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Döda som inte finns 
– dödsorsaksmönster bland icke dokumenterade migranter 

i Sverige 1997-2010  

1 Sammanfattningar 

 

1.1 Svensk sammanfattning 

Människor har migrerat i alla tider och idag räknar man med att det finns omkring 215 

miljoner migranter i världen. I många länder ligger FN:s riktlinjer kring flyktingbegreppet 

till grund för invandrings- och asylpolitiken. Omkring 15 % av Sveriges befolkning är 

utlandsfödda, varav drygt hälften är födda inom Europa. Ungefär 10-15 % av alla 

migranter saknar legala migrationsdokument, de är så kallade odokumenterade eller 

papperslösa migranter. Dessa är svåra att kartlägga och forskningen avseende denna utsatta 

grupp är bristfällig – i synnerhet barnen är mycket sårbara. Barn födda i Sverige av 

papperslösa föräldrar får inte själva något medborgarskap, vilket går emot FN:s 

barnkonvention. Tidigare forskning har dels visat ökad dödlighet bland migranter men 

även bättre hälsa har kunnat ses, en så kallad Healthy Migrant Effect. Dessutom har man 

sett bättre hälsa hos vissa migranter i länder med utvecklad integrationspolitik, jämfört 

med länder med sämre sådan. I Sverige har asylsökande rätt till akut hälso- och sjukvård, 

en rätt papperslösa inte har i dagsläget. Dödsorsaksstatistiken i Sverige sköts av 

Socialstyrelsen. Den baseras på dödsorsaksintyg och WHO:s internationella kodning 

ICD. Dödsorsaksregistret innefattar dem som var folkbokförda i Sverige vid sin död 

medan gruppen av icke folkbokförda aldrig har undersökts. Huvudsyftet med denna 

studie var därför att beskriva denna grupp mellan och undersöka dödsorsaksmönstret i 

den, under åren 1997-2010. Dessutom definierades en subgrupp som papperslösa. 

Studiematerialet bestod av dödsorsaksintyg från 815 icke folkbokförda individer som vid 

tidpunkten för sin död befann sig i Sverige. Av dessa var ungefär en tredjedel kvinnor. 

Cirka fem procent var kvinnor i reproduktiv ålder och fyra procent var barn. Även 

gruppen papperslösa beräknades till omkring en tredjedel av hela populationen och av 
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dessa var omkring två femtedelar kvinnor. De vanligaste dödsorsakerna i hela den 

studerade gruppen var hjärt-kärlsjukdom, tumörer och yttre orsaker. Jämfört med 

folkbokförda var hjärt-kärlsjukdom och yttre orsaker ännu vanligare i både hela 

studiepopulationen och bland papperslösa. Männen hade lägre medellivslängd, både i 

jämförelse med folkbokförda män samt kvinnorna i populationen. Antalet obduktioner i 

studiepopulationen var högre än bland folkbokförda. Majoriteten av den studerade 

gruppen kom från europeiska länder. Studien fyller en lucka i tidigare forskning då den 

studerar dödlighet bland icke folkbokförda och papperslösa, något som aldrig tidigare gjorts i 

Sverige. 

 

1.2 English Summary 

People have always migrated and today, estimations are made at 215 million migrants 

globally. In many states, The UN Convention serves as a foundation for the immigration 

and asylum policies. Approximately 15 % of the population in Sweden were born outside 

of the country, of which one half were born within Europe. About 10-15 % of all 

migrants do not have valid documents for their migration, so-called undocumented 

migrants. There is a lack of research in the field, the group is difficult to survey and is 

exposed – especially the children are vulnerable. In Sweden, children born by 

undocumented parents will not get a citizenship themselves, which is in conflict with the 

Children’s Convention, ratified by Sweden. Previous research has shown both increased 

level of mortality as well as increased health level among migrants, the latter known as 

The Healthy Migrant Effect. Furthermore, there is research showing improved health 

among migrants arriving in countries with highly developed integration policies, 

compared to countries with less elaborate policies. Today in Sweden, asylum seekers are 

entitled to subsidized acute health care, a privilege unavailable for the undocumented. 

The National Board of Health and Welfare manage the Cause of Death Register in 

Sweden. It is based upon Cause of Death Certificates and coded according to the ICD, 

an international classification developed by the WHO. The Cause of Death Register 

includes all who were registered citizens in Sweden by the time of their death, whereas 

the non-registered as a group have never been explored. Thus, the main aim of this study 

was to examine this group and descriptively map the mortality pattern of this group 

during the years 1997-2010. In addition to this, a subgroup was defined as undocumented 

migrants. The study population as a whole consisted of 815 non-registered deceased, who 
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stayed in Sweden at the time of their death. Just about a third of them were women and 

around 5 % were women of reproductive age while approximately 4 % were children 

under the age of 18. The subgroup of undocumented were also around a third of the 

population as a whole, of which just above two fifths were women. The most common 

causes of death in the population were cardiovascular diseases, tumours and external causes. 

Compared to registered citizens, cardiovascular diseases and external causes were even more 

common as a cause of death in the study population, as well as in the group of 

undocumented migrants. The average life among men was lower, both compared to 

registered citizens and to the women of the studied population. The autopsy rate among 

the undocumented was higher than among the registered and the main body had 

migrated from European countries. Since mortality among non registered and 

undocumented migrants in Sweden never have been explored, this study fills a gap 

within research on migration and health. 

 

2 Introduktion 

 

2.1 Migration 

2.1.1 Migration globalt 

3 500 år gamla texter från Mellanöstern indikerar att man redan då gav asyl till förföljda 

från andra länder. (UNHCR, 2012a) Genom historien har folkgrupper i alla delar av 

världen behövt fly från krig och förföljelse och i stort sett alla världsreligioner uppmanar 

till att ta hand om utsatta och människor i flykt. (UNHCR, 2000) Det är således inte 

något nytt påfund och finns all anledning att etablera fungerande system kring migration 

och flyktingar. I början av 1900-talet blev denna ambition mer uttalad av 

världssamfundet och 1951 kom man, i dåvarande Nationernas förbund, överens om 

Flyktingkonventionen som sedan reviderades 1967. I den anges att flykting är ”den som 

till följd av händelser … och i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning, 

befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund 

av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar begagna sig av sagda lands skydd…”. 

(UNHCR, 1996) 

USA, Ryssland och Tyskland är de tre länder i världen som har flest utlandsfödda 

invånare. 2010 fanns det omkring 214 miljoner migranter globalt sett varav 72,6 miljoner 
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i Europa, vilket motsvarar 8,7 % av totalpopulationen. (International Organization for 

Migration, 2011) Dessutom är en gemensam asyl- och invandringspolitik under 

utveckling i EU, sedan 1999. (Migrationsverket, 2010) EU-länderna mottog år 2011 63 % 

av alla asylansökningar i världen, vilket motsvarar 277 400. Av dessa tog Sverige emot 29 

600 ansökningar, vilket i global jämförelse placerar landet på femte plats avseende 

absoluta tal. (UNHCR, 2012b) 

2.1.2 Migration ur svenskt perspektiv 

Vid slutet av 1800-talet rörde sig migrerande grupper främst ut från Sverige och framför 

allt till USA. Det fortgick så fram till slutet av andra världskriget, då Sverige istället blev 

ett invandringsland. Då kom framför allt krigsrelaterade flyktingar men också 

arbetskraftsinvandringen ökade under 40-talet och den utlandsfödda befolkningen hade 

år 1970 blivit omkring 500 000, vilket då motsvarade 6,7 % av befolkningen. (SCB, 

2012a) År 2004 låg nivån på 11 % och andelen utrikesfödda i Sverige hade då nått en 

högre nivå än både USA och Storbritannien. (Högberg, 2004) Ungefär 11 % hade under 

2008 minst en utlandsfödd förälder. (SCB, 2010) I slutet av 2011 uppgick andelen 

utlandsfödda i Sverige till 15 %. Den största gruppen av dessa kommer från Finland, 

därefter följt av Irak och Polen. Totalt sett står de europeiska länderna för 54 % av 

utlandsfödda i Sverige. (SCB, 2012a)  

Tabell 1, Antal invandrare till Sverige under 2011, fördelade på medborgarskapsland och kön. 
    
 Totalt Kvinnor Män 
Medborgarskapsland n % n n 
Sverige 20 615 21,4 9 825 10 790 
Irak 4 469 4,6 2 215 2 254 
Polen 4 403 4,6 2 007 2 396 
Afghanistan 3 415 3,5 1 010 2 405 
Danmark 3 196 3,3 1 356 1 840 
Somalia 3 082 3,2 1 446 1 636 
Kina 2 619 2,7 1 383 1 236 
Thailand 2 533 2,6 2 022 511 
Finland 2 331 2,4 1 300 1 031 
Tyskland 2 205 2,3 1 103 1 102 
Övriga 47 599 49,3 21 976 25 623 
Totalt 96 467 100,0 45 643 50 824 
 
(SCB, 2012b) 
 

I Statistiska Centralbyråns (SCBs) statistik räknas invandrade som individer med ”avsikt 

att stanna i Sverige i minst tolv månader samt [att man] har uppehållstillstånd/ 

uppehållsrätt … och folkbokför sig i landet”. Nordiska medborgare är dock undantagna 
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kravet på tillstånd för att kunna invandra. ”För att räknas som utvandrad … krävs att 

man meddelar Skatteverket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv 

månader.” Utifrån denna definition visar det sig att största gruppen invandrare är de med 

svenskt medborgarskap – så kallade återinvandrare – vilka uppgick till 21 % av totala 

antalet invandrare under 2011 (se tabell 1). Irak och Polen stod sedan för omkring 4,5 % 

vardera, följda av Afghanistan, Danmark och Somalia. (SCB, 2012b) 

En individ som flytt från sitt ursprungsland och kommer till Sverige utan 

uppehållstillstånd behöver söka asyl som flykting eller skyddsbehövande, enligt 1 Kap. 3 

§ utlänningslagen (UtlL, SFS 2005:716), där även FN:s flyktingkonvention finns 

inskriven. Om den sökande får avslag på sin ansökan från Migrationsverket, kan detta 

överklagas till migrationsdomstolen som i sin tur då kan fastställa eller ändra verkets 

beslut. (Migrationsverket, 2006) Sverige har under åren 2007-2011 legat på tredje plats i 

världen avseende asylansökningar per capita. Endast Malta och Cypern har erhållit fler, 

därefter följer Liechtenstein och Norge. (UNHCR, 2012b) År 2010 inkom 31819 

ansökningar medan 8 700 personer (28 %) beviljades asyl. (Migrationsverket, 2010) Åren 

2001-2006 fick mellan 33 och 45 % av dem som sökt asyl detta beviljat. Sverige tar också 

emot 1900 kvotflyktingar årligen, något som sker i samarbete med UNHCR. 

(Migrationsverket, 2010) 

 

2.2 Odokumenterade migranter 

2.2.1 Definitioner 

Avseende migranter utan legalt gällande dokument råder viss begreppsförvirring. 

International Organization for Migration, IOM, använder sig av uttrycken irreguljära 

migranter eller immigranter. (International Organization for Migration, 2010) Dessa 

begrepp anses relativt neutrala och används för personer som inte har de tillstånd och 

dokument som behövs för att lagligt uppehålla sig i ett land där de inte är bofasta. Illegal 

aliens – en svensk avhandling från 2009 – har blivit kritiserad för sin kontroversiella titel. 

