontinuerligt och ser olika ut i olika kulturer, tidsperioder och i olika delar av världen.  

Hirdman skildrar vad hon kallar ett genuskontrakt där åtskillnaden av män och kvinnor 

upprätthålls av de båda könen. Det är en kulturellt styrd överenskommelse där män och 

kvinnor tilldelas olika egenskaper, platser och sysslor med åtskilda förpliktelser, skyldigheter 

och rättigheter. Överenskommelsen är starkt nedärvd, ofta omedvetet, genom generationer 

och har levt vidare i olika former genom tiderna. Hon menar att genussystemet har två 

grundläggande logiker, isärhållande av könen och att vi lever i ett patriarkalt samhälle där 

mäns intressen är överordnade kvinnors intressen. Genussystemet innefattar det strukturella 

tvång som de båda könen tyngs under. Genom att bryta särskiljandet mellan könen kan den 

manliga normen ifrågasättas (Hirdman, 2001).  

Kvinnor och män värderas ojämlikt utifrån kön, detta är ett globalt hälsoproblem som oftast 

drabbar kvinnor och barn hårdast (WHO, 2020). FGM är en form av könsbaserat våld, alla 

typer av det är skadliga och bryter mot en rad mänskliga rättigheter för flickor och kvinnor 

(UNHCR, 2013). 

Problemformulering   

Få studier har belyst associationerna mellan FGM och perinatala komplikationer och 

studierna visar olika resultat. Ett flertal studier påvisar negativa perinatala utfall medan andra 

inte har kunnat påvisa det. Många studier baseras på små̊ studiepopulationer med selekterade 

grupper av kvinnor. Utlandsfödda kvinnor som immigrerat från låginkomstländer har i flera 

studier visat sig ha sämre förlossningsutfall än vad svenskfödda kvinnor och kvinnor från 

medel-och höginkomstländer har. Antalet kvinnor från länder där könsstympning är vanligt 

förekommande har ökat i Sverige. Genom att använda register kommer populationsbaserade 

data användas för att jämföra risken för perinatala komplikationer mellan kvinnor som har en 

diagnos av FGM, med kvinnor som inte är diagnostiserade med FGM men som kommer från 

länder där FGM är vanligt förekommande samt kvinnor från Sverige. Den stora 
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studiepopulationen bidrar till att generaliserbarheten av resultatet blir stor. Kunskap om 

perinatala komplikationer till följd av FGM är av vikt för att i framtiden kunna undvika och 

förebygga eventuella skador relaterat till könsstympning.    

Syfte 

Syftet är att jämföra förekomsten och risken för perinatala komplikationer hos kvinnor med 

en diagnos av FGM med kvinnor utan denna diagnos som fött barn i Sverige mellan åren 

2007 - 2017. 

Frågeställning   

Har kvinnor med en FGM diagnos ökad risk för perinatala komplikationer såsom låg Apgar, 

barn födda lätt för tiden (SGA), kramper, hjärnblödning, intrauterin fosterdöd (IUFD), 

perinatal död, prematuritet och överburenhet? 

 

METOD  

Design 

Studien är en populationsbaserad kohortstudie. Denna design är lämplig när en utvald 

befolkningsgrupp ska följas över tid avseende olika utfall, och den anses ha stort bevisvärde 

när det gäller kausalitet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 

Studien inkluderar alla förlossningar som registrerades i det Medicinska Födelseregistret 

(MFR) i Sverige mellan åren 2007 - 2017, totalt 1 227 876 förlossningar.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde genom MFR som handhas av Socialstyrelsen. MFR omfattar alla 

graviditeter som har lett till förlossning i Sverige. Det innehåller information om graviditet, 

förlossning och det nyfödda barnet. Levande födda samt dödfödda barn med en 

graviditetslängd på 22+0 veckor ingår. Information om mammans hälsovanor, reproduktiva 

historia, nuvarande och tidigare graviditeter, förlossningsutfall är några av de uppgifter som 
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finns att tillgå. Uppgifterna rapporteras in av mödrahälsovården, förlossningsvården samt 

nyföddhetsvården (Socialstyrelsen, 2019). 

Tillvägagångssätt  

Data om maternella karakteristiska, diagnoser och utfall för kvinnorna och deras nyfödda barn 

mellan 2007-2017 beställdes från och levererades av Socialstyrelsen. Genom användning av 

de diagnostiska koder som klassificerats i enlighet med den tionde revisionen av International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), var det möjligt att 

identifiera diagnoser hos mödrar och nyfödda i registerdatan. Den svenska versionen heter 

ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 

(Socialstyrelsen, 2019). För att kunna särskilja kvinnorna med en FGM-diagnos inkluderades 

följande ICD-10 koder; vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum i form av 

tidigare könsstympning (ICD-kod O34.7A) och kvinnlig könsstympning i den egna 

sjukhistorien (ICD-kod Z91.7). Andra oberoende variabler hos modern, förlossningen eller 

barnet som inkluderades i analysen var: Maternella data: födelseland, ålder, paritet, längd, 

BMI (body mass index). Data om graviditeten: gestationslängd, graviditetsdiabetes och 

diabetes typ 1 och 2, hypertoni och preeklampsi. Data om barnet: födelsevikt och födelseår.  

 

BMI beräknades utifrån uppmätt längd och vikt vid inskrivningen på mödravården och 

kategoriserades sedan i undervikt (<18,5 kg/m2), normalvikt (18,5-24,9 kg/m2), övervikt (25-

29,9 kg/m2) och fetma (>30 kg/m2) eller i data saknas. Paritet kategoriserades som 

förstföderska eller omföderska. Gestationslängd kategoriserades som, prematur (>37 v), 

fullgången (37 v - 41 v +6 dagar), samt överburen (>42 v). Födelsevikt delades in i gram (g). 

