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Att rättvist jämföra dödlighet
i olika etniska grupper i Sverige
är förknippat med svårigheter
på grund av att en betydande
grupp utrikes födda personer
som lämnar landet gör detta
utan att rapportera till folkbok-
föringen. I artikeln redovisas en
metod att hantera dessa svårig-
heter. Resultaten visar bl a att
den totala dödligheten för utom-
nordiskt födda är i nivå med
svenskföddas, men att personer
från de övriga nordiska länder-
na, främst finlandsfödda, har
signifikant förhöjda dödsrisker. 

Trots att det i Norden inte gjorts nå-
gon mer omfattande kartläggning av
dödlighet och dödsorsaker bland utri-
kes födda personer [1] anses det troligt
att både nordiska och utomnordiska in-
vandrare har en högre dödlighet än
svenskfödda [2].

Detta antagande underbyggs bland
annat av att sjukligheten varit högre
bland utrikes födda, vare sig den är de-
finierad som antalet ersatta sjukdagar,
antal besök vid vårdcentral, andel för-
tidspensionerade eller egenrapporterad
bedömning av hälsotillståndet [3-5].

Att finländare, såväl i Sverige som i
Finland, både är mer exponerade för
vad som traditionellt anses vara riskin-
dikatorer, och även löper en jämförelse-
vis stor risk att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar, har bekräftats i flera stu-
dier [6-9].

Invandrare från Sydeuropa har sjuk-
tal som är tre gånger så höga som för
svenskfödda [1]. För kvinnorna i denna
grupp dominerar rörelseorganens sjuk-
domar samt psykiska besvär som sjuk-
skrivningsorsak. Personer födda i Grek-
land, forna Jugoslavien och Turkiet, vil-
ka i huvudsak kan beskrivas som arbets-
kraftsinvandrare, uppvisar höga fre-
kvenser av förtidspensioneringar [4].

Det kan finnas flera orsaker till den-
na översjuklighet. Förutom skillnader i
ålders- och familjestruktur har utrikes
födda en annorlunda bakgrund när det
gäller utbildning, arbetsmiljö samt kul-
turellt betingade förhållanden. I bagaget
hos många nutida flyktinginvandrare
finns sannolikt även traumatiska upple-
velser såsom krig, förföljelse och tortyr,
medan de tidigare arbetskraftsinvand-
rarna i sina ursprungsländer haft erfa-
renhet av dåliga arbetsmiljöer, arbets-
löshet och låg levnadsstandard [10].

I vissa fall har en överdödlighet som
svarar mot denna översjuklighet kunnat
beläggas [4]. Emellertid visar sig också
skillnaderna i såväl sjuklighet som död-
lighet vara betydande mellan olika in-
vandrargrupper. I några fall har till och
med en bättre eller en med svenskar lik-
värdig hälsa rapporterats hos invandrar-
grupper. Det gäller t ex danska, norska
och turkiska män [3].

Nilsson [2] har redovisat uppgifter
som tyder på att det finns en betydande
överdödlighet bland nordiska invandra-
re i arbetsför ålder. För män i åldrarna
45–64 år födda i Danmark, Norge eller
Island har den åldersstandardiserade
överdödligheten varit 10 procent, och
närmare 150 procent för män 25–44 år
födda i Finland.

För invandrare födda utanför Norden
har istället markanta underrisker att dö
redovisats vid upprepade tillfällen.
Dessa resultat har dock inte vunnit till-
tro. Istället har de kommit att användas
för att belysa och till och med beräkna
bristerna i det svenska befolkningsre-
gistret [2, 11].

Mycket tyder på att en betydande
grupp av utrikes födda som lämnar Sve-
rige inte anmäler detta till folkbokfö-
ringsmyndigheten. De stryks således
inte ur befolkningsregistren, med en
överskattning av invandrarbefolkning-

ens storlek som följd. Om eventuella
dödsfall utomlands ej heller rapporteras
till fullo innebär detta att dödligheten
underskattas i denna grupp.

Detta förhållande gäller inte i samma
utsträckning för personer som flyttar
mellan de nordiska länderna. Mellan
dessa länder har sedan 1969 en samord-
ning av folkbokföringen gjorts, vilket
innebär att eventuell återflyttning rutin-
mässigt meddelas till utflyttningslandet.