Det är emellertid något författaren slår ifrån sig genom att problematisera och ifrågasätta 

övriga använda begrepp. (Baghir-Zada, 2009) Liknande begrepp, såsom Illegala invandrare 

eller utlänningar används dock i liten utsträckning, då de lätt förknippas med kriminalitet 

och brottslighet kopplad till migrationen. Termen papperslös har blivit vanligare och 

kommer ursprungligen från franskans sans papier, där papier innebär identitetsdokument i 

betydelsen obligata dokument som krävs för att legalt kunna vistas i ett land. 
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(Socialstyrelsen, 2010a) I 2011 års betänkande från Utredningen om vård för papperslösa 

är just papperslösa den term som används. (Statens Offentliga Utredningar, 2011) De 

individer som initialt haft giltiga dokument för vistelse i ett visst land men som stannat 

längre än dessa dokument varit giltiga kan benämnas overstayers. Gömda [flyktingar] 

används bl. a. av Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières, 2005) och syftar på 

individer som fått avslag på tidigare asylansökan men som inte lämnat landet. Även 

ordet flykting är tvetydigt. I Sverige är flykting en juridisk term för en individ som beviljats 

uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. (Socialstyrelsen, 2010a) Internationellt 

används den dock i vidare betydelse – UNHCR rapporterade 2009 om över 10 miljoner 

flyktingar samtidigt som det globala antalet formella asylansökningar det året var drygt 

377 000. (UNHCR, 2009, 2010) Termen bosatta används i hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen för dem som är folkbokförda i landet.(Statens Offentliga 

Utredningar, 2011) 

2.2.2 Odokumenterade migranter 

De allra flesta migrerar med legala dokument medan 10-15% beräknas vara irreguljära. 

Av dessa har de flesta migrerat lagligt men sedan övergått till så kallade overstayers. Även 

om det är svårt att avgöra det exakta antalet irreguljära migranter är de flesta överens om 

att antalet har ökat de senaste åren. IOM poängterar att migrationens irregularitet dels 

kan vara ett medvetet val men att det även kan bero på otillräcklig kunskap och 

information om administrativa system. Det är dels belastande för de individer som lever 

irreguljärt men även för nationer och tillförlitligheten till dessas system. Dessutom 

påpekas att denna typ av migration lika mycket rör sig om flytt mellan länder i ”Syd”, 

som flytt från ”Syd” till ”Nord”. (International Organization for Migration, 2010) 

Europakommissionens CLANDESTINO-projekt – där man forskar kring irreguljär 

migration i EU – uppskattade 2009 det totala antalet papperslösa i regionen till mellan 

1,9 och 3,8 miljoner.(The CLANDESTINO Research Project, 2009) 

I Sverige försvåras situationen för papperslösa ytterligare – både ur forskningsperspektiv 

och på individuell nivå – eftersom många instanser i samhället utgår från personnummer-

systemet. I den forskning som finns, har papperslösa även uttryckt rädsla för upplevda 

auktoriteter och undviker dessa för att inte bli upptäckta och utvisade. (Socialstyrelsen, 

1999; Statens Offentliga Utredningar, 2011) Gruppen förändras dessutom kontinuerligt 

eftersom ekonomiska och politiska skiften påverkar dess sammansättning. De senaste 

åren har dock intresset ökat för gruppen och forskningen gått framåt, både i Sverige och 
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utomlands. (Statens Offentliga Utredningar, 2011) Flera beräkningar och uppskattningar 

har gjorts kring antalet papperslösa i Sverige, med siffror alltifrån 8 000 till 35 000. De 

mer säkra uppskattningarna landar dock åt det högre hållet och med en spekulation om 

att 2 000 - 3 000 av dessa skulle kunna vara barn. (Rädda Barnen, 2008; Socialstyrelsen, 

2010a; The CLANDESTINO Research Project, 2009) 

Enligt Barnkonventionen – vilken Sverige ratificerat – äger ett barn rätt till att omedelbart 

efter födseln få ett medborgarskap. Idag gäller detta inte barn till papperslösa föräldrar i 

Sverige. Enligt Socialstyrelsens Sociala rapport från 2010 föds mellan 500 och 1000 barn 

årligen i Sverige utan identitetsshandling och bland dessa finns papperslösa såväl som 

turister och asylsökande. Man diskuterar vidare att dessa barn har högre risk att utsättas 

för våld, sexuellt utnyttjande och människohandel då de ”inte finns”. Samtidigt leder den 

mentala påfrestningen det innebär att leva som gömd och ”utan identitet” till utanförskap 

och negativ hälsopåverkan. (Socialstyrelsen, 2010a) 1999 kom en rapport från 

Socialstyrelsen som belyser papperslösa barns utsatthet, deras psykiska och somatiska 

ohälsa samt diskuterar deras rättigheter till vård. Man hävdade också att deras utveckling 

försenas, något som framför allt gäller de barn som inte går i skola eller förskola och som 

därmed får mindre social stimulans. (Socialstyrelsen, 1999) 

2.3 Hälsa och migration 

2.3.1 Sjuklighet och mortalitet 

Många studier har gjorts avseende förhållandet mellan migration och hälsa, där 

mortalitet representerar yttersta måttet på hälsa. Man har då kunnat se negativ såväl som 

positiv hälsopåverkan i samband med migration. Oavsett vilket, står det klart att 

migration är viktigt att ha med i beräkningarna när man undersöker och prognosticerar 

sjuklighet och mortalitet. (Albin, Hjelm, Ekberg, & Elmståhl, 2005, 2006; Singh & 

Siahpush, 2001) ”Healthy migrant effect” är en återkommande term i litteraturen och 

innebär att de som migrerar utgör en grupp med individer som är handlingskraftiga, 

ambitiösa och friska i jämförelse med de som inte migrerar. (Hyman, 2007; Pérez, 2002; 

Singh & Siahpush, 2001) Det är dock vanligt att denna effekt klingar av och att snarare 

motsatt effekt kan observeras efter en längre tid i det nya landet. (Hyman, 2007; Pérez, 

2002; Singh & Siahpush, 2001) Dessutom har en ”unhealthy re-migration effect” 

diskuterats. (Razum, Zeeb, Akgün, & Yilmaz, 1998)  

I de fall man funnit ett negativt samband, har detta hänförts dels till erfarenheter av krig 
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och flyktingsituationen (Albin et al., 2005, 2006), och dessutom har kända 

livsstilsrelaterade riskfaktorer som rökning, alkohol, och mindre fysisk aktivitet 

diskuterats. (Albin et al., 2006; Hedlund, Lange, & Hammar, 2007) Det har även 

spekulerats i vikten av exempelvis förlust av skyddande faktorer från ursprungslandet 

innan man erhållit nya skyddande faktorer från landet man immigrerat till. (Jan 

Sundquist & Winkleby, 1998)  

Klinthäll & Lindström formulerar tre övergripande hypoteser som man återkommer till i 

litteraturen och som kan påverka hälsoläget hos migranter: 

1.  Hälsostatus tidigt i livet, såväl som socioekonomiska faktorer, påverkar och 

”lämnar avtryck” som kan visa sig senare i livet. 

2.  Aktuella socioekonomiska faktorer är det som påverkar och avgör den aktuella 

hälsoskillnaden. 

3.  ”Healthy Migrant Effect”, dvs att endast de individer som är unga, friska och 

ambitiösa naturligt selekteras fram till migration, redan i ursprungslandet. 

(Klinthäll & Lindström, 2011) Dessa tre hypoteser fungerar rimligen i kombination och 

med viss variation beroende på kontext. 

Norredam et al undersöker tillgången till sjukvård för asylsökande i europeiska länder 

och konstaterar att det finns olika typer av barriärer, såväl språkliga som byråkratiska och 

brist på information. (Norredam, Mygind, & Krasnik, 2006) Dessa barriärer återkommer 

i diskussioner kring varför immigranter har en konstaterat högre sjuklighet i hjärt-

kärlsjukdom, både i Sverige och utomlands. Man hänvisar då till den stress som kommer 

med flykt från sitt hemland och utgörs av bl.a. språksvårigheter, diskriminering och 

svårighet med ackulturation i det nya landet. (Borné, Engström, Essén, Sundquist, & 

Hedblad, 2011; J Sundquist & Johansson, 1997a; Jan Sundquist & Winkleby, 1998) Den 

ökade risken för hjärt- kärlsjukdom har även visat sig vara beständig många år efter 

immigrationen, vilket kan indikera att riskfaktorerna följer med från ursprungslandet eller 

erhålls längs vägen. (Borné et al., 2011; Hedlund et al., 2007)  

Bosswick och Heckman belyser integrationens roll och poängterar definitionen av en 

process där hela samhället utvecklas och alltmer präglas av en multikulturell struktur. För 

att uppnå detta mål betonar de även vikten av immigranters tillgång till arbets- och 

bostadsmarknad, utbildning samt hälso- och sjukvård som ju är delar av välfärdsstatens 
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kärna. (Bosswick & Heckmann, 2006) Forskning har också visat samband mellan 

integrationspolitiken hälsoutfallet inom ett land. Länder med mer utarbetad 

integrationspolitik har mindre skillnad mellan immigranter och infödda vad gäller utfall 

kring för tidiga födslar, låg födelsevikt och perinatal dödlighet. (Bollini, Pampallona, 

Wanner, & Kupelnick, 2009) 

Cancer är en vanlig dödsorsak i höginkomstländer och globalt är vanligaste 

cancersjukdomen för män lungcancer medan kvinnor främst dör av bröstcancer. (WHO, 

2008) Lungcancer har även visats orsaka fler dödsfall bland invandrare i nordiska länder 

än hos infödda. (Westerling & Rosén, 2002) I Nederländerna har man sett viss variation 

bland dödsorsaker hos immigranter jämfört med infödda, för tumörer har man sett 

minskad mortalitet men däremot ökad mortalitet av infektionssjukdomar samt i gruppen 

oklara dödsorsaker. (Bos, Kunst, Keij-Deerenberg, Garssen, & Mackenbach, 2004) I 

svensk kontext har man visat ökad mortalitet bland immigranter av tumörer, hjärt-

kärlsjukdom, yttre orsaker och oklara dödsorsaker. (Albin et al., 2006) 

Globalt sett dör 1,9 % bland kvinnor i åldern 15-59 år av orsaker relaterade till 

reproduktiv ohälsa, medan mödradödligheten i Afrika uppgår till 14 % av hela 

åldersgruppen. (WHO, 2008) Kvinnor i reproduktiv ålder från låg- och höginkomstländer 

har i Sverige ökad mortalitet jämfört med dem som är födda här, medan motsvarande 

kvinnor från mellaninkomstländer har lägre risk. Kvinnor från låginkomstländer har 

dessutom avsevärt mycket högre risk att dö av infektionssjukdomar, i synnerhet 

HIV/AIDS, och av åkommor relaterade till graviditet och förlossning. Vidare hade alla 

immigranter i gruppen högre risk att dö i ”övriga yttre faktorer” – suicid och olyckor 

exkluderade. (Esscher, Haglund, Högberg, & Essén, 2012)  

10.4 miljoner barn under fem år dör årligen i världen, av dessa dör 45 % i Afrika och 31 

% i Sydostasien. Huvudorsakerna är bland annat luftvägsinfektioner, diarré, neonatala 

händelser samt malaria. (WHO, 2008) Sverige har en historia av mycket låg perinatal 

dödlighet med den lägsta nivån i världen år 1950. (Burström, 2003) Mot slutet av seklet 

rapporterades emellertid en högre risk i områden med lägre socioekonomisk klass och 

specifikt bland mödrar från afrikanska länder söder om Sahara. (Essén, Hanson, 

Ostergren, Lindquist, & Gudmundsson, 2000; Gudmundsson, Bjorgvinsdottir, Molin, 

Gunnarsson, & Marsal, 1997; Högberg, 2004) 
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Bland de 20 sjukdomar som globalt sett belastar samhällen mest, finns fyra psykiska 

sjukdomar med i toppen. (WHO, 2008) Läkare utan gränser ser dessutom ökad mental 

ohälsa bland gömda flyktingar i Sverige, både i jämförelse med irakiska flyktingar i 

Sverige och med infödda svenskar. (Médecins Sans Frontières, 2005) Det har visat sig att 

ungefär dubbelt så många flyktingar som arbetsinvandrare har ångest- och 

depressionsbesvär. (Lindert, Ehrenstein, Priebe, Mielck, & Brähler, 2009) Låg 

självrapporterad hälsa är kopplat till migration och etnicitet (Bischoff & Wanner, 2008), 

samtidigt som det också har visat sig ha vara förknippat med låg socioekonomisk status 

och högre mortalitet. (J Sundquist & Johansson, 1997b) Immigranter i Sverige har 3-4 

gånger så stor risk att själva rapportera sämre hälsa än de som fötts i landet. 