<3000, 3001-3500, 3501-4000, 4001-4500, 4501-5000. 

Perinatala utfall 

För att undersöka associationer mellan FGM och perinatala komplikationer bedömdes 

följande utfall: låg Apgar, lätt för tiden (SGA), kramper (ICD-kod P90), hjärnblödning (ICD-

kod P10 och P52), intrauterin fosterdöd (IUFD), perinatal död, prematuritet och överburenhet. 

Låg Apgar definierades som <7 poäng fem minuter efter födseln. Apgar bedöms vid 1, 5 och 

10 minuter på det nyfödda barnet och poängsätts med 0-2 poäng. Den maximala 

poängsumman kan bli 10 poäng. Lätt för tiden definierades som en vikt lika med eller lägre 

än -2 standardavvikelser (-22 %) för gestationsåldern. IUFD definierades som att barnet dött i 
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magen eller föds dödfött efter 22 fulla graviditetsveckor och perinatal död att barnet dör 

intrauterint från och med 22 fulla graviditetsveckor samt alla barn som dör inom den första 

levnadsveckan. Prematuritet definierades som en graviditetslängd under 37 veckor och 

överburenhet som en graviditetslängd över 42 veckor.  

Bearbetning och analys   

Förekomsten av perinatala komplikationer jämfördes mellan kvinnor med FGM diagnos, med 

kvinnor utan denna diagnos från Somalia, Sudan, Etiopen och Eritrea, kvinnor från övriga 

Afrika samt kvinnor från övriga världen och svenskfödda kvinnor.  

Kvinnorna delades in fem olika grupper baserat på födelseland eller förekomst av en diagnos 

med FGM.  

1. Kvinnor med diagnos av FGM - studiegrupp 

2. Kvinnor födda i Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea 

3. Kvinnor födda i övriga Afrika 

4. Kvinnor födda i övriga världen 

5. Kvinnor födda i Sverige - jämförelsegrupp 

Data analyserades först med deskriptiv statistik, som används för att få en överblick av 

materialet (Billhult, 2017). Efter det sammanställdes det i tabeller i Word-dokument för att 

slutligen analyseras med logistisk regression. Logistisk regressionsanalys användes för att 

beräkna risksamband mellan FGM och utfallsvariablerna (Bring, Taube & Wikman, 2015), 

vilka presenteras som odds ratio (OR) med ett konfidensintervall (CI) på 95 %. Analyserna 

gjordes i dataprogrammet “Statistical Packages for social sciences” (SPSS). Två modeller 

användes för att bedöma sambandet mellan FGM och perinatala utfall. En ojusterad och en 

justerad modell där hänsyn tagits för ytterligare faktorer som kan tänkas påverka ett eventuellt 

samband, så kallade störfaktorer. De faktorer som justerades för är: barnets födelseår, 

moderns ålder, moderns längd, BMI, paritet, all form av diabetes och all form av hypertoni.  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien har genomgått en etikprövning och fått godkänt (Dnr 2020–00113). Forskning som 

innebär insamling av känsliga personuppgifter ska prövas i etikprövningsnämnden enligt 

personuppgiftslagen (Kjellström, 2017). Då detta är en registerbaserad observationsstudie 

finns inga direkta risker för studiedeltagarna. Socialstyrelsen som levererat data till studien 

har ersatt undersökningspopulationens personnummer med anonymiserade löpnummer. 

Anonymitet innebär att materialet är avidentifierat och de som utför projektet ej kan härleda 

studiepopulationen (Kjellström, 2017). Filerna med de avidentifierade uppgifterna har lagrats 

i lösenordskyddade filer. 

Ingen enskild individ kan identifieras, dock finns det finns en viss risk för upplevt 

integritetsintrång då studiepopulationen ej har tillfrågats att medverka. Samtycke har heller 

inte gått att inhämta på grund av anonymitet och en praktisk omöjlighet att tillfråga en sådan 

stor studiepopulation. Samhällsnyttan av studien bedöms trots allt överträffa det begränsade 

intrång i studiepopulationens integritet som studien kan medföra.  

 

RESULTAT 
 
Diagram 1. Andelen kvinnor i Sverige som har fött barn mellan åren 2007 – 2017. Indelat 

efter FGM-diagnos, kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan samt kvinnor födda 

i övriga Afrika. 
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Mellan åren 2007 - 2017 var det 1 227 876 förlossningar i Sverige, under dessa 10 år har 

totalt 4 227 stycken (0,3 %) av de födande en diagnos med FGM. Diagram 1 visar att under 

den 10-åriga undersökningsperioden har andelen kvinnor med diagnosen FGM ökat. År 2007 

hade 0,1 % av de födande en diagnos och år 2017 hade 0,7 % det. En ökning med kvinnor 

födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan kan även ses, från 1,2 % år 2007 till 2,6 % år 

2017. Kvinnor födda i något Afrikanskt land utöver de tidigare nämnda länderna har även 

ökat, dock inte nämnvärt mycket från 1,2 % år 2007 till 1,7 % år 2017. Utav detta diagram 

kan det utläsas att andelen kvinnor med en FGM-diagnos har ökat i takt med immigrationen 

av kvinnor från Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan har ökat. 