Enligt Nilsson [2] skulle ca 10 pro-
cent av de utomnordiska invandrarna
inte längre finnas i Sverige trots att de är
folkbokförda här. Detta antagande
grundar sig bland annat på dödlighets-
studier, postreturer och bortfall i statis-
tiska undersökningar.

Syftet med denna studie är att, förut-
om att kartlägga skillnader i dödlighet
mellan utrikes- och svenskfödda, också
pröva en metod för att komma tillrätta
med den underrapportering av dödsfall
som befaras föreligga för personer föd-
da utanför Norden.

Material och metod
Populationen utgörs av de personer

som ingick i Folk- och bostadsräkning-
arna 1985 eller 1990, samt de som flyt-
tat till Sverige åren 1990–1994; totalt
9 856 240 individer. Jämförelser av
dödligheten har gjorts i två studiepopu-
lationer. I den ena används folkbokfö-
ringsuppgift som kriterium för att ingå
(Population 1). För att kringgå ovan
nämnda brister i folkbokföringen har,
via uppgifter om inkomster och bidrag,
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ytterligare en studiepopulation (Popu-
lation 2) definierats som på säkrare
grunder förmodas befinna sig i landet
och där, i förekommande fall, dödsfall
därför rapporteras i lika stor utsträck-
ning som för svenskfödda.

För både utrikes- och svenskfödda
har krav ställts på en disponibel inkomst
(summan av inkomster och bidrag efter
avdrag för skatt) uppgående till minst
tre basbelopp (motsvarande 105600 kr
år 1994) samt att under ett visst kalen-
derår någon del av inkomsten ska ha in-
flutit i form av antingen arbete, dagpen-
ning, kontant arbetsmarknadsstöd
(Kas), socialbidrag eller sjukpenning –
dvs inkomstkällor som borde kräva per-

sonens närvaro i landet. De som endast
erhållit förtidspension uppfyller där-
med inte kriterierna för att ingå i studie-
populationen.

Dödligheten har följts upp för perso-
ner i yrkesverksamma åldrar (20–64 år)
för åren 1987–1994, i hela riket. Vid
jämförelsen mellan svenskfödda och
utrikes födda har åldersstandardiserade
relativa risker beräknats. Information
om inkomst har inhämtats genom
matchning med Inkomst- och förmö-
genhetsregistret. 

Dödligheten har studerats genom
matchning med Dödsorsaksregistret för
åren 1987–1994. Med alkoholrelaterad
dödsorsak avses i denna studie diagnos-

koderna (ICD9) 291, 303, 305.0, 357.5,
425.5, 535.3, 571.0–571.3, E860 samt
E980+980 som underliggande eller bi-
dragande dödsorsak. En mer detaljerad
redogörelse för metoden kan erhållas
från författarna.

Resultat
Under perioden 1987–1994 registre-

rades sammanlagt 106 465 dödsfall i ål-
dersgrupperna 20–64 år, och 39 964 184
personår genererades när samtliga folk-
bokförda studerades. När kravet på in-
komst infördes reducerades den stude-
rade populationen betydligt (Tabell I).

Finlandsfödda män i åldrarna 20–64
år (Figur 1) har en signifikant förhöjd
risk i förhållande till svenskfödda att dö
i samtliga de större översiktliga dödsor-
saksgrupperna, både när samtliga folk-
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Tabell I. Antal döda samt antal personår under åren 1987–1994 bland svenskfödda, nordiskfödda samt utomnordiskt födda män och kvinnor i
åldrarna 20–64 år, bland samtliga folkbokförda (Population 1) och efter krav på inkomst (Population 2).

Antal döda Procent Antal personår Procent

Svenskfödda
Kontroll av folkbokförda (Population 1) M 59 554 100 17 844 103 100

Kv 33 049 100 17 252 787 100
Efter krav på inkomst (Population 2) M 31 021 52 12 703 154 71

Kv 11 282 34 8 098 214 47

Nordiskfödda
Kontroll av folkbokförda (Population 1) M 5 335 100 932 331 100

Kv 2 892 100 1 107 062 100
Efter krav på inkomst (Population 2) M 2 191 41 595 149 64

Kv 940 33 549 987 50

Utomnordiskt födda
Kontroll av folkbokförda (Population 1) M 3 765 100 1 496 883 100

Kv 1 870 100 1 331 018 100
Efter krav på inkomst (Population 2) M 1 682 45 690 884 46

Kv 608 33 485 604 36

Figur 1. Risk för död bland födda i Finland i förhållande till födda i Sverige åren
1987–1994 i åldrarna 20–64 år. * 3,59 (3,36–3,84), ** 3,08 (2,67–3,54), *** 2,55
(2,20–2,95).
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bokförda studeras (mörkgrå stapel) och
när inkomstkravet införs (ljusgrå sta-
pel).