(Socialstyrelsen, 2009)  

2.3.2 Sjukvård för migranter 

Mottagandet av asylsökande regleras i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA, 

SFS 1994:137) (Migrationsverket, 2007). Under tiden som asylsökande, erhåller denne 

ett s.k. LMA-kort, enligt Lagen om mottagande av asylsökande (SFS, 1994) och används 

sedan som en sorts identifikation, t.ex. i kontakt med hälso- & sjukvård. Som 

asylsökande är man berättigad till akut hälso- & sjukvård, till en patientavgift på 50 SEK. 

Asylsökande barn ska erhålla vård på samma villkor som övriga barn i Sverige. 

(Migrationsverket, 2007) Norredam et al menar att ökade samhällskostnader kan bli en 

följd då man endast ger tillgång till akutsjukvård då hälsoproblemen ackumuleras till ett 

akut tillstånd som hade kunnat förhindras med mer preventivt inriktad vård. (Norredam 

et al., 2006) I betänkandet inför ett nytt lagförslag, görs bedömningen att vårdbehovet för 

både asylsökande och papperslösa är i linje med den bosatta befolkningens, vilket då 

främst skulle innebära ett behov av insatser från primärvården. (Statens Offentliga 

Utredningar, 2011) 

I Europa är det dessutom vanligt att sjukvården blir än mer begränsad om asylansökan 

avslås. Asylsökande kvinnor och barn har i vissa länder större rättigheter då de anses 

vara mer utsatta grupper. (Norredam, Mygind, & Krasnik, 2006) Papperslösa har 

emellertid inte någon rätt till vård i Sverige idag. Det finns frivilligorganisationer som 

engagerar sig i de papperslösas sjukvårdssituation och dessutom finns en europeisk 

paraplyorganisation för sådana icke statliga organisationer, PICUM, som arbetar med 

papperslösa och deras grundläggande rättigheter. (PICUM, 2010) 
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2.3.3 Identifiering 

Det svenska personnumret är unikt på så sätt att det används i alla delar av samhället och 

ger rätt till bland annat sjukvård och utbildning, såväl som skyldighet att betala skatt. 

(Ludvigsson, Otterblad-Olausson, Pettersson, & Ekbom, 2009; Skatteverket, 2007) Det 

används dessutom ofta i kontakt med privata organisationer, som när man ska hyra film 

eller resa kollektivt och utan identifiering kan man således bli exkluderad från stora delar 

av samhället. (Sigvardsdotter, 2012) Papperslösa undviker ofta att identifiera sig av rädsla 

för att bli rapporterade till polis. Dessutom har de sällan möjlighet att betala för 

exempelvis erhållen vård – i många fall flera tusen kronor (Médecins Sans Frontières, 

2005). Denna skuld överförs i så fall till inkasso, något som kan kvarstå om individen 

senare får uppehållstillstånd och personnummer. I sjukvården kan man då använda sig 

av ett system med reservnummer, vilket primärt används då man inte kan identifiera en 

patient, t ex på grund av medvetslöshet. Det är sen möjligt att överföra den 

informationen till en ordinarie journal, något som är viktigt för patientsäkerheten och 

vidare uppföljning – dels av patientens egen historia men även för uppföljning av given 

vård på ett mer övergripande plan, såsom utvärderingsprogram. (Statens Offentliga 

Utredningar, 2011) 

2.4 Dödsorsaksstatistik 

2.4.1 ICD 

Internationellt har strukturerad statistik förts över dödsorsaksmönster sedan sent 1800-tal 

med hjälp av det som senare blev den s.k. ICD-klassifikationen (International 

Classification of Diseases), vilken i dagsläget används i sin tionde version, ICD-10 

(World Health Organization, 2006). Den färdigställdes för internationellt bruk 1990 och 

har använts för svensk dödsorsaksstatistik sedan 1997. Den uppdateras kontinuerligt av 

WHO och sedan 2011 används den anpassade versionen ICD-10-SE. (Socialstyrelsen, 

2010b, 2011a)  

2.4.2 Dödsorsaksregistrering i Sverige.  

Den svenska statistiken över dödsorsaker är en av de äldsta i världen med start 1749. 

1951 skedde en anpassning till internationell standard genom införandet av ICD och 

registrering av underliggande dödsorsak. Sedan 1991 utfärdas två intyg; ett 

dödsorsaksintyg för statistiken genom registrering i dödsorsaksregistret samt ett dödsbevis 

som går till Skatteverket. Om brott misstänks, blir Rättsmedicinalverket inkopplade och 
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utför en rättsmedicinsk undersökning. I dessa fall inkommer dödsorsaksintygen 

elektroniskt till Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen, 2010b) 

Tabell 2. Huvudgrupperna i ICD-10, i enlighet med europeiska förkortade dödsorsakslistan (fastställd av Eurostat). 
  
Kapitel Dödsorsak 
I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 
II Tumörer 
III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 
IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubb- ningar 
V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 
VI, VII, VIII Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat. 
IX  Cirkulationsorganens sjukdomar  
X Andningsorganens sjukdomar 
XI Matsmältningsorganens sjukdomar 
XII Hudens och underhudens sjukdomar 
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen 
XV Graviditet, förlossning och barnsängstid 
XVI Vissa perinatala tillstånd 
XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 
XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras 

annorstädes 
XIX Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 
XX Yttre orsaker till sjukdom och död 
 
Källa: (Socialstyrelsen, 2010b) 

 

Rutinmässigt kontrolleras intygen för dödsorsak, kön och ålder för att avgöra om orsaken 

rimligen är möjlig – om inte är det en s.k. outlier. Om orsaken däremot är fullt rimlig men 

felaktig, kallas denna för inlier. De senare är fler till antalet och svårare att detektera, 

vilket gör att dessa kan ha en stor påverkan på statistiken. (Johansson, 2008; Van den 

Broeck, Cunningham, Eeckels, & Herbst, 2005; Winkler, 1998) Vid knapphändig 

information på dödsorsaksintygen, finns en rutin där Socialstyrelsen efterfrågar mer 

utförliga data från ansvarig läkare om ”det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter 

finns”. Socialstyrelsen för statistik över dem som varit folkbokförda i Sverige vid sin död 

och så utformas Dödsorsaksregistret. De som inte haft ett svenskt personnummer – och 

därmed inte kunnat vara folkbokförda – exkluderas alltså. (Johansson, 2008) 

3 Syfte 

Hittills har dödsorsakerna för icke folkbokförda i Sverige aldrig undersökts. Det kan 

anses vara uppseendeväckande i ett land med lång historik av dödsorsaksregistrering och 

generellt hög dokumentationsgrad eftersom alla folkbokförda har ett personligt ID-

nummer som används i stora delar av samhällsstrukturen. Tidigare forskning har visat att 

migranter har annorlunda hälso- & dödsorsaksmönster än infödda. Vidare har 

papperslösa migranter och deras hälsa diskuterats allt mer frekvent de senaste åren, både 
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globalt och i Sverige. Det finns mindre studier som visar sämre hälsa för papperslösa 

jämfört med folkbokförda i Sverige men ingen tidigare information om mortalitet i denna 

grupp, varför det är av stor vikt att undersöka denna. Vad avlider icke folkbokförda av i 

Sverige? Hur ser könsfördelningen ut i denna grupp och vid vilken ålder avlider de? 

Varifrån kommer de ursprungligen och hur stor andel kan vara papperslösa? I vilka 

regioner avlider de och sker detta på eller utanför sjukhus? I hur hög grad obduceras 

denna grupp?  

Syftet med denna studie är således att deskriptivt presentera icke folkbokförda som avlidit 

i Sverige under åren 1997-2010 och dödsorsakerna för denna grupp – detta med extra 

fokus på papperslösa immigranter. 

4 Metod 

Studiepopulation 

Studiematerialet bestod av dödsorsaksintyg som utfärdats för de icke-registrerade 

individer utan svenskt personnummer som uppehöll sig i Sverige vid tidpunkten för sin 

död. Individer som innehar svenskt personnummer och är folkbokförda i Sverige 

inkluderas i dödsorsaksregistret. Denna studie baseras på den fullständiga populationen 

av icke folkbokförda individer som avlidit i landet mellan 1997 och 2010, således de som 

inte inkluderats i dödsorsaksregistret. Dessa kan ha uppehållit sig i Sverige av olika skäl, 

exempelvis inkluderas såväl turister och asylsökande som papperslösa migranter i denna 

grupp. Bland den samlade mängden dödsorsaksintyg exkluderades dock svenska 

emigranter, dödfödda, kopior och kompletterande intyg samt dödsorsaksintyg som inte 

registrerats i dödsorsaksregistret på grund av för sen ankomst. Svenska emigranter 

exkluderades när två av följande fanns angivna: ett svenskt personnummer, en svensk 

adress eller svenskt namn. De exkluderades också om de fanns i ”Dödboken”, vilken är 

en samlad skrift med avlidna i Sverige mellan 1901 och 2009 och som ger information 

om emigrerade.  

Studiedesign 

En retrospektiv nationell studie av underliggande dödsorsaker bland icke folkbokförda 

individer i Sverige, baserat på dödsorsaksintyg från åren 1997-2010. Underliggande 

dödsorsaker sammanställdes och jämfördes med dem gällande folkbokförda. Dessutom 

undersöktes individernas bakgrund samt vissa andra omständigheter som gick att utläsa 

från intygen. 
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Datainsamling 

Kopior på dödsorsaksintyg erhölls från Socialstyrelsen. De dödsorsaksintyg som 

utfärdats av Rättsmedicinalverket lämnades ej ut då RMV inte kunde separera aktuella 

intyg från de intyg som utfärdats för folkbokförda. Ett utlämnande skulle därför ha gått 

emot sekretesslagstiftningen. Däremot stod vissa sådana intyg att finna i materialet från 

Socialstyrelsen och inkluderades då. 

Variabler 

Huvudvariabeln var underliggande dödsorsak, kodad enligt International Classification of 

Diseases (ICD-10) och den specifika manual som hör till detta klassificeringssystem. 