Maternella bakgrundsfaktorer 

Tabell 1. Maternella egenskaper indelat efter födelseland eller diagnos av FGM. 

 N 
 
 
 

n 1 227 
876             

Sverige 
 
 
 

n 914 434 
74.5% 

     
    % 

Somalia 
Sudan 

Etiopien 
Eritrea 

n 25 456 
2.1% 

 
% 

Övriga 
Afrika 

 
 

n 18 168 
1.5% 

 
% 

Övriga 
världen 

 
 

n 265 591 
21.6% 

 
% 

FGM 
 
 
 

n 4 227 
0.3% 

 
% 

Maternell ålder 
(år) 

      

11 - 19       16 437 1.2 2.9  1.4  1.6  5.3  
20 - 24     154 777 11.9 17.1  13.0  14.5  23.0  
25 - 29     366 831 30.1 31.6  28.5  29.1  33.6  
30 - 34     417 070 34.9  27.2 32.5  31.7  23.5  
35 - 59     271 071 21.8  21.2  24.7  23.0  14.7  
Data saknas 1 690      
Maternell längd 
(cm)  

      

130 - 163 328 375 21.1  47.5  39.5  48.9  47.1  
164 - 171 598 383 54.2  44.7  48.6  40.9  44.5  
172 - 210 245 818 24.7  7.8  11.9  10.2  8.4  
Data saknas 55 300      
Paritet       
Omföderska 695 843 55.3  77.9  63.7  59.1  52.9  
Förstföderska 532 033 44.7  22.1  36.3  40.9  47.1  
BMI       
Undervikt 28 093 2.0  3.9  2.0  3.2  5.5  
Normal 675 616 56.4  34.1  39.1  53.6  42.1  
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Övervikt 290 482 22.8  30.5  33.0  25.0  30.1  
Fetma 148 609 11.8  24.8  18.6  11.5  17.0  
Data saknas 85 076 7.0  6.7  7.3  6.7  5.3  
Diabetes  19 901 1.2 3.9 4.1 2.5 2.5 
Hypertoni och 
preeklampsi 

33 479 3.0 2.1 3.0 2.0 2.5 

Gestationslängd 
(veckor) 

      

<37  72 829 5.9 4.7 6.3 6.0 3.6 
37 - 41+6 1 072 522 87.3 80.5 86.5 88.4 81.2 
>41+6 82 240 6.7 14.8 7.2 5.6 15.2 
Data saknas 285      
Födelsevikt (gram)        
<3000  192 939 14.4  19.4  20.6  19.4  20.8  
3001 - 3500 395 313 30.8  36.2  35.3  36.3  39.3  
3501 - 4000 418 377 35.2  30.9  30.3  30.9  29.8  
4001 - 4500  177 445 15.7  10.8  11.2  10.9  8.6  
4501 – 5000  36 670 3.3  2.2  2.1  2.0  1.1  
Data saknas 7 132 0.6  0.5  0.5  0.5  0.4  

 

Tabell 1 visar de maternella bakgrunds-, graviditets- samt förlossningsfaktorerna. Kvinnorna i 

gruppen med en FGM-diagnos var yngre än jämförelsegruppen som är kvinnor födda i 

Sverige. De var även kortare, 47,1% av kvinnorna i FGM gruppen var mellan 130 - 163 cm 

långa jämfört med gruppen kvinnor födda i Sverige där 21,1% var 130 - 163 cm långa. 

Gällande paritet så var det ingen stor skillnad mellan de båda grupperna. En grupp som stack 

ut var de födda i Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea där 77,9% var omföderskor och 22,1% 

var förstföderskor. Hos kvinnorna med en FGM-diagnos var en högre andel underviktiga 5,5 

% och överviktiga 30,1% samt hade fetma 17 % jämfört med kvinnor födda i Sverige där 2 % 

var underviktiga, 22,8% hade övervikt samt 11,8% hade fetma. Kvinnor med FGM-diagnos 

födde överlag barn med lägre födelsevikt jämfört med kvinnor födda i Sverige. I gruppen med 

FGM-diagnos vägde 20,8% av barnen 3000 g eller mindre, jämfört med 14,4% i gruppen med 

kvinnor födda i Sverige. Gällande all form av hypertoni låg alla grupper relativt lika. Sverige 

och övriga Afrika 3 %, FGM 2,5 %, Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea 2,1 % övriga 

världen 2 %. Kvinnor födda i Sverige var den grupp med lägst förekomst av all typ av 

diabetes, där 1,2 % hade det. I gruppen födda i Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea var det 

3,9 %, i gruppen övriga Afrika 4,1% och grupperna med FGM-diagnos och födda i övriga 

världen hade lika stor procentenhet 2,5%.  
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Perinatala utfall 

Tabell 2. Perinatala utfall. 
 N 

 
 
 

n 1 227 
876 

 
             

Sverige 
 
 
 

n 914 434 
74.5% 

 
% 

Somalia 
Sudan 

Etiopien 
Eritrea 

n 25 456 
2.1% 

 
% 

Afrika 
 
 
 

n 18 168 
1.5% 

 
% 

Övriga 
världen 

 
 

n 265 591 
21.6% 

 
% 

FGM 
 
 
 

n 4 227 
0.3% 

 
% 

Låg Apgar 27 220 2.1  4.2  3.7  2.3  3.5  
Lätt för tiden 
(SGA)  

      