Bland de mer specifika dödsorsaks-
grupperna är risken för alkoholrelaterad
död särskilt hög, och risken för mag-
och lungcancerdöd är också förhöjd.
Finlandsfödda kvinnor har mindre utta-
lade överrisker, men även i denna grupp
framstår den alkoholrelaterade dödlig-
heten som särskilt hög. För finlandsföd-
da män och kvinnor minskar risken att
dö, i förhållande till svenskfödda, när
inkomstkravet införs.

Födda i Danmark, Norge och Island
(Figur 2) har betydligt lägre överdödlig-
het. Slående överrisker noteras dock för
lungcancer bland män, och för kvinnor
en förhöjd alkoholrelaterad dödlighet
men även en något högre dödlighet i
lungcancer.

De som är födda utanför Norden (Fi-
gur 3) har en signifikant lägre dödlighet
i alkoholrelaterade sjukdomar, diabetes
och ischemiska hjärtsjukdomar, men en
högre dödlighet i lungcancer för män
och i magcancer för kvinnor. När in-
komstkravet införs ökar dödsriskerna
nästan genomgående för den utomnor-
diskt födda gruppen i förhållande till
svenskfödda.

Diskussion
Sannolikt bidrar flera faktorer till de

nordiska och speciellt de finlandsfödda
männens förhöjda dödsrisk, som även
belagts av Nilsson [2] och Ekberg [9].

Skillnaden i dödlighet mellan olika so-
cioekonomiska grupper är betydande
[12, 13], och nordiska invandrare upp-
visar en genomsnittligt sett lägre socio-
ekonomisk profil än svenskar.

När populationen delas in i socio-
ekonomiska grupper (redovisas ej här)
framgår dock att de standardiserade
dödstalen för finlandsfödda, jämförda
med svenskfödda, är högre för samtliga
studerade socioekonomiska grupper; en
annorlunda socioekonomisk fördelning
i denna grupp förklarar således inte hela
överdödligheten.

Det förekommer sannolikt också en
hälsomässigt sett negativ selektion ge-
nom att nordiska och inte minst finska
män med missbruksproblem är överre-
presenterade bland dem som utvandrat
till Sverige [9, 14], ett antagande som
också underbyggs av kraftigt förhöjda
överrisker för alkoholrelaterade döds-
orsaker (Figur 1).

För finska män som uppnår den i un-
dersökningen stipulerade inkomstnivån
sjunker de relativa dödsriskerna i för-
hållande till när samtliga folkbokförda
studeras. Detta tyder på att rapporte-
ringen till befolkningsregistret funge-
rat, eftersom man kan förvänta sig att
det bland finlandsfödda är en selekterad
grupp som utesluts, och att skillnaderna
i dödlighet är mindre i grupper med
högre inkomst än i hela populationen.

Resultatet kan också tolkas som att
för män som invandrat från Finland är
en svag ekonomi en extra riskfaktor.

Men även bland män som uppfyller in-
komstkravet kvarstår en stor överdöd-
lighet.

Noteras kan den höga relativa död-
ligheten i lungcancer bland både män
och kvinnor från Danmark, Norge och
Island, med den högsta överdödligheten
bland danskfödda vilket sannolikt för-
klaras av skillnader i rökvanor. Vid se-
parata analyser av danskfödda plus is-
ländska folkbokförda män respektive
kvinnor är de relativa riskerna 2,51 re-
spektive 1,72 jämfört med svenskfödda.
För födda i Norge är motsvarande siff-
ror 1,56 respektive 1,49.

Alla utlandsfödda män, vare sig de
kommer från övriga nordiska länder el-
ler ej, har en högre dödlighet i lungcan-
cer, vilket klart antyder att de röker mer
än genomsnittssvensken. Dessa skillna-
der i rökvanor har dock inte resulterat i
en högre dödlighet i ischemiska hjärt-
sjukdomar, vilket tyder på att de som är
födda utanför Norden har, eller har haft,
andra levnadsvillkor eller levnadsvanor
som skyddar mot hjärt–kärlsjukdomar,
exempelvis bättre kostvanor. Utomnor-
diskt födda har vidare en lägre dödlig-
het i diabetes men en högre risk för
magsäckscancer, vilket borde vara in-
tressant att närmare studera.