Läkaren fyller i dödsorsaken på dödsorsaksintyget – vilken emellertid kan vara flera 

orsaker, inte ovanligen i kombination. För att statistiken skall bli tillförlitlig finns då 

riktlinjer från WHO att följa och den underliggande dödsorsaken definieras som ”(a) den 

sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde 

till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade 

den dödliga skadan”. Utöver detta finns vissa instruktioner – huvudprincip, urvalsregler 

och modifieringsregler – för specialfall, vilka gör att den rapporterade underliggande 

dödsorsaken i 20% av fallen strikt sett blir en annan än gällande definition. Då det fanns 

information om ett tillstånd som var starkt bidragande, noterades även detta. 

Kön avgjordes beroende på övrig information på intyget. Då inga personnummer fanns 

att tillgå, kategoriserades detta istället till kvinna eller man utefter om det stod uttalat, om 

någon könsspecifik sjukdom uppgivits eller om namnet var tydligt manligt eller kvinnligt. 

Om informationen inte gick att tolka utifrån dessa premisser, fanns en tredje kategori: 

obestämbart. Ålder vid dödsfall beräknades då detta var möjligt utifrån födelse- och 

dödsdatum, dessutom skapades kategorierna kvinnor i reproduktiv ålder (15-49 år), barn 

(<18 år), spädbarn (<1 år) och unga (13-25 år). Ursprungsland utgjorde en kategori om 

detta fanns angivet på intygen och länderna delades in utifrån geografiska regioner 

utformade av WHO med en underindelning baserad på mortalitetsnivå i respektive land. 

Det finns fem kategorier, A-E. A indikerar mycket god hälsa i form av mycket låg barn och 

mycket låg vuxenmortalitet. B står för god hälsa med låg barn- och låg vuxenmortalitet. C 

innebär måttligt god hälsa med låg barn- men hög vuxenmortalitet. D tyder på dålig hälsa 

med hög barn- och hög vuxenmortalitet och slutligen indikerar E mycket dålig hälsa med 

hög barn- och mycket hög vuxenmortalitet. (Johansson, 2008) Då ursprungsland inte var 



Döda som inte finns 15 

 

angivet, kunde ovanstående ursprungsregion ändå fastställas med hjälp av den avlidnes 

adress samt dennes namn. Orsak till Sverigevistelse kodades även det, i de fall detta 

framkom på intygen. Plats för dödsfall kodades beroende om dödsfallet ägde rum på 

sjukhus (inklusive ambulans) eller utanför. Region där dödsorsaksintyg utfärdats är generellt 

det landsting där läkare konstaterat dödsfall och angivit dödsorsak. De dödsintyg som 

utfärdats av rättsmedicinsk instans är här en egen kategori, oavsett på vilken 

rättsmedicinsk klinik den avlidne undersökts. 

Hela populationen bestod av icke folkbokförda och av dessa definierades en subgrupp 

som papperslösa migranter. Denna variabel baserades på den information som fanns på 

intygen om orsak till Sverigevistelse. De intyg där information om uttalad orsak – 

exempelvis turism, arbete och asylansökan – fanns angiven, exkluderades. Om de 

potentiellt sett kunde ha saknat dokument, inkluderades de däremot i denna grupp. 

Beaktande togs även till de avlidnas ursprungsregioner och alla de som enligt WHO:s 

klassificering tillhörde mortalitetsnivå A – mycket god hälsa – exkluderades från gruppen 

av potentiellt papperslösa. Således finns i hela populationen individer från alla 

mortalitetsnivåerna – A-E – medan det i den papperslösa gruppen endast finns individer 

från grupperna B-E. Detta utifrån ett resonemang där länderna i grupperna B-E står för 

de flesta (~80%) av asylsökningar till Sverige mellan 1984 och 2011. (Migrationsverket, 

2012) Dessutom finns forskning som visar koppling mellan socioekonomisk instabilitet 

och högre barndödlighet samt lägre förväntad livslängd i ett land. (Guillaumont, 

Korachais, & Subervie, 2006; Lin, 2006; Okpala & Jonsson, 1997) Man kan då anta att 

individer i ett samhälle med hög instabilitet kan vara mer benägna att fly eller flytta från 

det landet för att söka lyckan i andra delar av världen. Indelningen var vidare relevant 

eftersom mortalitet är en viktig aspekt i studien.  

Dataanalys 

Deskriptiv statistik utfördes med hjälp av SPSS för Mac (version 20.0). Frekvenser och 

procentsatser beräknades för kategoriska data och korstabulerades med kön och i vissa 

fall åldersuppdelning. Medelvärdet räknades ut för den kontinuerliga variabeln ålder vid 

dödsfall.  

Etiska aspekter 

Juridiskt sett behövdes ej etiskt godkännande, då det inte krävs när studie rör avlidna 

individer. Materialet anses vidare vara av så unik art att den information som kan 
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erhållas är överordnad eventuell stigmatisering eller utpekande av någon viss grupp. 

Socialstyrelsens juridiska rådgivare godkände utlämnande av kopior på efterfrågade 

intyg, 2012-02-15; diarienummer 3267/2012. 

5. Resultat  

Figur 1. Dödsorsaksintyg utfärdade i Sverige under åren 1997-2010. 
 

Dödsfall som inkluderas i svenska dödsorsaksregistret 
Dödsfall som inte inkluderas i svenska 
dödsorsaksregistret 

    Svenska emigranter 
(n ! 4000) b 

Dödsfall i Sverige, 
folkbokförda 

 
Dödsfall 

utomlands, 
folkbokförda 

  Försenade intygavseende 
dödsfall både i Sverige och 
utomlands, gällande 
folkbokförda  
(n ! 1200) b 

Ungefärligt antal ~ 1 300 000 a  Dödsfall i Sverige, icke 
folkbokförda 

   

 
  Dödfödda (dödsorsaksintyg 

inhämtas inte till 
Socialstyrelsenb)   

  Dubletter eller 
kompletteringar 
(n ! 400) b 

  Studiekohort, n = 815  

  - Tillfällig vistelse i Sverige  

  - Asylsökande  

  - Papperslösa migranter  

    

   

  Papperslösa migranter, n = 259  
a (Socialstyrelsen, 2011b) 
b Muntlig information från kontaktperson på Socialstyrelsen. 

 

Materialet bestod av 815 kopior på dödsorsaksintyg från åren 1997-2010, vilka erhölls 

från Socialstyrelsen (figur 1). Antalet kvinnor uppgick till 275, vilket motsvarar 33,7 %. 

(tabell 3). Ytterligare 39 avlidna gick ej att avgöra kön på och på 3 av intygen saknades 

helt information som kunde indikera kön. Nio av de tolv ursprungsländer med mer än en 

procent av studiepopulationen var europeiska länder, med Tyskland, Norge och 

Danmark i topp. Totalt kom 81.5 % (n=664) från Europa, därefter 7.9 % (n=64) från 

Östra medelhavsregionen och 4.7 % (n=38) från Amerika. Medelåldern vid dödsfallet var 

61.2 år, med en standarddeviation på 19.5. Männen hade lägst medellivslängd, följt av 

kvinnor medan gruppen med obestämbart kön hade den högsta medellivslängden.  
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Tabell 3. Studiekohortens karakteristika. Avlidna icke folkbokförda (n=815) och papperslösa migranter (n=259) i Sverige och könsfördelning bland dessa, 1997-2010. 
     
  Icke folkbokförda  Papperslösa migranter 
Kön Kvinnor Män Obestämbart Total a  Kvinnor Män Obestämbart Total a 
  n % n % n % n %  n  % n % n % n % 

 Könsfördelning 275 33.7 498 61.1 39 4.8 812  99.6 Könsfördelning 107 41,6 128 49,4 22 8.5 257 99.2 
 Saknas    3 0.4 Saknas     2  0,8 
           
Ursprungsland           
 Tyskland 47 17.1 79 15.9 2 5.1 128 15.8 Polen 19 17,8 23 18.0 2 9.1 44 17.0 
 Norge 30 10.9 68 13.7 - - 99 12.1 Fd Jugoslavien 4 3,7 5 3.9 2 9.1 11 4.2 
 Danmark 15 5.5 45 9.0 2 5.1 62 7.6 Chile 7 6,5 2 1.6 - - 9 3.5 
 Finland 18 6.5 36 7.2 1 2.6 55 6.7 Iran 2 1,9 4 3.1 2 9.1 8 3.1 
 - varav från Åland 4 1.5 6 1.2 - - 10 1.2          
 Polen 19 6.9 23 4.6 2 5.1 44 5.4 Ryssland 3 2,8 4 3.1 - - 7 2.7 
 Storbritannien 4 1.5 19 3.8 1 2.6 24 2.9 Estland 1 0,9 2 1.6 1 4.5 4 1.5 
 USA 6 2.2 11 2.2 1 2.6 18 2.2 Indien 2 1,9 2 1.6 - - 4 1.5 
 Nederländerna 3 1.1 13 2.6 1 2.6 17 2.1 Lettland 3 2,8 1 0.8 - - 4 1.5 
 Fd Jugoslavien b 4 1.5 8 1.6 2 5.1 14 1.7 Rumänien 2 1,9 2 1.6 - - 4 1.5 
 Frankrike 4 1.5 7 1.4 1 2.6 12 1.5 Thailand 2 1,9 1 0.8 1 4.5 4 1.5 
 Chile 7 2.5 2 0.4 - - 9 1.1 Turkiet 3 2,8 1 0.8 - - 4 1.5 
 Iran 2 0.7 4 0.8 2 5.1 8 1.0 Ungern 1 0,9 2 1.6 - - 3 1.2 
 Övriga* 43 15.6 59 11.8 7 17.9 102 13.4 Övriga** 13 12,1 13 10.2 4 18.2 30 11.6 
                   
 Total, kända 

länder 
202  73.5 374 75.1 22 56.4 599 73.5 Total, kända 

länder 
62 57,9 62 48.4 12 54.5 

136 52.5 
 Okända länder 73 26.5 124 24.9 17 43.6 216 26.5 Okända länder 45 42.1 66 51.6 10 45.5 123 47.5 
 Total 275 100.0 498 100.0 39 100.0 815 100.0 Total 107 100.0 128 100.0 22 100.0 259 100.0 
                  
Ursprungsregion c                   
 Europa 223 81.1 417 83.7 23 59.0 664 81.5 Europa 63  58.9 66 51.6 11 50.0 140  54.1 
 Östra Medelhavet 16 5.8 39 7.8 9 23.1 64 7.9 Östra Medelhavet 16 15.0 37 28.9 5 22.7 58  22.4 
 Amerika 17 6.2 19 3.8 2 5.1 38 4.7 Amerika 11  10.3 7 5.5 1 4.5 19  7.3 
 Afrika 8 2.9 7 1.4 3 7.7 18 2.2 Afrika 8  7.5 7  5.5 3 13.6 18  6.9 
 Sydostasien 6 2.2 8 1.6 2 5.1 16 2.0 Sydostasien 6  5.6 7  5.5 2 9.1 15  5.8 
 Västra Stilla havet 4 1.5 6 1.2 - - 10 1.2 Västra Stilla havet 2  1.9 2 1.6 - - 4  1.5 
 Saknas 1 0.4 2 0.4 - - 5 0.6 Saknas 1 0.9 2 1.6 - - 5  1.9 
 Total 275 100.0 498 100.0 39 100.0 815 100.0 Total 106 100.0 128  100.0 22 100.0 259 100.0 
                   
Medelålder vid dödsfall n y n y n y n y  n y n y n y n y 
 Medelålder 262  63.5 487 59.6 38 68.4 790 61.2 Medelålder 99 60.7 124 52.7 21 69.5 246 57.4 
 Standardavvikelse  20.3  18.8  14.9  19.5 Standardavvikelse  17.8  20.3  14.5  19.8 
 Saknas 13  11  1   25  Saknas 8  4  1  13  
 Total 275  498  39  815 100.0 Total 107  128  22  259 100.0 
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a Total inklusive obestämbart kön 
b Fd Jugoslavien inbegriper Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien. (Nationalencyklopedin, 2012) 
c 26% baseras på ursprunget på den avlidnes namn. Länder kodade i enlighet med WHO-regioner. (WHO, 2003) 

*Länder <1%: 0,9 %: Ryssland. 0,7 %: Grekland, Spanien. 0,6 %: Indien, Italien, Lettland, Turkiet. 0,5 %: Estland, Rumänien, Thailand, Österrike. 0,4 %: Irland, Japan, Jugoslavien, 
Schweiz, Ungern. 0,2 %: Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Eritrea, Filippinerna, Irak, Island, Israel, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Mexiko, Peru, Tanzania, Tjeckien, Ukraina. 0,1 %: 
Algeriet, Argentina, Australien, Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kina, Libanon, Litauen, Luxemburg, Marocko, Monte 
Negro, Nya Zeeland, Serbien, Singapore, Slovenien, Sri Lanka, Sydafrika, Syrien. 