Nej 1 162 885 95.0  91.9  92.5  94.0  91.7  
Ja 28 286  1.9  5.3  4.0  3.1  6.8  
Data saknas 36 705 3.0  2.8  3.5  2.9  1.6  
Kramper 1 792 0.14  0.23  0.17  0.14  0.33  
Hjärnblödning       
Nej 1 154 362 99.97  99.95  99.96  99.97 99.95  
Ja 400 0.03  0.05  0.04  0.03  0.05  
Data saknas 73 114      
Intrauterin 
fösterdöd   

4 636 
 

0.33 0.89 0.59 0.48 0.80 

Perinatal död  6 061 0.43 1.12 0.80 0.61 0.90 
Prematur 
förlossning (<37 v) 

72 829 
 

5.9 4.7 6.3 6.0 3.6 

Överburen (>42 v) 82 240 6.7 14.8 7.2 5.6 15.2 

 

Tabell 2 visar de perinatal utfallen. Barn födda av kvinnor med en FGM-diagnos hade i 3,5 % 

av fallen låg Apgar jämfört med barn till kvinnor födda i Sverige, som var den grupp med 

lägsta andel där 2,1 % av barnen hade det. Den grupp med högst andel låg Apgar var de barn 

födda av kvinnor från Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea med 4,2%, följt av barn till 

kvinnor födda i Afrika med 3,7%. Kvinnor med en FGM-diagnos var de som födde flest barn 

lätta för tiden, 6,8 % jämfört med den grupp där det var minst förekommande som var den 

med kvinnor födda i Sverige där 1,9% av barnen var det. Barn födda av kvinnor med en 

FGM-diagnos drabbades i störst omfattning av kramper i samband med födseln. Det var mer 

än dubbelt, 0,33 %, av fallen krampade jämfört med 0,14 % i gruppen där barnen drabbades 

minst, vilket var barn till kvinnor födda Sverige.  
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Få barn drabbades av hjärnblödning i samband med förlossningen. Barn födda av kvinnor 

med FGM-diagnos samt kvinnor födda i Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea var de 

grupperna med högsta andelen (0,05 %). Barn till kvinnor födda i Sverige samt övriga världen 

var de grupperna med lägst andel (0,03 %). Den grupp med högst antal intrauterin fosterdöd 

var den med kvinnor födda i Somali, Sudan, Etiopien och Eritrea med 0,89 % tätt följt av 

gruppen kvinnor med en FGM-diagnos där 0,80 % av barnen drabbades av det. Barn till 

kvinnor födda i Sverige var de som i lägst antal drabbades (0,33 %). Perinatal död drabbade i 

högst utsträckning barn födda av kvinnor från Somali, Sudan, Etiopien och Eritrea med 1,12 

% följt av kvinnorna med FGM-diagnos med 0,90 % jämfört med Sverige där 0,43 % av 

barnen drabbades. Få barn föddes prematura av gruppen kvinnor med en FGM-diagnos, 3,6 

%. De som i högst utsträckning födde prematura barn var kvinnor född i övriga Afrika (6,3 

%). Gällande överburenhet så var det 15,2% av kvinnorna med FGM-diagnos som födde 

mellan vecka 42 - 45 jämfört med 6,7 % av kvinnorna födda i Sverige. 

Regressionsanalyser  

Tabell 3. Förekomst samt ojusterad och justerad oddskvot med 95 % konfidensintervall för 

barn till kvinnor indelat efter utlandsregion eller FGM i jämförelse av barn till svenskfödda 

kvinnor utifrån olika perinatala utfall. 

Regionindelning n Ojusterad OR  
(95 % CI) 

Justerad OR 
(95 % CI) * 

  Låg Apgar  
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

1 072 2.04 (1.92 – 2.17)  1.80 (1.68 – 1.92)  

Övriga Afrika 672 1.78 (1.65 – 1.93)  1.58 (1.46 – 1.72)  
Övriga världen 6 055 1.08 (1.05 – 1.12)  0.98 (0.95 – 1.01) 
FGM 150 1.71 (1.45 – 2.01)  1.46 (1.23 – 1.73)  

  Lätt för tiden (SGA) 
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

1 356 2.84 (2.68 – 3.0)  2.97 (2.79 – 3.15)  

Övriga Afrika 728 2.10 (1.95 – 2.27)  1.99 (1.84 – 2.16) 
Övriga världen 8 129 1.59 (1.55 – 1.63)  1.36 (1.32 – 1.40) 
FGM 286 3.66 (3.24 – 4.13)  3.01 (2.65 – 3.42) 

  Kramper (P90) 
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

58 1.60 (1.23 – 2.08)  1.45 (1.09 – 1.93)  

Övriga Afrika 30 1.16 (0.80 – 1.66) 0.96 (0.65 – 1.41)  
Övriga världen 383 1.01 (0.90 – 1.13) 0.94 (0.83 – 1.06) 
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FGM 14 2.32 (1.37 – 3.93)  2.12 (1.22 – 3.67)    
Hjärnblödning (P10 + P52) 

Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

35 0.87 (0.62 – 1.22) 0.79 (0.53 – 1.18)  

Övriga Afrika 44 1.53 (1.14 - 2.07)  1.54 (1.11 – 2.14)  
Övriga världen 404 0.96 (0.86 – 1.08) 0.96 (0.84 – 1.09)  
FGM 4 0.60 (0.22 – 1.60) 0.54 (0.17 – 1.66)  
  Intrauterin fosterdöd  
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

226 2.73 (2.38 – 3.13) 2.50 (2.16 – 2.89) 

