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Ett hundra tusen civila döda i Irakkriget
❙ ❙ Ett hundra tusen civila har dödats i det
pågående kriget i Irak. Den ohyggliga
siffran finns i en alldeles färsk studie [1].
Denna heroiska forskning är utförd un-
der brinnande krig i ett samarbete mellan
forskare från Johns Hopkins i Baltimore,
Al-Mustansiriya-universitetet i Bagdad
och Columbia-universitetet i New York. 

En unik studie på flera sätt
Studien är unik på flera sätt. Den utför-
des som intervjuer på fältet under uppen-
bar risk för intervjuarnas egna liv. Studi-
en är också unik i den mycket snabba
processen från start av datainsamling till
publikationen i Lancet. Intervjuerna ut-
fördes mellan den 8 september och den
20 september i år. Det färdigskrivna ma-
nuskriptet nådde Lancet i början av ok-
tober. Artikeln har enligt Lancets chef-
redaktör därefter undergått »extensive
peer-review«, revision, redigering och
publicering för att nå läsarna i Lancets
nummer av den 20 november.

Metod
Forskarna delade upp Irak i 33 områden
med lika stor befolkning (739 000 per-
soner). Inom dessa områden identifiera-
des slumpmässigt, oftast med hjälp av
GPS, 30 hushåll som besöktes av inter-
vjuarna. Alla intervjuarna talade flytan-
de arabiska och engelska. Varje inter-
vjuteam innehöll, förutom teamledaren,
en kvinna och en man.

Alla personer som hade bott minst två
månader innanför en ytterdörr identifie-
rades som ett hushåll. Sammanlagt inne-
höll dessa hushåll 7 868 individer på in-
tervjudagen. Hushållen detaljintervjua-
des om vilka personer som hade ingått i
dessa hushåll från och med 14 månader
före krigsstarten; hur många personer
som hade fötts respektive dött inom hus-
hållet under studieperioden och vilka
dödsorsakerna var. 

För att minska risken för överdrivna
dödssiffror efterfrågades i vissa av inter-
vjugrupperna dödsattester som kunde
verifiera dödsfallen och dödsorsakerna.
(Intervjuarna upplevde att denna fråga
kunde framkalla ilska och våld och vå-
gade inte ställa den till alla hushåll utan
bara till vissa randomiserade hushåll).
81 procent av de efterfrågade dödsattes-
terna kunde visas upp. 

Dödlighet före och efter kriget
Forskarna jämförde sedan dödligheten
under 14,6 månader före kriget med 17,8
månader efter krigsstarten. Risken att dö
i Irak var 1,5 gånger (1,1–2,3) högre ef-
ter krigsstarten än före. Ett av de stude-
rade områdena (Falluja) var en statistisk

outlier med en extremt högre dödlighet
och exkluderades därför ur beräkningar-
na för att inte ge falskt för höga siffror.
Om Falluja inkluderas i beräkningarna
blir dödligheten ännu större, 2,5 gånger
den före kriget. Undersökningens siffror
anger 200 000 döda i Falluja, men för-
fattarna betonar att den uppskattningen
är statistiskt mycket osäker.

Våldsdöd och neonatal död
Överdödligheten orsakades till allra
största delen av »våldsdöd« men också
av ökad neonatal dödlighet. Många
kvinnor och barn fanns bland de döda.
Intervjuarna fann inga belägg för utbred-
da övergrepp av enskilda soldater.
Dödsfallen orsakades istället till den
överväldigande majoriteten av luftan-
grepp av helikoptrar, missiler eller andra
luftburna vapen.

Studien har av naturliga skäl sina
svagheter men ger ändå en allvarlig bild

av läget i Irak just nu. Den bekräftar de
allvarliga farhågor som fanns före krigs-
starten. Lancet beledsagar artikeln med
tre ledarartiklar, som kräver att koali-
tionstrupperna offentliggör den dödssta-
tistik som de har.

»... the evidence we publish today
must change heads as well as pierce
hearts«, skriver Richard Horton, Lan-
cets chefredaktör, i sin kommentar.
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Studien gällde inte MPR-vaccin i allmänhet
❙ ❙ I sitt referat av artikeln »MMR vacci-
nation and febrile seizures«, författad av
Mogens Vestergaard och medarbetare
och publicerad i JAMA (2004;292:351-
7), anger Bernice Aronsson att MPR-
vaccination ökar risken för feberkramp
men inte för epilepsi (Nya rön, Läkartid-
ningen 46/2004, sidan 3662) . 

I Sverige finns det två MPR-vacciner,
och studien har utförts på barn vaccine-
rade med ett av dessa, M-M-R II. Detta
anges i artikeln, men ej i referatet. 

Eftersom denna information uteläm-
nats kan man få intrycket att resultaten
gäller MPR-vaccin i allmänhet. Detta är
inte riktigt, ty dessa vacciner är inte ge-
neriskt lika. Därmed kan man inte extra-
polera resultaten från denna studie att
gälla även övriga MPR-vaccin. 

Cecilia Young 
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»Demokratisk imperialism har lett till fler döda, inte färre«, skriver Lancets chefredaktör
Richard Horton i sin kommentar till studien om krigets effekter på Iraks civilbefolkning.
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