**Länder ! 1.5%. 0.8 %: Bolivia, Eritrea, Filippinerna, Irak, Mexiko, Peru, Tanzania, Ukraina. 0.4 %: Algeriet, Argentina, Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Gambia, 
Jordanien, Kazakstan, Kenya, Kina, Libanon, Marocko, Sri Lanka, Sydafrika, Syrien 

 
 
Tabell 4. Ålder vid dödsfall, totalt samt uppdelat på ålderskategori och kön. 
   Kvinnor Män 
Ålder, år n % n % n % 
<5 15 1,8 6 2,2 8 1,6 
5-9 5 0,6 1 0,4 4 0,8 
10-14 5 0,6 3 1,1 2 0,4 
15-19 8 1,0 1 0,4 7 1,4 
20-24 17 2,1 6 2,2 9 1,8 
25-29 14 1,7 2 0,7 11 2,2 
30-34 21 2,6 11 4,0 10 2,0 
35-39 22 1,7 3 1,1 19 3,8 
40-44 26 3,2 10 3,6 15 3,0 
45-49 31 3,8 5 1,8 25 5,0 
50-54 65 8,0 16 5,8 49 9,8 
55-59 71 8,7 20 7,3 46 9,2 
60-64 83 10,2 25 9,1 56 11,2 
65-69 108 13,3 30 10,9 73 14,7 
70-74 94 11,5 39 14,2 50 10,0 
75-79 92 11,3 34 12,4 48 9,6 
80-84 53 6,5 21 7,6 28 5,6 
85-89 41 5,0 18 6,5 20 4,0 
90< 19 2,3 11 4,0 7 1,4 
Okänt 25 3,1 13 4,7 11 2,2 
Totalt 815 100,0 275 100,0 498 100,0 
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Tabell 5. Papperslösa uppdelade med avseende på kön, kvinnor i reproduktiv ålder (15-49 år) och barn (<18 år). 
 

Totalt a  Kvinnor Män Obestämbart  
Kvinnor i 

reproduktiv ålder Barn  
Papperslös n % n % n % n % n % n % 
Ja 259 31,8 107 38,9 128 25,7 22 56,4 21 53,8 9 29.0 
Nej 556 68,2 168 61,1 370 74,3 17 43,6 18 46,2 22 71.0 
 815 100,0 275 100,0 498 100,0 39 100,0 39 100,0 31 100.0 
           
a Okänt kön på 3 personer, 2 papperslösa – 1 icke papperslös. 

 

 

Figur 2. Papperslösa, könsfördelning. Figur 3. Papperslösa kvinnor i reproduktiv ålder Figur 4. Papperslösa barn.  

   

Kvinnor Män Obestämbart Kvinnor, 15-49 år  Barn < 18 år  
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Figur 5. Ålder vid dödsfall, antal i varje ålderskategori respektive kön. 

 
Antal 

 
Figur 6. Antal avlidna i varje ålderskategori, uppdelad på hälsonivå i ursprungslandet. 
WHO-kategorier: A = Mycket god hälsa, B = God hälsa, C =Måttligt god hälsa, D = Dålig hälsa, 
E = Mycket dålig hälsa. 

 

 

Ålder vid dödsfall 
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Av studiepopulationen, bedömdes 259 vara papperslösa (tabell 3), motsvarande 31,8 % 

av gruppen (tabell 5). I figur 2-4 visualiseras könsfördelning, kvinnor i reproduktiv ålder 

och barn bland de papperslösa. I tabell 3 kan man konstatera att kvinnorna jämförelsevis 

utgjorde en något större andel bland papperslösa och de vanligaste ursprungsländerna var 

här Polen, F.d. Jugoslavien, Chile, Iran och Ryssland – tillsammans utgjorde individerna 

från dessa länder 30.5 % (n=79) av subpopulationen. Avseende ursprungsregioner kom 

en mindre andel från Europa medan en större andel hade ursprung i Östra 

Medelhavsregionen jämfört med totalpopulationen. 

Tabell 6. Hälsonivå i ursprungslandet, med avseende på könsfördelning. 
 Totalt Kvinnor Män Obestämbart 
WHO-kategori n % n % n % n % 
A - Mycket god hälsa 541 66.9 165 60.2 364 73.4 12 30.8 
B - God hälsa 172 21.3 69 25.2 84 16.9 19 48.7 
C - Måttligt god hälsa 38 4.7 19 6.9 17 3.4 2 5.1 
D - Dålig hälsa 46 5.7 15 5.5 26 5.2 5 12.8 
E - Mycket dålig hälsa 12 1.5 6 2.2 5 1.0 1 2.6 
  Totalt 809 100.0 274 100.0 496 100.0 39 100.0 
 

Medellivslängden var i hela materialet 61.2 år (tabell 3), med en standarddeviation på 

19.5 år. Standarddeviationen uppdelat på kön varierar mellan 17.8 och 20.3. I tabell 4 ses 

åldersfördelningen för ålder vid dödsfall, uppdelat i femårsgrupper. Den åldersgrupp med 

högst mortalitet var 65-69 år med 108 avlidna, motsvarande 13.3 %. I figur 5 kan också 

åldersfördelningen vid dödsfall ses, relaterat till respektive kön. Man kunde även se viss 

skillnad kring fördelningen av ålder vid dödsfall i förhållande till WHO:s hälsonivåer (se 

figur 6). En större del av grupp A – länder med mycket god hälsa – avled vid högre ålder, 

medan åldern vid dödsfallet var mer jämnt fördelad i WHO-grupper med lägre 

hälsa.Ursprungsregion gick att avgöra för 809 av totalt 815 i kohorten och av dessa var 

541 (66.9 %) från en region med mycket god hälsa – dessa uteslöts således ur kategorin 

papperslösa.  

Av totalt 275 kvinnor var 39 (13.5 %) i reproduktiv ålder (tabell 7), alltså i åldrarna 15-49 

år. Det motsvarar 4,8 % av hela materialet. Ytterligare 16 individer kan ha varit kvinnor i 

reproduktiv ålder men det var oklart om kvinnan föll inom åldersgränserna, 

könstillhörigheten var oklar, alternativt saknades information om kön. 31 av de avlidna 

var barn under 18 år – av dessa var 9 (1.1 %) under ett år när de avled. I gruppen unga – 

13-25 år – fanns 30 individer. 
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Tabell 7. Könsfördelning och åldersuppdelning.  
 Kvinnor i reproduktiv 

ålder (15-49 år) 
Barn (< 18 år) Spädbarn (< 1 år) Unga (13-25 år) 

Kön n % n % n % n % 

Män - - 18 2.2 4 0.7 18 2.2 
Kvinnor 39 4.8 12 1.5 4 2.2 10 1.2 
Obestämbart - - - - - 0.7 1 0.1 
Saknas - - 1 0.1 1 0.1 1 0.1 
Totalt 39 4.8 31 3.8 9 1.1 30 3.7 
 

Främsta underliggande dödsorsaken i studiepopulationen var hjärt-kärlsjukdom (se tabell 

8), totalt sett avled 61.7 % (n=503) i detta. Näst största gruppen av underliggande 

dödsorsaker var tumörer, vilket drabbade 14.4 % (n=117). Yttre orsaker – såsom 

trafikolyckor, andra olyckor och suicid – utgör den tredje vanligaste dödsorsaken i 

populationen (7.9 %, n=64). 6 individer hade suiciderat, varav 5 var män. 32 individer 

(3.9 %) dog i trafikolyckor och 24 av dem var män. Infektionssjukdomar drabbade 3.7 % 

(n=30) och där var HIV den underliggande orsaken hos 9 individer. Vidare dog 25 

individer (3.1 %) i andningsrelaterade sjukdomar varav 10 (1.2 %) avled i pneumoni och 

8 (1.0 %) i KOL. Sjukdomar relaterade till matsmältningsorganen drabbade 2.6 % och 8 

(1.0 %) individer dog av leversjukdom, 4 (0.5 %) av dessa var män som avled i 

alkoholrelaterad skada. I materialet fanns även dödsorsaksintyg utan uppgift om 

dödsorsak. Dessa utgjorde 2.2 % av den totala populationen. 

De vanligaste dödsorsakerna och dess rangordning gäller bland både kvinnor och män, 

dock med förändrade tyngdpunkter. Kvinnorna var – jämfört med männen – något 

mindre drabbade av hjärt-kärlsjukdom och yttre orsaker men mer drabbade av tumörer 

och infektioner. Även inom grupperna var könsfördelningen något snedfördelad. Av 

kvinnor som avlidit i hjärt-kärlsjukdom berodde exempelvis 30.4 % på cerebrovaskulär 

sjukdom och 45.3 % på ischemisk hjärtsjukdom medan motsvarande siffror bland 

männen var 8.0 % respektive 67.0 %. 

Avseende papperslösa (tabell 8) var mönstret likt det för övriga vuxna, även om hjärt-

kärlsjuklighet och tumörer drabbade en mindre andel medan yttre orsaker till död och 

infektioner drabbade en större andel än bland folkbokförda.  

Dödsorsaker hos spädbarn (<1 år) var perinatala orsaker (n = 5), medfödda missbildningar, 

deformiteter och kromosomavvikelser (n=3) samt en i pneumoni. I gruppen unga, 13-25 år 

(tabell 8), utmärker sig yttre orsaker då 12 (40 %) avled av sådana orsaker – varav en 
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Tabell 8. Underliggande dödsorsak bland folkbokförda* respektive icke folkbokförda  1997-2010*, totalt samt fördelat på kön  
  Folkbokförda* Icke-folkbokförda 
  Totalt  Totalt    
   Kvinnor Män  Kvinnor Män Obestämbart 
Dödsorsakskategori enligt ICD n % n % n % n % n % n % n % 
I Vissa infektionssjukdomar och 

parasitsjukdomar 
18 639 1.4 9 883 1.5 8 756 1.4 30 3,7 12 4,4 14 2,8 3 7,7 

II Tumörer 313 476 24.2 150 572 22.7 162 904 25.8 117 14,4 47 17,1 64 12,9 6 15,4 
III Sjukdomar i blod- och 

blodbildande organ samt vissa 
rubbningar i immunsystemet 

3 757 0.3 2211 0.3 1 546 0.2 4 0,5 - - 3 0,6 1 2,6 

IV Endokrina sjukdomar, 
nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar 

31 625 2.4 16 265 2.5 15 360 2.4 2 0,2 2 0,7 - - - - 

V Psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar 

61 895 4.8 39 498 5.9 22 397 3.5 3 0,4 1 0,4 2 0,4 - - 

VI, 
VII, 
VIII 

Sjukdomar i nervsystemet, ögat 
och örat  

35 771 2.8 20 369 3.1 15 402 2.4 5 0,6 2 0,7 3 0,6 - - 

IX Cirkulationsorganens sjukdomar 567 778 43.8 294 986 44.4 272 792 43.1 503 61,7 161 58,5 315 63,3 26 66,7 
X Andningsorganens sjukdomar 85 911 6.6 43 354 6.5 42 557 6.7 25 3,1 14 5,1 11 2,2 - - 
XI Matsmältningsorganens 

sjukdomar 
41 415 3.2 21 208 3.2 20 207 3.2 21 2,6 5 1,8 15 3,0 1 2,6 

XII Hudens och underhudens 
sjukdomar 

2 070 0.2 1 379 0.2 691 0.1         

XIII Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven. 