Övriga Afrika 107 1.81 (1.49 – 2.19) 1.54 (1.25 – 1.90) 
Övriga världen 1 280 1.48 (1.38 – 1.58) 1.36 (1.27 – 1.47)  
FGM 34 2.47 (1.76 – 3.47) 2.35 (1.65 – 3.34) 
  Perinatal död 
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

284 2.59 (2.29 – 2.92) 2.36 (2.07 – 2.69) 

Övriga Afrika 146 1.86 (1.57 – 2.19)  1.64 (1.37 – 1.97) 
Övriga världen 1 622 1.41 (1.33 – 2.19) 1.31 (1.23 – 1.40) 
FGM 38 2.08 (1.51 – 2.87)  2.05 (1.47 – 2.85)   

Prematur förlossning (<37 v) 
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

1 205 0.79 (0.74 – 0.83) 0.72 (0.68 – 0.77) 

Övriga Afrika 1 148 1.07 (1.00 – 1.13)  0.99 (0.93 – 1.06) 
Övriga världen 15 929 1.01 (0.99 – 1.03) 0.95 (0.93 – 0.97) 
FGM 151 0.59 (0.50 – 0.69) 0.53 (0.44 – 0.63) 
  Överburenhet (>42 v) 
Somalia, Eritrea, Etiopien, 
Sudan 

3 758 2.40 (2.32 – 2.49) 2.97 (2.86 – 3.08) 

Övriga Afrika 1 305 1.07 (1.01 – 1.13) 1.16 (1.10 – 1.23) 
Övriga världen 14 967 0.83 (0.81 – 0.84) 0.91 (0.89 – 0.93) 
FGM 643 2.49 (2.28 – 2.70) 2.71 (2.48 – 2.96) 
    
OR, Oddskvot; CI, Konfidensintervall 

* Justerad för: barnets födelseår, moderns ålder, moderns längd, BMI, paritet, all form av 
diabetes och all form av hypertoni. 

 

Tabell 3 visar de perinatal utfallen efter genomförda logistiska regressionsanalyser. Jämfört 

med svenskfödda kvinnor hade kvinnorna i de andra grupperna en signifikant ökad risk för att 

barn skulle födas med låg Apgar. Efter justering för störfaktorer så kvarstod sambandet hos 
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alla grupperna förutom den med kvinnor födda i övriga världen. Alla grupperna hade även en 

signifikant ökad risk att föda barn lätta för tiden i jämförelse med kontrollgruppen, både före 

och efter justering för störfaktorer. I gruppen kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och 

Sudan så ökade risken för barn födda SGA efter justering. Kvinnor med en FGM-diagnos 

hade tre gånger så hög risk att föda barn med SGA, jämfört med kvinnor födda i Sverige.  

En signifikant ökad risk för kramper hos det nyfödda barnet kunde ses hos barn till kvinnor 

med en FGM-diagnos samt barn till kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan. 

Efter justering för störfaktorer kvarstod sambandet men minskade något inom båda 

grupperna. Det fanns även en signifikant ökad risk för hjärnblödning i samband med 

förlossning hos barn till kvinnor födda i övriga Afrika, i jämförelse mot barn till svenskfödda 

kvinnor. Detta samband var stabilt efter justering för störfaktorer. En signifikant ökad risk för 

perinatal dödlighet, inklusive intrauterin fosterdöd kunde ses hos alla grupperna med kvinnor, 

i jämförelse mot gruppen svenskfödda kvinnor. Störst risk kunde ses hos barn till kvinnor 

födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan, följt av barn till kvinnor med en FGM-diagnos. 

Sambanden var stabila då det kvarstod inom alla grupperna efter justering för störfaktorer. 

Barn till kvinnor födda i övriga Afrika hade en signifikant ökad risk att födas prematurt i 

jämförelse av barn till svenskfödda kvinnor, dock kvarstod inte sambandet efter justering för 

störfaktorer. Inom grupperna kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan, övriga 

Afrika och kvinnor med FGM hade barn en signifikant ökad risk att födas överburna. Dessa 

samband var stabila och ökade även efter justering för störfaktorer hos alla tre grupperna. 

 

DISKUSSION 

Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att barn födda av kvinnor med en FGM diagnos 

har en signifikant ökad risk för låg Apgar, födas lätta för tiden (SGA), drabbas av kramper, 

perinatal död inklusive intrauterin fosterdöd samt att födas överburna.   

Resultatdiskussion 

I denna populationsbaserade studie på 1 227 876 förlossningar observerades att andelen med 

kvinnor med en FGM-diagnos har ökat det senaste decenniet. Ökningen av antalet kvinnor 

med en FGM-diagnos som föder barn i Sverige kan beror på en ökad invandring till bland 

annat Europa (UNFPA, 2015).  
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Kvinnor diagnostiserade med FGM var yngre, hade en kortare längd och var oftare 

underviktiga eller överviktiga i jämförelse med svenskfödda kvinnor. De födde i högre 

utsträckning överburna barn, trots det hade barnen en lägre födelsevikt. En svensk fall-

kontrollstudie fann även att kvinnor födda i Somalia är yngre i jämförelse med svenskfödda 

kvinnorna (Råssjö et al., 2013). Även i en norsk studie så var kvinnor som emigrerat från 

Somalia till Norge, yngre än de kvinnor födda i Norge när de fick sitt första barn (Vangen, et 

al., 2002). I denna studie var kvinnor födda i Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea den grupp 

med flest omföderskor och kvinnor med en FGM-diagnos var den grupp med både högst BMI 

men även lägst.  

