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Ekot rapporterade 2013 att antalet 
självmord ökade med 9 procent 2012 och 
att »1 074 män och 456 kvinnor tog sitt 
liv« i Sverige det året. Rap
porten [1] bygger på uppgifter 
från Föreningen Psykisk häl
sa, som i sin tur refererar So
cialstyrelsens dödsorsaksre
gister för 2012. 

En analys av data jag erhål
lit från Socialstyrelsen visar 
emellertid att ökningen av 
säkra självmord uppgår till 
endast 3,7 procent i förhål
lande till 2011. Bland grup
pen utrikesfödda däremot 
ökade antalet självmord med 
10,3 procent under förra året, medan 
motsvarande ökning bland födda i Sve
rige var 2,8 procent. 

Värt att notera är att de dödsorsaks
data som Ekot refererade till som 
»självmord« även inkluderade 379 
oklara fall. Man vet egentligen inte om 
dessa fall – antagna som »osäkra själv
mord« – i stället kan ha varit olyckor, 
mord etc. Oklara dödsfall skildras in
ternationellt under en egen kod och är 
tydligt avskilda från självmordskatego
rin [2]. Socialstyrelsen uppger att fall 
med oklar avsikt inte bör räknas som 
självmord [3]. 

I 1970-talets början var Sveriges själv
mordstal 22,3 per 100 000 invånare. Se
dan dess har de rapporterade självmords
talen visat en betydande tendens nedåt. 
Från 1996 till 2012  minskade de från 
14,65 till 12,1 per 100 000 invånare [4]. 

Självmordsstatistik från 1980talet 
visar dock att Sveriges höga självmords
tal egentligen berodde på en hög överre
presentation av utrikesfödda. I en stu
die från Harvard Medical School i Bos
ton, USA, innefattande 11 258 svenska 
fall som inträffade 1987–1991 visades att 
självmordstalet för personer härstam
mande från Sverige var 17,6 per 100 000 
invånare, medan dödstalet för finländs
ka invandrare var dubbelt så högt (35,0). 

För tyska invandrare var självmordsta
let 28,4 och för danskar 36,8 [5].

I vetenskapliga sammanhang rappor
terades detta fenomen först 1990 [6]. 
Därefter har flera vetenskapliga rap
porter bekräftat denna överrepresenta
tion [79]. I en analys av självmordsdata 
med hänsyn till födelseland utgjorde 
unga invandrare (15–24 år) en tredjedel 
av det materialet [10]. I en färsk forsk
ningsrapport konkluderas att icke 
europeiska invandrarkvinnor i Sverige 
har en markant högre risk för själv

mordsförsök [11]. 
Av dödsorsaksdata från 

2012 framgår i en egen preli
minär analys att självmord 
bland invandrarkvinnor 65 år 
och äldre är fortsatt överre
presenterade bland de svens
ka självmorden (χ2 = 17,5; 
P = 0,0001) och att utrikesföd
da män hade en signifikant 
ökning i jämförelse med 2011 
(χ2 = 8,7; P = 0,0031). 

Denna ökning bryter den 
observerade tendensen under 

de senaste åren [4], som visat att själv
mord bland invandrare minskat jämfört 
med 1980–1990talen [5].

En tänkbar förklaring till den relativa 
minskningen står sannolikt att finna i 
demografiska förändringar i Sveriges 
immigrationsprocess. Demografin av
seende individer med utländsk bak
grund har förändrats under de senaste 
decennierna. Föräldrar till den nya 
and ra generationens invandrare kom
mer numera huvudsakligen inte från 
övriga Norden utan från länder utan
för Europa eller från Europa utanför 
EU [12]. 

Detta har betydelse för självmords
epidemiologin, eftersom det var in
vandrare från Finland, Danmark, Tysk
land, Polen och Ungern som förr huvud
sakligen bidrog till den kraftiga överre
presentationen i självmordsstatistiken. 
Självmordstalet var också högt i dessa 
länder, och invandrare därifrån kunde i 
Sverige ha ännu högre dödstal [13]. 

Ytterligare en föreslagen förklaring till 
att andelen suicid bland invandrare 
tycks minska är att andra generationens 
invandrare skulle ha ett fördröjt suicid
beteende, högre än sin föräldragenera
tions [9]. Eftersom de redovisas som 
svenskfödda i statistiken, utjämnas den 

förhöjda självmordsrisken som är för
knippad med invandring.

Även om andelen självmord bland in
vandrare har minskat relativt sett över 
tid, är det viktigt att inte bortse från den 
förhöjda risk som har visats hos en sub
grupp av invandrare, nämligen trauma
tiserade flyktingar [14]. Flyktingar är 
mer drabbade av posttraumatiskt stres
syndrom (PTSD) och depression [15]. 

Bland flyktingar med tortyrupplevel
ser har man också noterat en signifi
kant förhöjd risk för suicidalt beteende 
och självmord [14, 15]. Ett konkret ex
empel är de politiska flyktingar som 
kom från Uruguay under 1987–1991. De
ras självmordstal i Sverige var 32,9 per 
100 000, tredubbelt det som uppskattas 
i Uruguay [5]. 

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Självmord bland invandrare ökar
Ökade 10,3 procent under 2012, bland svenskfödda 2,8 procent

■■■sammanfattat
Antalet säkra självmord bland utrikesfödda 
ökade med 10,3 procent under 2012; bland 
svenskfödda var ökningen 2,8 procent. 
Äldre invandrarkvinnor är fortsatt överrepre-
senterade i självmordsstatistiken, och bland 
utrikesfödda män noterades en statistiskt 
signifikant ökning från föregående år.
Trots detta tycks den höga representationen 
av invandrare bland de svenska självmorden 
minskat under de senaste åren jämfört med 
1980–1990. 
Flyktingstatus och att vara andra generatio-
nens invandrare utgör riskfaktorer för suicid. 

»… självmord 
bland invand-
rarkvinnor  
65 år och äldre 
är fortsatt 
överrepresente-
rade bland de 
svenska själv-
morden …«
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