6 610 0.5 4 656 0.7 1 954 0.3         

XIV Sjukdomar i urin- och 
könsorganen 

17 753 1.4 8 412 1.3 9 341 1.5 4 0,5 3 1,1 - - 1 2,6 

XV Komplikationer under graviditet, 
förlossning och barnsängstid 

54 0.0 54 0.0 - - - - - - - - - - 

XVI Vissa perinatala tillstånd 1 852 0.1 779 0.1 1 073 0.2 5 0,6 1 0,4 4 0,8 - - 
XVII Medfödda missbildningar, 

deformiteter och 
kromosomavvikelser 

3 448 0.3 1 615 0.2 1 833 0.3 7 0,9 2 0,7 4 0,8 - - 

XVIII Symtom, sjukdomstecken och 
onormala kliniska fynd som inte 
klassificeras annorstädes 

38 719 3.0 24 441 3.7 14 278 2.3 7 0,9 4 1,5 3 0,6 - - 

XX Yttre orsak till sjukdom och död 64 850 5.0 24 192 3.6 40 658 6.4 64 7,9 16 6,2 47 9,4 - - 
 Saknas - - - - - - 18 2,2 4 1,5 13 2,6 1 2,6 
 Totalt 1 295 623 100.0 663 874 100.0 631 749 100.0 815 100,0 275 100,0 498 100,0 39 100,0 
                
* (Socialstyrelsen, 2011b) 
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Tabell 9. Underliggande dödsorsak avseende papperslösa, spädbarn (<1 år), unga (13-25 år) samt kvinnor i reproduktiv ålder (15-49 år) 

Dödsorsakskategori enligt ICD 
Papperslösa Spädbarn Unga 

Kvinnor i 
reproduktiv ålder a 

n % n % n % n % 
I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 20 7,7 - - 4 13,3 5 12,8 
II Tumörer 49 18,9 - - 3 10,0 7 17,9 
III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa 

rubbningar i immunsystemet  
- - - - 1 3,3 - - 

IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar 

- - - - - - - - 

V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1 0,4 - - - - 1 2,6 
VI, VII, VIII Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat - - - - 2 6,7 2 5,1 
IX Cirkulationsorganens sjukdomar 130 50,2 - - - - 13 33,3 
X Andningsorganens sjukdomar 9 3,5 1 11,1 1 3,3 2 5,1 
XI Matsmältningsorganens sjukdomar 7 2,7 - - - - - - 
XII Hudens och underhudens sjukdomar - - - - - - - - 
XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven.         
XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen 3 1,2 - - - - - - 
XV Komplikationer under graviditet, förlossning och 

barnsängstid 
- - - - - - - - 

XVI Vissa perinatala tillstånd 2 0,8 5 55,6 - - - - 
XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och 

kromosomavvikelser 
2 0,8 3 33,3 - - - - 

XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd som 
inte klassificeras annorstädes 

1 0,4 - - 1 3,3 - - 

XX Yttre orsak till sjukdom och död 30 11,6 - - 12 40,0 7 17,9 
 Saknas 5 1,9 - - 6 20,0 2 5,1 
 Totalt 259 100,0 9 100,0 30 100,0 39 100,0 
 
a Ytterligare 16 individer i reproduktiv ålder, oklart om kvinnor: Infektioner: 4 (25%); Tumörer: 3 (18,8%); Blodbildande organ: 1 (6,2%); Cirkulationsorganens sjukdomar: 
7 (43,8%); Urin- & könsorganen: 1 (6,2%) 
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suiciderade. Avseende 6 (20 %) av de unga saknades uppgift om dödsorsak. Infektioner och 

tumörer var dödsorsak för 4 (13.3 %) respektive 3 (10 %) av de unga. 

Bland kvinnor i reproduktiv ålder var hjärt-kärlsjukdom åter den vanligaste dödsorsaken 

(tabell 8). Denna grupp avled även i högre grad av tumörer, yttre orsaker och infektioner än 

kvinnorna som helhet. Bröstcancer var underliggande dödsorsak i två fall (5,1 %), en avled i 

cervixcancer (2,6 %). Ytterligare en kvinna som kan ha varit i reproduktiv ålder, avled i 

bröstcancer. 6 avled i trafikolycka (15,4 %) och en suiciderade (2,6 %) medan tre kvinnor i 

reproduktiv ålder dog i HIV/AIDS (7,7 %). Inga av dödsfallen hade en angiven orsak som 

kunde relateras till graviditet medan det fanns två fall med oklar dödsorsak. 

Majoriteten av populationen avled på sjukhus, en knapp tredjedel utanför sjukhus medan 

plats för dödsfall är okänt i en mindre andel av fallen. För fördelning avseende dem som 

avled utanför sjukhus, se tabell 10. De län där dödsorsaksintygen utfärdats finns 

presenterade i tabell 11. I Stockholms län utfärdades närmre en fjärdedel av alla intyg, följt 

av Västra Götalands län, och Malmö. Efter dessa följer Värmlands län och Norrbottens län, 

vartefter Gotland utmärker sig på ”bottenplats” med minst antal utfärdade intyg. Intygen 

från rättsmedicinsk avdelning utfärdades i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Linköping eller Umeå. 

Tabell 10. Plats för dödsfall. 
Plats n % 
Allmän plats 26 3,2 
Anhörigs bostad 19 2,3 
Egen bostad 9 1,1 
Transport 35 4,3 
Övernattningsfacilitet 18 2,2 
Privat bostad, oklar ägare 78 9,6 
Fritidsbostad 16 2,0 
Annan/okänd 32 3,9 
Totalt, utanför sjukhus 233 28,6 
På sjukhus 563 69,1 
Okänt 19 2,3 
Totalt 815 100,0 
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Avseende obduktionsfrekvensen (tabell 12) kan man konstatera en högre nivå (25.3 %) i 

studiepopulationen, jämfört med folkbokförda under samma period (14.2 %). I 

subpopulationen papperslösa var nivån fortfarande högre, emellertid närmre den för 

folkbokförda. Könsfördelningen (tabell 13) visar att obduktioner utförs oftare på män än 

kvinnor, oavsett om det gäller folkbokförda eller inte. Gällande rättsmedicinska obduktioner 

(tabell 14) var den kända nivån i hela studiepopulationen (4.7 %) samt bland papperslösa 

(5.8 %) närmre den för folkbokförda, vilken låg omkring 6 % under aktuell tidsperiod. 

Andelen rättsmedicinska intyg som erhållits från Socialstyrelsen var 3.8 %. Dock finns ett 

stort antal dödsorsaksintyg där det inte funnits information kring huruvida rättsmedicinsk 

obduktion utförts eller inte och dessa utgör totalt sett 46.9 % av alla intyg i studien. 

 
Tabell 11. Plats för dödsorsaksintygets utfärdande. 
Plats n % 
Stockholms län 198 24,3 
Västra Götalands län 148 18,2 
Skåne län 133 16,3 
Värmlands län 34 4,2 
Norrbottens län 26 3,2 
Kronobergs län 25 3,1 
Kronobergs län 25 3,1 
Uppsala län 23 2,8 
Dalarnas län 22 2,7 
Östergötlands län 20 2,5 
Hallands län 19 2,3 
Jönköpings län 19 2,3 
Örebro län 19 2,3 
Kalmar län 18 2,2 
Blekinge län 16 2,0 
Södermanlands län 14 1,7 
Västerbottens län 11 1,3 
Jämtlands län 10 1,2 
Gävleborgs län 9 1,1 
Västernorrlands län 8 1,0 
Västmanlands län 7 0,9 
Gotlands län 5 0,6 
Rättsmedicinsk avdelning 31 3,8 
Totalt 815 100,0 
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Tabell 12. Obduktionsfrekvensen bland folkbokförda, icke folkbokförda samt papperslösa under åren 1997-2010. 
     
 Folkbokfördaa Icke folkbokförda 
 Total Total Papperslösa 
Obduktion n % n % n % 
Ja 184 468 14.2 206 25.3 45 17.4 
Nej 1 111 155 85.8 548 67.2 194 74.9 
Okänt - - 61 7.5 20 7.7 
Total 1 295 623 100.0 815 100.0 259 100.0 
       
a (Socialstyrelsen, 2011b) 
 

 

 
Tabell 13. Obduktionsfrekvensen bland folkbokförda och icke folkbokförda under åren 1997-2010, fördelat på kön. 
     
 Folkbokfördab  Icke folkbokförda 
 Kvinnor Män  Kvinnor Män Obestämbart 
Obduktion n % n % n % n % n % 
Ja 66 076 10.0 118 392 18.7 54 19.6 143 28.7 8 20.5 
Nej 597 798 90.0 513 357 81.3 198 72.0 319 64.1 29 74.4 
Okänt - - - - 23 8.4 36 7.2 2 5.1 
Total 663 874 100.0 631 749 100.0 275 100.0 498 100.0 39 100.0 
           
b(Socialstyrelsen, 2011b) 

 

 

Tabell 14. Rättsmedicinska obduktioner bland folkbokförda, icke folkbokförda samt papperslösa under åren 1997-2010. 
     
 Folkbokfördac Icke folkbokförda 
 Total Total Papperslösa 
Rättsmedicinsk obduktion n % n % n % 
Ja ~ 76 000 ~ 6 38 4.7 15 5.8 
Nej ~1 220 000 ~ 94 395 48.5 135 52.1 
Okänt - - 382 46.9 109 13.4 
Total 1 295 623 100.0 815 100.0 259 100.0 
       
c (Rättsmedicinalverket, 2001, 2004, 2007, 2010; Socialstyrelsen, 2011b) 

 

I tabell 15 är antalet dödsfall avseende icke folkbokförda individer, fördelade över åren 

1997-2010. Antalet intyg varierade över åren, med ett medelantal på 58.2 och median på 62 

intyg årligen. Det år med flest dödsfall för icke folkbokförda var år 1997 och det år med 

minst antal dödsfall var år 2006. Det fanns även ett dödsfall där året var okänt. 
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 Tabell 15. Antal icke dokumenterade dödsfall per år – baserat på dödsorsaksintygens information om vilket år 
individen avlidit. 
År n % 
1997 81 9,9 
1998 65 8,0 
1999 58 7,1 
2000 67 8,2 
2001 74 9,1 
2002 67 8,2 
2003 37 4,5 
2004 68 8,3 
2005 44 5,4 
2006 20 2,5 
2007 62 7,6 
2008 55 6,7 
2009 62 7,6 
2010 54 6,6 
Okänt 1 0,1 
Totalt 815 100,0 
 

6 Diskussion 

Denna studie är unik på så sätt att den analyserar ett material som aldrig tidigare undersökts 

eller presenterats. Det baseras på dödsorsaksintyg – dokument som enligt lag måste utfärdas 

då en individ avlidit i Sverige (Socialstyrelsen, 1996a) – och kompletterar på så sätt det 

svenska dödsorsaksregistret då det är ett nationellt täckande material under en lång 

tidsperiod. På så sätt kan dessa data användas för framtida utvärdering och planering av 

hälso- och sjukvård. Dessutom innehåller den värdefull information kring papperslösa 

migranter, vilka är en av de mest svårstuderade och utsatta grupperna i det svenska 

samhället idag. 