Efter justering för barnets födelseår, moderns ålder, moderns längd, BMI, paritet, all form av 

diabetes och all form av hypertoni så hade nyfödda till kvinnor i grupperna födda i Somalia, 

Sudan, Etiopien och Eritrea, övriga Afrika och kvinnor med en FGM diagnos en ökad risk för 

att födas med låg Apgar. En tidigare studie styrker sambandet mellan barn till kvinnor födda i 

Somalia och låg Apgar (Vangen et al., 2002). Ytterligare en studie från Burkina Faso styrker 

att barn till kvinnor med en FGM diagnos har en ökad risk för låg Apgar (Frega et al., 2013).  

Efter justering för störfaktorer hade kvinnor med en FGM-diagnos en ökad risk att föda barn 

med SGA. Kvinnor i gruppen Somalia, Sudan, Etiopien och Eritrea hade efter justering en 

ökad risk till skillnad från resterande grupper. Detta resultat går i linje med en Svensk fall-

kontrollstudie, som fann en ökad risk för barn födda av kvinnor med Somalisk härkomst att 

vara födda lätta för tiden i jämförelse med barn till Svenskfödda kvinnor (Råssjö et al., 2013). 

Ytterligare en svensk studie fann att barn till kvinnor med afrikanskt ursprung hade en ökad 

risk att födas lätta för tiden (Essén et al., 2000). Att kvinnor från delar av Afrika i högre 

utsträckning föder SGA barn, även fast de oftare går över tiden, skulle kunna ha att göra med 

en tradition där kvinnor under graviditeten äter mindre för att barnen inte ska bli så stora och 

för att underlätta födandet. Kvinnorna är bland annat rädda för att få stora bristningar. Delar 

av förklaringen skulle även kunna bero på mödrarnas egna intrauterina miljö samt 

uppväxtmiljö som barn. Det förekommer även mer malnutrition i de länderna som skulle 

kunna påverka (Essén el al., 2000; Essén et al., 2002) 

En ökad risk för kramper hos det nyfödda barnet kunde ses hos barn till kvinnor med en 

FGM-diagnos samt barn till kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan. Sambandet 

minskade något efter justering för störfaktorer. Detta skulle kunna bero på att dessa barn i 

högre utsträckning drabbas av låg Apgar, vilket i sin tur är associerat med syrebrist som kan 
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leda till kramper (Blennow & Hagberg, 2015). Det skulle varit intressant att se hur långa 

förlossningarna var, då långdragen förlossning även ökar risken för neonatala komplikationer, 

syrebrist (Sandström et al., 2016) och låg Apgar (Altman et al., 2015). Resultatet visade att 

det var få barn som drabbades av hjärnblödning i samband med förlossningen. Barn till 

kvinnor födda i övriga Afrika var den grupp där en ökad risk kunde ses, sambandet var även 

stabilt efter justering för störfaktorer. Hjärnblödning är en vanlig orsak till kramper hos det 

perinatala barnet och är associerat med hög dödlighet (Hellström-Westas & Ådén, 2015). 

Risken för intrauterin död och perinatal dödlighet var förhöjd bland alla barn till 

utlandsfödda kvinnor i jämförelse med barn till svenskfödda kvinnor. Störst risk kunde ses 

hos barn till kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan följt av barn till kvinnor 

med en FGM diagnos. Sambanden var stabila då de kvarstod efter justering för störfaktorer. 

Ett flertal tidigare studier går i linje med detta resultat. I en översiktsartikel från WHO leder 

FGM till en till två fler perinatala dödsfall per 100 födslar (Banks et al., 2006). Ytterligare 

studier har kopplat perinatal död hos kvinnor med FGM (Frega et al., 2013: Chibber et al., 

2011). En svensk studie såg en ökad risk för perinatal dödlighet hos kvinnor födda i Afrika 

jämfört med svenskfödda kvinnor (Ekéus et al., 2010). Kvinnor som emigrerat från Somalia 

till Sverige har visat sig ha en ökad risk för intrauterin fosterdöd i jämförelse med 

svenskfödda kvinnor (Råssjö et al., 2013). Jämfört med kvinnor födda i Norge så har 

emigrerade Somaliska kvinnor en ökad risk för perinatal död (Vangen et al., 2002).  

Barn till kvinnor födda i övriga Afrika hade en ökad risk att födas prematurt i jämförelse med 

barn till svenskfödda kvinnor, dock kvarstod inte sambandet efter justering för störfaktorer. 

Kvinnorna i den här gruppen var äldre än i resterande grupper vilket är en riskfaktor för att 

föda för tidigt (Jacobsson & Hagberg, 2014). De hade även i högre utsträckning diabetes och 

prematur förlossning är fyra gånger vanligare vid diabetes under graviditet (Hanson, 2014). 

Alla grupperna förutom kvinnor födda i övriga världen hade en ökad risk att föda överburna 

barn. Risken var stabil och ökade även något efter justering för störfaktorer hos alla tre 

grupperna. Kvinnor från Sub-Sahara har visat sig daterar sina graviditeter i mindre 

utsträckning genom ultraljud, vilket innebär att dateringen oftare utgår från senaste 

menstruationsdatum. Det skulle innebära att graviditeten inte blir daterad rätt och att barnen i 

högre utsträckning bli överburna. De deltar även mer sällan i rutiner för att upptäcka en 

tillväxthämning hos barnet vilket i sin tur kan leda till att fler barn föds lätta för tiden (Essén 

et al., 2002). 
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Vid överburenhet fördubblat risken för intrauterin fosterdöd hos en förstföderska vid v.41 

jämfört med en vecka tidigare. Vid v.42 är risken nästan fyrdubblad. Den största enskilda 

riskfaktorn för intrauterin fosterdöd vid överburenhet är odiagnostiserad tillväxthämning 

(Holzmann & Nordström, 2016). Detta skulle kunna förklara en del fall av intrauterin 

fosterdöd hos kvinnor med en FGM-diagnos, kvinnor födda i Somalia, Eritrea, Etiopien och 

Sudan samt övriga Afrika då de visat sig ha en ökad risk för att bli överburna i jämförelse 

med svenskfödda kvinnor.  