Resultaten för utomnordiska män
skiljer sig dramatiskt från de nordiska
männens. När vi tar hänsyn enbart till
folkbokföringsuppgift uppvisar de ut-
omnordiskt födda männen en signifi-
kant lägre risk att dö än svenska män.
Detta kan, med stöd av ovan redovisade
undersökningar, tolkas som uttryck för
betydande fel i befolkningsregistret.

1280 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  12  •  1998

▲

Figur 2. Risk för död bland födda i Norge, Danmark och Island i förhållande till födda i
Sverige åren 1987–1994 i åldrarna 20–64 år. Astma: * = inga dödsfall bland dem som
uppfyller inkomstkravet.
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Att de relativa dödsriskerna ökar när
analysen begränsas till män med in-
komst enligt ovan formulerade kriterier
talar också för att denna tolkning är rik-
tig. Ökningen av de relativa riskerna in-
nebär emellertid endast att de utomnor-
diska männen når samma nivå som den
svenska jämförelsegruppen.

De utomnordiskt födda kvinnorna
uppvisar ett med männen nästan paral-
lellt mönster, men med något lägre ris-
ker än svenskfödda kvinnor och med
något mindre skillnader mellan de ana-
lyserade studiepopulationerna.

Det finns naturligtvis en risk för
överrepresentation även i gruppen som
uppfyller inkomstkravet, dvs att även
där har en utflyttning skett utan att den-
na registrerats. När strängare kriterier
används – som tex krav på flera år av in-
komster eller högre inkomstnivåer –
ökar de relativa dödsriskerna för utom-
nordiskt födda män i förhållande till
svenskfödda ytterligare, om än blyg-
samt, vilket skulle kunna tyda på att yt-
terligare överrepresentation elimineras. 

Vid analys av personer med endast
förtidspension eller som helt saknar dis-
ponibel inkomst uppvisar de utomnor-
diska grupperna underrisker i dödlighet
som är slående, vilket också pekar mot
att den i studien prövade metoden är ett
steg i rätt riktning, dvs att med hjälp av
inkomstprofiler identifiera närvaro i
landet.

Vid studier av variabeln dödsplats
för åren 1987–1989 visar det sig att
bland individer som helt saknar dispo-

nibel inkomst rapporteras ca 45 procent
av de registrerade dödsfallen ha inträf-
fat utomlands. För samtliga utomnor-
diskt födda, oavsett inkomst, har ca 10
procent av dödsfallen inträffat utom-
lands. Den näraliggande tolkningen är
att dubbelregistreringen i befolknings-
registret bland dessa grupper är bety-
dande.

Slutsats
Vår slutsats är att utomnordiska in-

vandrare som samlad grupp inte uppvi-
sar några eller endast högst beskedliga
överrisker att dö jämfört med svenskar,
givet att man jämför dem som uppnått
en viss inkomstnivå. Detta resultat är
överraskande med tanke på att denna
grupp har en från risksynpunkt negativ
socioekonomisk sammansättning jäm-
fört med svenskar.

En tänkbar förklaring är att det ställs
stora krav på utomnordiska invandrare
för att lyckas komma till Sverige och att
de därför – genomsnittligt sett – utgör
ett från hälsosynpunkt positivt urval.

Detta resonemang kan vara svårt att
förena med gjorda observationer om
sjuklighet. En del av den rapporterade
sjukligheten bland invandrare, exem-
pelvis sjukdomar i rörelseorganen, är
emellertid av den karaktären att den inte
innebär förhöjda dödsrisker.

De presenterade resultaten tyder på
att den generella bilden av invandrare
som utsatta för betydande överrisker att
dö bör nyanseras. Mycket talar för att de
utomnordiska invandrarna inte har de

markant förhöjda dödsrisker som
ibland har antagits.

Den metod som här kommit till an-
vändning – att använda inkomstuppgif -
ter som indikation på grad av närvaro
och anknytning till Sverige, och därige-
nom också som indikation på överregi-
streringens omfattning – framstår som
utvecklingsbar när det gäller att få säk-
rare kunskaper om dödlighet bland
grupper av invandrare.