Dödsorsaksstatistik har sedan länge använts för att avgöra vilka politiska insatser som kan 

behövas inom sjukvårdsområdet. Mortalitetskartläggningar är ju också ett mer riktat mått än 

t.ex. sjuklighet eller sjukvårdsbesök i en kohort eftersom dessa kan förskjutas utefter vilka 

som faktiskt söker vård eller uppger sig lida av en viss åkomma. Samtidigt kan det indikera 

ett annat sjukvårdssökande beteende och i vissa fall suboptimal vård om en migrantgrupp 

visar sig ha högre dödlighet än infödda. (Essén et al., 2002) Som tidigare diskuterats finns 
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många teorier och hypoteser kring migranters hälsa och den sjukdomsbörda de bär med sig 

eller som skulle kunna relateras till migrationsrelaterade faktorer. (Albin et al., 2006; Bollini 

et al., 2009; Hyman, 2007; Klinthäll & Lindström, 2011; Razum et al., 1998) 

Mellan 1997 och 2010 avled 815 icke folkbokförda individer Sverige och majoriteten kom 

från europeiska länder samt länder med mycket god hälsa, enligt WHO:s definitioner (tabell 

3). En tredjedel var kvinnor, varav en liten del utgjorde kvinnor i reproduktiv ålder. 

Kvinnorna i hela populationen kom oftare än männen från länder med dåligt hälsoläge. 

Trots detta avled männen tidigare och i högre grad av hjärt-kärlsjukdomar, framförallt 

ischemisk hjärtsjukdom. Båda grupperna avled i högre grad av hjärt-kärlsjukdom än 

respektive grupp bland folkbokförda under samma period (se tabell 8).(Socialstyrelsen, 

2011b) 

259 beräknas ha varit papperslösa, varav hälften var män. Av 319 512 asylsökande mellan 

1997 och 2010 var 35,7 % kvinnor. (Migrationsverket, 2012) De frivilligorganisationer som 

arbetar med vård till papperslösa uppger dock en ökad andel kvinnor i förhållande till män. 

Det gäller även efter att man kontrollerat för de kvinnor som söker för frågor rörande 

reproduktiv hälsa. (Fresk & Ganslandt, 2009; Médecins Sans Frontières, 2005). Möjligen 

kan man resonera kring om kvinnor är mer benägna att söka vård än män.  

För att möjliggöra analysen av papperslösa migranter, var det nödvändigt att identifiera 

denna subpopulation. Denna identifiering var inte självklar, då ingen tillgänglig och 

systematisk metod för detta finns och dödsorsaksintygen innehöll lite eller ingen 

information om orsaken till sverigevistelsen. Emellertid var ett syfte med studien att 

undersöka denna grupp och den metod som användes bedöms trots allt vara den mest 

systematiska utifrån givna premisser.  

Tabell 16. Medellivslängd bland folkbokförda i Sverige 1996-2010*  
  1996-2000 2001-2005 2006-2010 

kvinnor 81.83 82.41 83.19 
män 76.89 77.99 79.13 
* (SCB, 2011) 
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Medellivslängden bland icke folkbokförda i Sverige 1997-2010 var lägre än den bland 

folkbokförda under samma period, dock med stor standardavvikelse (tabell 3). I jämförelse 

med gruppen papperslösa, var skillnaden i medellivslängd än större, dock fortfarande med 

stor standardavvikelse. Åldersstandardisering kunde inte utföras i denna studie, eftersom 

åldersdistributionen bland icke folkbokförda i Sverige mellan 1997 och 2010 är okänd. Detta 

innebär att mortalitetssiffrorna inte kan jämföras på ett statistiskt signifikant vis. Fynden i 

studien kan dock anses vara rimliga eftersom de kan förankras i existerande litteratur. 

Många av de avlidna i det studerade materialet antas vara individer som endast temporärt 

uppehållit sig i Sverige, såsom turister och anhörigbesökande. Det kan också förklara en 

population med färre äldre än bland folkbokförda i Sverige och därmed något förändrat 

dödsorsaksmönster. Exempelvis noterades högre dödlighet i sjukdomar med hastigt förlopp, 

exempelvis hjärt-kärlsjukdom och olyckor, samtidigt med en lägre dödlighet i sjukdomar 

med långdraget förlopp såsom tumörsjukdomar. Turistande EU/EES-medborgare får 

generellt nödvändig vård subventionerad i Sverige och denna grupp är därför mindre 

drabbade av sämre sjukvårdstillgång. Som asylsökande skall man erbjudas en kostnadsfri 

hälsoundersökning. (Migrationsverket, 2007) I betänkandet kring vård av papperslösa 

framkommer dock att en sådan inte genomförs i alla fall och 2009 var andelen undersökta så 

få som 38 %. (Statens Offentliga Utredningar, 2011). 

Enligt WHO har män högre mortalitet än kvinnor i alla regioner och största skillnaden 

föreligger bland kvinnor och män i låg- och mellaninkomstländer i Europa. Där har även 

hela åldersgruppen 15-59 år den näst högsta mortaliteten av alla regioner, med relativt hög 

dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Även globalt är hjärt-kärlsjukdomar den främsta 

dödsorsaken, men med större utfall bland kvinnor – 32 % avlider i detta världen över och 27 

% av männen. 12,2 % av alla avlider i ischemisk hjärtsjukdom och 9,7 % av cerebrovaskulär 

sjukdom. Männen har istället ökad belastning av infektioner, cancer och olycksfall som 

dödsorsaker. (WHO, 2008) Det finns beskrivet i litteraturen att män drabbas av hjärt-

kärlsjuklighet i tidigare åldrar än kvinnor. (Mayo Clinic, 2011) Dessutom finns indikationer 

på en svag ökning av hjärt-kärlsjukdomar i Östeuropa mellan 1965 och 1997, främst bland 
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män. I EU, USA och Japan låg utgångsnivån lägre samt sjönk under samma period. (Levi, 

Lucchini, Negri, & La Vecchia, 2002) Vidare är det känt att andelen rökande män är högre 

bland utlandsfödda än män födda i Sverige samt att män från Finland har en avsevärt ökad 

dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Kvinnor – både Sverige- och utlandsfödda – har sämre 

självrapporterad hälsa än män av samma ursprung. Könsfördelningen bland immigranter till 

Sverige har i stort sett alltid varit jämn och stabil. Kvinnor mellan 25 och 35 år är dock 

aningen fler, vilket man antar bero på att fler kvinnor flyttar hit för att gifta sig med män 

födda i Sverige än vice versa. Migranter är generellt en relativt ung grupp men immigranter i 

Sverige står idag även för en del av den åldrande befolkningen. (Socialstyrelsen, 2009)  

Andelen som dog av tumörsjukdom var mindre i studiepopulationen än bland de 

folkbokförda under denna tidsperiod, detta stämde även när man tittade på könen separat 

(tabell 8). Det stämmer väl överens med forskning på området som säger att immigranter 

har lägre cancermortalitet än infödda svenskar (Hemminki, Li, & Czene, 2002) och att 

kvinnor boende i Sverige men födda i Afrika och arabländer (inklusive Irak & Iran) har 

lägre relativ risk att drabbas av gynekologisk cancer jämfört med Sverigefödda. Däremot har 

man även sett ökad risk för cervikalcancer ju senare man migrerat. (Hemminki et al., 2002) 

Esscher finner dock ökad risk att dö i cancer för de kvinnor i reproduktiv ålder som kommer 

från låginkomstländer. (Esscher et al., 2012) 

Bland män avled en större andel till följd av Yttre orsak till sjukdom och död, om man jämför 

med kvinnorna. Detta är ett mönster som återkommer både i statistiken över folkbokförda i 

Sverige (tabell 8) och i den globala statistiken (WHO, 2008) I detta sammanhang kan det 

också vara viktigt att påpeka att suicid inte klassificeras som en mental sjukdom utan som 

yttre orsak medan alkohol och droger klassificeras just som mental sjukdom. I 

studiepopulationen avled en större andel av yttre orsaker än i motsvarande grupp 

folkbokförda. Detta gällde både vid jämförelse av kvinnor respektive män. 

Dödsorsaksmönstret bland papperslösa följde totalpopulationen i stora drag, med ytterligare 

något större andel som avled av yttre orsaker samt infektioner. Fernbrant har visat att 

utlandsfödda kvinnor lever med en dubbelt så hög risk för våld i hemmet som svenskfödda 
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kvinnor och Esscher visar i sin studie att utlandsfödda kvinnor i reproduktiv ålder oftare dör 

av yttre orsaker än motsvarande svenskfödda (Esscher et al., 2012; Fernbrant, Essén, 

Östergren, & Cantor-Graae, 2011)  

Esscher kom också fram till att kvinnor som immigrerat till Sverige från låg- och 

höginkomstländer har en ökad mortalitet jämfört med de kvinnor som är födda här, medan 

de från mellaninkomstländer har lägre mortalitet. (Esscher et al., 2012)  I 

dödsorsaksstatistiken kan man notera att 0,08‰ av kvinnorna avled i graviditetsrelaterade 

orsaker mellan studieåren 1997-2010. Trots att Sverige har ett av världens bästa 

personregister över sjukdomar och dödsorsaker föreligger en viss underrapportering t ex vid 

maternella dödsfall (Elebro, Rööst, Moussa, Johnsdotter, & Essén, 2007) och kvinnor i 

Sverige som är födda i låginkomstländer, har en ökad risk för graviditetsrelaterad dödlighet. 

(Esscher et al., 2012) Eftersom dödsorsakerna i det undersökta materialet rapporterats på 

samma sätt som för folkbokförda, finns en risk att den visade underrapporteringen gäller 

även här. I populationen återfanns dessutom två dödsfall hos kvinnor i reproduktiv ålder, 

med oklar underliggande orsak. Det är således möjligt att någon av dessa kan ha varit 

graviditetsrelaterad.  

2,2 % (n=18) hade avlidit av odefinerad orsak och ytterligare 2,0 % (n=16) avled i 

hjärtstillestånd, vilket anses vara en otillräckligt definierad orsak. Man kan diskutera 

intygens tillförlitlighet och i dödsorsaksregistreringen skulle Socialstyrelsen troligen 

efterfråga kompletteringar avseende sådana intyg. I statistiken över folkbokförda kan man 

också notera att ofullständigt definierade och okända orsaker till död har stigit mycket från 1997 

till 2010, vilket diskuterats kunna bero på färre obduktioner under samma tidsperiod. 