Barn faller offer för denna grymma tradition i dubbel bemärkelse. Först då det utförs på barn 

(UNICEF, 2019) och sedan då det kan utsätta ett barn för ökade risker i samband med 

graviditet och förlossning. Det kan vara svårt att förstå hur kvinnor väljer att könsstympa sina 

döttrar när de själva har blivit utsatta för det och vet vad det innebär. Det är av vikt att förstå 

den starkt nedärvda traditionen och dess myter som påverkar detta fenomen för att inte 

skuldbelägga individen (Socialstyrelsen, 2002). På grund av de olika värderingar och 

förväntningar angående vad som anses som manligt och kvinnligt så är kvinnor själva med 

och upprätthåller dessa ideal (Hirdman, 2001).   

I dessa kulturer så krävs det att en flicka könsstympas för att hon ska kunna få en kvinnlig 

identitet. Om flickan inte stympas så är hon inte eftertraktad på äktenskapsmarknaden 

(Socialstyrelsen, 2002). Enligt genuskontraktet förväntas det av en man att han ska ta hand 

om kvinnan och se efter hennes bästa. Kvinnor är inte kapabla till att ta hand om sig själva 

och är i beroendeställning till mannen. Kvinnors öde och mening med livet är att föda barn 

(Hirdman, 2001). Hirdman menar att det krävs att vi slutar att särskilja de båda könen och 

börjar ifrågasätta det manliga som norm för att kunna uppnå jämställdhet (Hirdman, 2001).  

I arbetet att motverka kvinnlig könsstympning är det viktigt att även nå männen och få dom 

att acceptera att gifta sig med en kvinna som inte är stympad (Socialstyrelsen, 2002). Att säga 

nej till en kvinna som redan är utsatt, något hon inte har kunnat välja själv, kommer inte att 

ändra någonting. Men att våga gå emot trycket från omgivningen att föra sedvänjan vidare 

och inte könsstympa sina egna döttrar skulle kunna bidra till en förändring. Det finns flera 

demografiska karaktärsdrag som överensstämmer för de olika länderna där FGM är vanligt. 

Länderna har unga populationer, höga födelsetal och en hög barn- och mödradödlighet. Dessa 

karaktärsdrag påvisar komplexiteten och konsekvenserna av traditionen och gör det svårare 

att få ett stopp på den (UNFPA, 2015). 
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Majoriteten av de kvinnor som utsätts för FGM har inte möjlighet att själva bestämma över 

sina sexuella relationer, när eller med vem de ska gifta sig med och huruvida de vill ha barn 

eller inte. Dessa kvinnor tenderar att få många barn och med tätt mellanrum. Detta på grund 

av normer och för att accepteras socialt och för ekonomisk trygghet. Att senarelägga 

barnafödandet leder till minskade födelsetal och till förbättring för kvinnors och familjens liv. 

Därav är det ytterst relevant att utveckla omfattande handlingsprogram för att avveckla FGM 

men även, barnäktenskap, tidigt barnafödande och hur ofta kvinnor föder barn (UNFPA, 

2015). 

Fattigdom är förknippat med FGM och det är svårt att förstå exakt hur denna koppling ser ut. 

Fattigdom hänger även ihop med en komplex bunt av andra riskfaktorer, såsom låg 

utbildning, låg läskunnighet och kulturella faktorer. Att jobba med förebyggande faktorer 

såsom utbildning i skolor, kulturella ledare och religiösa organisationer är ett sätt att minska 

traditionen och dess skadliga effekter. Utbildning verkar vara en av de viktigaste faktorerna i 

kampen mot kvinnlig könsstympning. Flickor med lite eller ingen utbildning har visat sig i 

större utsträckning bli utsatta för denna tradition och är även själva mer benägna att stödja den 

(Mwendwa et al. 2020). 

Kvinnlig könsstympning förminskar och förnekar kvinnors rättigheter och syftet är 

annorlunda om man jämför med annat hedersvåld, som ofta handlar om att skada eller straffa 

någon. Gällande könsstympning så handlar det istället om att göra ett ingrepp i en flickas kön 

för att man tänker att det är det bästa för flickan, utifrån föreställningen att hon då blir en bra, 

och ärbar kvinna. De finns de som vill bevara sedvänjan och fortsätta praktisera denna 

tradition även sedan de kommit till Sverige, och här är det viktigt att information kommer ut i 

samhället där det behövs, eftersom det strider mot svensk lagstiftning (Ubbe, 2018).  

Studiens resultat kan bidra till att fler öppnar upp ögonen för att det är ett problem som inte 

bara finns i de länder där det utförs, utan även i Sverige. Att kvinnlig könsstympning får 

konsekvenser, inte bara hos de som är eller har blivit utsatta för det, utan att det även leder till 

konsekvenser för generationen som kommer efter, barnen till de könsstympade. 