I en fördjupad analys bör ingå en när-
mare beskrivning av den utomnordiska
grupp som genom inkomstkravet sorte-
rats bort. Att försöka utesluta att denna
grupp är selekterad med avseende på
riskfaktorer i förhållande till de svensk-
födda som exkluderas. Dessa individers
födelseland framstår som intressant, ef-
tersom det finns anledning att tro att po-
litiska och ekonomiska skäl gör det svå-
rare för vissa grupper att återvända till
sitt hemland.

Vid analys av dödsorsakspanoramat
är en finare nationalitetsindelning lik-
som vistelsetid i landet viktiga förut-
sättningar för att få bättre kunskap om
utbredningen av riskfaktorer i den
svenska invandrarbefolkningen.
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Figur 3. Risk för död bland födda utanför Norden i förhållande till födda i Sverige åren
1987–1994 i åldrarna 20–64 år.
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Brist på organ är idag det
viktigaste problemet inom
transplantationskirurgin. En
möjlig lösning vore att använda
djur, i första hand grisar, som
donatorer, men problemet med
den hyperakuta avstötningsre-
aktionen har först på senare tid
kunnat lösas genom användning
av genetiskt modifierade grisar.
Ännu återstår dock svåra frågor
av framför allt mikrobiologisk
karaktär att lösa. Risken för
överföring av virus, särskilt re-
trovirus, i någon form är det
man fruktar mest. Vid ett stort
möte i USA förra året var alla
deltagare överens om att mer
forskning behövs, men också om
att man bör gå långsamt fram,
innan xenotransplantation kan
bli ett användbart alternativ.

I Sverige är medelväntetiden för en
njurtransplantation cirka två år. Vänte-
tiden för lever-, hjärt- respektive lung-
transplantation är något kortare, men ca
15–20 procent av dessa patienter avli-
der innan något lämpligt organ blivit
tillgängligt. Internationellt är situatio-
nen likartad.

En möjlighet att lösa organbristpro-
blemet vore att använda djur som dona-
torer. Redan på 1960-talet transplante-
rades ett mindre antal patienter med
njure från schimpans eller babian. Van-
ligen stöttes njuren bort inom någon
vecka, men i ett fall fungerade trans-
plantatet väl i drygt sex månader. När
det blev möjligt att ta till vara organ från
avlidna koncentrerades utvecklingen
dock till användning av mänskliga or-
gan.

Hyperakuta avstötningen
kan nu undvikas
Idag studeras ånyo möjligheten att

använda djur som donatorer. Det störs-
ta intresset gäller därvid användning av
grisar. Den immunologiska barriären
blir då högre. Människan har preforme-
rade antikroppar mot gris (vilka kan
jämföras med blodgruppsantikroppar).

Vid transplantation av vaskulariserade
grisorgan utlöser dessa tillsammans
med komplement en hyperakut avstöt-
ningsreaktion riktad mot antigener på
endotelcellerna. Reaktionen leder till
trombos i transplantatet inom minuter
till timmar. Man har dock studerat möj-
ligheten att använda extrakorporeal per-
fusion av grislevrar som temporär be-
handling av patienter med leversvikt.

Celltransplantat däremot är primärt
icke-vaskulariserade och vaskularise-
ras efter hand genom inväxt av blodkärl
från mottagaren. Dessa transplantat ut-
löser inte någon hyperakut avstötning.
De kliniska studier som genomförts rör
transplantation av celler som neuron el-
ler pankreasöar från gris. Hos vissa pa-
tienter har åtminstone delar av trans-
plantatet överlevt under månader upp
till ett år, men några påtagliga terapeu-
tiska effekter har hittills inte redovisats.

Bristen på donatorer är dock störst
på organsidan. Genom att använda or-
gan från genetiskt modifierade grisar
verkar den hyperakuta avstötningen
kunna undvikas. Dessa grisar uttrycker
en human komplementreglerare (DAF,
decay accelerating factor) på sina endo-
telceller. Denna faktor hindrar de pre-
formerade antikropparna mot gris från
att aktivera komplementet. Trots dessa
framsteg återstår ett flertal problem av
såväl immunologisk som mikrobiolo-
gisk karaktär att lösa.

Svåra mikrobiologiska problem
återstår att lösa
Ett tvådagarsmöte under rubriken 

»Cross species transmission, infectivity
and pathogenesis» i Washington, juli
1997, koncentrerades helt på de mikro-
biologiska frågorna vid xenotransplan-
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