(Socialstyrelsen, 2011b) Enligt Socialstyrelsens föreskrifter får obduktion utföras för att 

”fastställa dödsorsaken”, ”vinna viktig kunskap om sjukdom … eller om verkan av 

behandling” eller ”undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den 

avlidnes kropp”. Om inte den första punkten åberopas, kan den avlidnes närstående besluta 

om obduktion får äga rum eller ej. (Socialstyrelsen, 1996b) Det har diskuterats att införandet 

av denna lag i sig kan ha orsakat en nedgång i antalet obduktioner eftersom anhöriga då fick 
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mer att säga till om – sedan 1970 har de minskat från 50 % till 12 %. (Socialstyrelsen, 2011b) 

Obduktionsfrekvensen i studiepopulationen var högre än bland folkbokförda under samma 

period, både sett till hela gruppen och till subgruppen Papperslösa. Detta skulle då – 

åtminstone delvis – kunna bero på att det kring studiepopulationen funnits mindre 

välinformerade och färre anhöriga som inte motsatt sig obduktion, i förhållande till avlidna 

folkbokförda. Diskussionen om kvaliteten på dödsorsaksregistreringen är pågående och det 

har hävdats att informationsgrunden för utfärdande av dödsorsaksintyg varierar betänkligt. 

(Ågren, Theorell, Hogstedt, & Fugelstad, 2012) Johansson poängterar också vikten av att 

sammanföra kliniska fynd med obduktionsresultat för en sammanhållen bild då 

obduktionen ofta säger mer om den omedelbara dödsorsaken än den underliggande. 

(Johansson, 2008) 

Skillnaden mellan folkbokförda och icke folkbokförda var däremot inte lika stor gällande 

rättsmedicinska obduktioner (tabell 14), något som kan tyckas mer anmärkningsvärt då det 

bland icke folkbokförda var fler som avled av yttre orsaker än det var bland folkbokförda. I 

Socialstyrelsens föreskrifter framgår tydligt att rättsmedicinsk undersökning skall 

genomföras bland annat ”[n]är dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada 

eller förgiftning) och alltså inte enbart av sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall 

eller självmord”. (Socialstyrelsen, 1996a) Emellertid är det oklart exakt hur många 

rättsmedicinska undersökningar som utförts på icke folkbokförda under den aktuella 

tidsperioden, eftersom vi inte fick tillgång till Rättsmedicinalverkets dokument. 

En begränsning i användandet av ICD-10 för kodning av underliggande dödsorsak är just 

det att endast en diagnos kan användas, medan det på intygen kan vara oklart vilken av flera 

oberoende variabler som mest bidragit till dödsfallet. I dödsorsaksregister – både i Sverige 

och internationellt – använder man idag en speciell programvara för att tillförlitligheten ska 

bli så hög som möjligt och registren jämförbara. (Socialstyrelsen, 2010b) Många av 

dödsorsaksintygen var dessutom knapphändigt ifyllda, något som ytterligare försvårade 

kodningen. Vidare erhölls inte tillstånd för att gå igenom aktuella dödsorsaksintyg från 
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Rättsmedicinalverket och fullständig information om andelen rättsmedicinska 

undersökningar i den berörda gruppen kan därför inte ges. Det finns dessutom en viss risk 

att alla aktuella intyg från Socialstyrelsen inte finns med, eftersom materialet inte var 

organiserat. För att minimera denna osäkerhet, hölls flera möten och tät kontakt i studiens 

tidiga fas. 

Johansson och Goldacre poängterar att man inte bör använda dödsorsaksintygen för att 

tolka in information om annat än intyget är utformat för att ge information om. De syftar i 

synnerhet på sjukdomsprevalens men man kan möjligen anse att det är väl mycket önskat 

att dra slutsatser om exempelvis kön och härkomst när detta endast finns med om den som 

fyllt i intyget tyckt att det fanns någon särskild relevans för detta. (Goldacre, 1993; 

Johansson, 2008) I detta kan man dock hävda att kön och ursprungsland borde vara 

önskvärd och rimlig information att hämta från ett dödsorsaksintyg, om inget svenskt 

personnummer finns. Således vore det lämpligt med denna information på 

dödsorsaksintyget om patienten saknar svenskt personnummer eller identitetshandling. I 

synnerhet då Socialstyrelsen gett uttryck för att de i framtiden ska föra statistik även över 

dessa intyg. (Socialstyrelsen, 2011b) Det vore dessutom önskvärt att Socialstyrelsen skulle 

efterfråga kompletteringar även på de dödsorsaksintyg som rör icke folkbokförda. 

Immigranter har visat sig bosätta sig främst i storstadsregionerna, med 22 % utlandsfödda i 

Stor-Stockholm samt 21 % och 17 % respektive i Stor-Malmö och Stor-Göteborg. (SCB, 

2012a) Av denna anledning är det inte förvånande att en stor andel av kohorten också 

avlidit i dessa tre storstadsregioner – se tabell 12. Vad som möjligen kan förvåna mer är att 

Värmlands och Norrbottens län följer efter. När man betänker att dessa län dock ligger nära 

våra grannländer Norge och Finland – vilka var väl representerade i studiepopulationen – 

blir inte heller denna information så förvånande. 

Paul Hunt, FNs rapportör för rätten till hälsa, kritiserar den svenska regeringen i sin rapport 

från 2007. Han hävdar där att den högsta tillgängliga sjukvårdsnivån är en mänsklig 

rättighet som skall vara tillgänglig för alla i ett land, utan diskriminering beroende på legal 
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status. (Hunt, 2007) Lagen har hittills varit otydlig kring vilken typ av vård som papperslösa 

och asylsökande har rätt till, något som blivit ett problem för vårdpersonal i dagligt 

beslutsfattande samt både stridit mot deras yrkesetik och påverkat arbetsmiljön. På denna 

grund har många landsting utformat egna riktlinjer som vårdpersonalen kan förhålla sig till, 

vilket även orsakat ojämlik vård beroende på i vilken landsända papperslösa sökt vård. 

(Statens Offentliga Utredningar, 2011) Redan 1997 kom ett betänkande där lagförändringar 

föreslogs för att gömda barn skulle få samma tillgång till sjukvård som svenska barn. Man 

konstaterar dessutom att denna grupp kan anses dra nytta av vårdinsatser ”i högre grad än 

andra barn”. (Socialstyrelsen, 1999) Dock kvarstår än idag problemet med språkliga 

svårigheter och att dessa individer med familjer drar sig för att kontakta sjukvård eftersom 

de befarar att bli polisanmälda. Det finns emellertid förslag om en ny lag som utökar 

rättigheterna till vård för papperslösa och som beräknas börja gälla juli 2013. (Carp, 2012; 

Runblom & Eriksson, 2012) 

7 Slutsats 

Sveriges dödsorsaksregister är mycket omfattande men innebär endast kartläggning av 

folkbokförda och därmed en informationslucka när det kommer till icke folkbokförda och 

papperslösa som avlider i Sverige. I denna deskpriptiva studie fann man att antalet icke 

folkbokförda som avlidit i Sverige 1997-2010 var 815, varav ungefär en tredjedel var 

kvinnor. Även subpopulationen papperslösa bedömdes utgöra ungefär en tredjedel. Både 

total- och subpopulationen hade liknande avvikelser i dödsorsaksmönstret vid jämförelse 

med folkbokförda under samma period. Denna bestod i en ökad dödlighet i hjärt-

kärlsjukdom, yttre orsaker samt infektioner men en minskad dödlighet i tumörsjukdomar. 

Medellivslängden var lägre i studiepopulationen än hos folkbokförda, dock med en stor 

varians. Europeiska länder utgjorde en majoritet av ursprungsländerna. Antalet avlidna i 

Sverige som inte varit folkbokförda är en aldrig tidigare undersökt grupp och är ett viktigt 

komplement till den tidigare forskning som finns om hälsa och mortalitet i migrantgrupper 

samt papperslösas hälsa.  
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8 Kommentar till Socialstyrelsen 

Efter kartläggning av avlidna icke folkbokförda i Sverige under åren 1997-2010, finns ett par 

punkter som är värda att belysa ytterligare. Detta i synnerhet då Socialstyrelsen uttryckt att 

man i fortsättningen ska inkludera även denna grupp i statistiken. 

För att kunna jämföra med övrig dödsorsaksstatistik, blir det relevant att först och främst 

vilja urskilja kön. Då dessa individer inte har något personnummer, finns ingen naturlig 

plats på intyget för att dokumentera detta. För sådant ändamål, föreslås därför två 

”kryssrutor” insprängt i identitetsrutan uppe till höger. Intill dessa rutor vore det också 

lämpligt att införa en rad med instruktion om att dokumentera adress och ursprungsland i 

det fall intyget rör någon som inte är folkbokförd i Sverige. Detta torde inte minst underlätta 

rapportering om den avlidne till Socialstyrelsens motsvarighet i individens hemland. 

Slutligen en uppmaning till Socialstyrelsen om att efterfråga kompletterande uppgifter om 

dödsorsak även för dessa individer, i de fall denna information är bristande eller oklart 

ifylld. 
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9.1 WHO–CHOICE-grupper, landsgrupperingar för global bedömning enligt WHO:s subregionera 
 
Subregion b  WHO-medlemsstater 

AFR D Algeriet, Angola, Benin, Burkina Faso, Chad, Ekvatorialguinea, Gabon, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Liberia, Madagaskar, Mali, 
Mauretanien, Mauritius, Niger, Nigeria, Sao Tomé och Principe, Senegal, 
Seychellerna, Sierra Leone, Togo 

AFR E Botswana, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, 
Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Förenade republiken Tanzania, Kenya, Kongo, 
Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe 

AMR A Amerikas förenta stater, Canada, Kuba 
AMR B Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasilien, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominikanska Republiken, El Salvador, 
Grenada, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexiko, Panama, Paraguay, Saint Kitts and 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och 
Tobago, Uruguay, Venezuela 

AMR D Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Peru 
EMR B Arabrepubliken Syrien, Bahrain, Cypern, Förenade Arabemiraten, Islamiska 

republiken Iran, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Oman, Qatar, Saudiarabien, 
Tunisien 

EMR D Afghanistan, Djibouti, Egypten, Irak, Marocko, Pakistan, Somalia, Sudan, Yemen 
EUR A Andorra, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, 

Italien, Kroatien, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Republiken Tjeckien, San Marino, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland, Österrike 

EUR B Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, F.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien, Georgien, Jugoslavienc, Kirgizistan, Polen, 
Rumänien, Slovakien, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Uzbekistan 

EUR C Estland, Kazakstan, Lettland, Litauen, Republiken Moldavien, Ryska Federationen, 
Ungern, Ukraina, Vitryssland 

SEAR B Demokratiska republiken Östtimor, Indonesien, Sri Lanka, Thailand 
SEAR D Bangladesh, Bhutan, Demokratiska folkrepubliken Korea, Indien, Maldiverna, 

Myanmar, Nepal 
WPR A Australien, Brunei Darussalam, Japan, Nya Zeeland, Singapore 
WPR B Cooköarna, Demokratiska folkrepubliken Laos, Filippinerna, Kambodja, Kina, 

Kiribati, Malaysia, Marshallöarna, Mikronesiens federerade stater, Mongoliet, 
Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Republiken Fijiöarna, Republiken Korea, 
Samoa, Solomonöarna, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam 

 

a (WHO, 2003) 
 

b Subregioner: AFR= Afrika; AMR= Amerika; EMR= Östra medelhavet; EUR= Europa; SEAR= 
Sydostasien; WPR= Västra stillahavsområdet; A: mycket låg barn-, mycket låg vuxenmortalitet; B Låg barn-, 
låg vuxenmortalitet; C: Låg barn-, hög vuxenmortalitet; D: Hög barn-, hög vuxenmortalitet; E: Hög barn-, 
mycket hög vuxenmortalitet 
 

c Här har även Montenegro och Serbien inkluderats. (Nationalencyklopedin, 2012) 
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