Förhoppningsvis kan resultatet på så sätt bidra till att mer information kommer ut i samhället 

om de konsekvenser kvinnlig könsstympning indirekt kan leda till i form av negativa 

perinatala utfall. Det kan även leda till att fler gravida kvinnor får frågan från sjukvården om 

de är könsstympade, vilket skulle kunna innebära att fler får bra hjälp och behandling. Vilket i 

sin tur kan ha fördelar för barnet och den kommande förlossningen. 



21 
 

Metoddiskussion  

Denna studie är en kvantitativ kohortstudie. Kohort innebär en samling människor som på 

något sätt kan avgränsas och innebär att man kan följa människor under tid avseende olika 

utfall och är bra när man vill studera risker mellan grupper (Ludvigsson, 2015). Metoden som 

användes är prospektiv och innebär att populationen följs framåt i tiden (Billhult, 2017). 

Datainsamlingen begränsades till 10 års tid då det innan år 2007 inte var så vanligt 

förekommande med diagnostisering av FGM. Det innebär dock inte att det inte fanns kvinnor 

som var könsstympade och födde barn i Sverige förr, utan snarare på att det inte var fokus på 

att diagnostisera i samma utsträckning som idag.  

En styrka i denna studie är användningen av en stor befolkningsbaserad databas med 

prospektiv insamlad information. Dessutom består studien av den absoluta majoriteten av alla 

förlossningar i Sverige under en 10 årsperiod, vilket möjliggör trovärdiga uppskattningar av 

perinatala utfall av klinisk relevans och hög generaliserbarhet till populationen som studeras. 

Data om möjliga riskfaktorer, potentiella störfaktorer och utfall kunde inkluderas och samlas 

in oberoende av varandra och utan att involvera studie personerna och därmed minimera olika 

typer av bias. Bias innebär att forskare eller studiedeltagare begår fel eller för in faktorer som 

påverkar resultatet (Ludvigsson, 2015) 

En svaghet med studien är att det finns en stor risk för underrapportering av antal kvinnor 

med FGM. De som inte har fått en diagnoskod i samband med sjukvård har ej kunnat räknas 

med i FGM gruppen. Dessutom saknas informationen om vilken typ av FGM-diagnos 

kvinnorna har i den data vi studerat. Men då den mest omfattande formen av FGM, 

infibulation, framförallt förekommer i nordöstra delen av Afrika, såsom i länderna Somalia, 

Sudan, Etiopien och Eritrea, kan vi anta att en majoritet av kvinnorna därifrån är infibulerade 

(WHO, 2019). Genom att ta med kvinnor från Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan där en 

hög procent av kvinnorna är könsstympade (WHO, 2019) täcks bortfallet eventuellt upp bland 

de som inte har fått en FGM-diagnos av sjukvården här i Sverige. Fattigdom och sjukdomar 

under uppväxten skulle kunna leda till att kvinnor födda i Afrika eventuellt är sjukare än 

kvinnor födda i Sverige, vilket kan påverka utfallet. Kvinnor som inte har fått en FGM-

diagnos och ej kommer från någon av de ovan nämnda länderna, hamnar i gruppen övriga 

Afrika. 
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Bakgrundsvariabler inkluderades i studien såsom barnets födelseår, mammans längd, ålder 

och BMI, om mamman hade diabetes innan eller fick under graviditeten och förekomst av 

hypertoni eller preeklampsi hos mamman. Justeringar genomfördes då de kan tänkas påverka 

utfall som har med graviditet och förlossning att göra. Med hjälp av justering för dessa 

störfaktorer så anses studiens resultat trovärdigt och tillförlitligt. Att ta med förlossningssätt 

som ytterligare en variabel hade kunnat ge en bredare bild av de perinatala utfallen. 

Exempelvis så kan en förlossning med sugklocka öka risken för hjärnblödning hos det 

nyfödda barnet (Norman, Nyman & Lilja, 2014). Det hade även varit intressant att titta på i 

vilken utsträckning barnen vårdats på en neonatalavdelning. Detta för att se 

allvarlighetsgraden i de perinatala utfallen som studerats. 

Validitet innebär att studien mäter det som syftet avser att mäta (Olsson & Sörensen, 2011). 

Då data hämtats ut register och databaser anser vi att studiens validitet är hög. Reliabilitet 

betyder att mätningar som genomförts i en studie ska gå att upprepa och att resultatet då ska 

bli detsamma (Olsson & Sörensen, 2011). Studien anses ha en god reliabilitet då materialet i 

data inte kan förändras. Samma resultat skulle därför upprepas om någon annan genomförde 

en analys på datamaterialet på samma sätt. Risken att material förs över fel till Excel finns 

alltid och skulle även finnas om studien genomfördes av någon annan. Ett bortfall är att BMI 

och längd inte alltid var så väl dokumenterat. Även ålder saknades i en del fall, dock var det 

inget stort bortfall. Detta skulle kunna påverka resultatet till viss del. Denna studie verifierar 

tidigare resultat om ökad perinatal morbiditet från exponering av FGM. Dock är det svårt att 

uttala sig om vad som är orsak och verkan, för detta behövs vidare studier inom området. 

Slutsats 

FGM är förknippat med ett flertal allvarliga perinatala komplikationer. Störst risk kunde ses 

mellan FGM och att födas lätt för tiden, födas överburen och intrauterin fosterdöd. Dessa 

samband var robusta oavsett vilket land kvinnan var född i. Det går att dra slutsatsen att 

kvinnor med en FGM-diagnos och deras nyfödda barn tillhör en riskgrupp. Det är av stor vikt 

att arbeta preventivt för att skydda dessa kvinnor och barns hälsa. 
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