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Sammanfattning 
 
Frågeställningarna för den här uppsatsen är följande: 
Ökar dödsrisken för en individ om dess partner avlider?  
Är det någon skillnad mellan könen?  
Med ett datamaterial på 2,6 miljoner svenskar användes metoder inom överlevnadsanalys, 
bland annat Kaplan-Meier och Cox-regression. Gruppen efterlevande som bestod av 
individer som hade förlorat sin partner jämfördes med kontrollgruppen som bestod av 
individer som inte hade förlorat sin partner.  
När åldersvariabeln togs med i beräkningarna visade resultaten på att dödsrisken minskade 
för de individer vars partner hade avlidit. Hazard-ration visar på en 11 % lägre dödsrisk hos 
efterlevande jämfört med kontrollgruppen. Efterlevande kvinnor visar en 31 % lägre dödsrisk 
jämfört med efterlevande män.   
 
Nyckelord: överlevnadsanalys, efterlevande, dödsrisk, kaplan-meier, cox, hazard-ratio 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
År 2013 skrevs en artikel av Statistiska centralbyrån (SCB) som handlade om att det fanns 
högre risk att dö efter ens partners bortgång (SCB, 2013). I artikeln använde de data för år 
2012 och kom fram till att knappt 16 procent av änklingarna avled inom två år efter ens 
partners bortgång och 6 procent av änkorna. Det var SCB som föreslog en uppsats som 
närmare skulle undersöka detta ämne.  
 
Någon relevant forskning på detta ämne har inte anträffats. Det finns dock en del forskning 
på brustet hjärta-syndrom eller Takotsubo som det också kallas för. Det är en medicinsk 
diagnos och är en relativt ny upptäckt. Den orsakar hjärtinfarkt-liknande symptom och kan 
bero på stress över en längre tid och att på det läggs ett plötsligt och oväntat besked eller ett 
jobbigt trauma (Per Tornvall, 2016). 
 

1.2 Syfte 
Det primära syftet med den här uppsatsen är att undersöka frågeställningarna: 
Ökar dödsrisken hos en individ efter att ha förlorat sin partner?  
Är det någon skillnad mellan könen? 
 

1.3 Avgränsning 
Avgränsningar har gjorts i och med att undersökningen innehåller data från år 2000 till 2017. 
Dessutom är det bara individer över 60 år som har inkluderats. Beslut om dessa 
avgränsningar togs för att begränsa storleken på datamaterialet. Alla individer över 99 år 
togs även bort eftersom de var för få för att kunna göra en tillförlitlig analys av. 
 
En frågeställning var inledningsvis hur samkönade par skulle hanteras i underökningen, men 
det visades vara en minimal minoritet i datan som inte skulle påverka resultatet åt något 
håll. Därför skapades inga variabler för vilket kön en individs partner hade. Det var bara 
könet på den efterlevande som användes.  
 
För en individ som avled samma dag eller samma vecka som sin partner fanns det 
misstankar om att det kunde bero på en bilolycka eller andra onaturliga orsaker. Frågan 
ställdes om dessa individer skulle uteslutas. Dock vore det fel att utesluta alla individer som 
avled väldigt kort efter deras partners bortgång eftersom det kanske var just därför att de 
avled – nämligen på grund av sorg. Men i datamaterialet var det väldigt få individer som 
avled inom en månad efter sin partners bortgång varför det inte påverkade resultatet det 
minsta. Därför uteslöts inte denna grupp. 
 
 
 
 
 



 2 

1.4 Definitioner 
 

1.4.1 Efterlevande 
Det finns inget könsneutralt ord för en individ som har mist sin partner. För att inte behöva 
skriva änka/änkling kommer därför ordet efterlevande att användas i denna uppsats som ett 
ord för både änka och änkling när könet inte har betydelse för det som redovisas. Är det 
något specifikt kön som det redogörs för i texten framkommer det vilket kön som berörs. 
 

1.4.2 Censorerad data 
I uppsatsen används uttrycket censorerad data. Data som är ofullständig blir markerad som 
censorerad. I denna uppsats handlar det om att dödsdatumet inte är känt, individen i 
datamaterialet har nämligen inte avlidit inom tidsramen för undersökningen. Det är bara 
känt hur många dagar den individen hade levt fram till undersökningens slut från det att 
individen kom med i undersökningen. Då markeras individens antal dagar som denne 
överlevt som censorerad. Om undersökningen hade fortsatt och individen avlidit inom den 
nya tidsramen hade det inte längre varit censorerad data. Det betyder alltså att om det 
redovisas någon censorerad data säger det bara att den individen levde minst så många 
dagar från det att undersökningen började. Det finns självklart ingen säker uppgift om hur 
länge den individen kommer att leva efter att undersökningen avslutas.  
 

1.4.3 Datorprogram 
I denna uppsats refereras det till två datorprogram nämligen SQL och Stata. SQL står för 
Structured Query Language och är ett programspråk för att hantera databaser. Det användes 
i uppsatsens arbete för att få fram det datamaterial från SCB:s databaser som var av intresse 
(Microsoft, 2018). För att få ut den data som eftersöks krävs det att en begäran skrivs i SQL, 
till exempel att från databasen för civildata år 2017 efterfråga alla som var gifta det året. Då 
söker programmet genom hela databasen för civildata år 2017 och kontrollerar med 
variabeln för gifta och listar därpå alla individer som passar in i den efterfrågan.  
 
Stata är ett statistikprogram som används för att göra uträkningar. Detta datorprogram 
användes för denna uppsats. Det datamaterial som hämtades med hjälp av SQL fördes över 
till Stata som använde datamaterialet för att göra uträkningar av olika slag beroende på vad 
som efterfrågades. Till exempel kunde programmet på bara några sekunder räkna ut 
andelen män och kvinnor i datamaterialet. I programmet är alla statistiska funktioner och 
modeller inlagda så att användaren ska kunna undgå att räkna stora mängder manuellt 
(Stata, 2018).  
 

1.5 Disposition  
I kapitel 2 redogörs för hur undersökningen har genomförts och för de metoder som har 
använts. I kapitel 3 beskrivs hur datamaterialet samlades in och hur datan ser ut. Modellerna 
som användes redovisas i kapitel 4 och i kapitel 5 redogörs resultaten för de olika 
uträkningarna och skattningarna. Till sist avslutar kapitel 6 med en diskussion om resultatet 
och uppsatsens innehåll i stort.  
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2. Datamaterial 
All data som används i den här uppsatsen har tillhandahållits av SCB. Det är två register som 
datan har hämtats ifrån, Register för totalbefolkningen och Civildata och dödsregister. Dessa 
register är inte tillgängliga på SCB:s hemsida, utan det krävs tillstånd och närvaro i SCB:s 
lokaler för att få tillgång till dessa register och dess information.  
 
För att få ut det dataset som var av intresse för den här undersökningen användes 
databasprogrammet SQL. Med hjälp av programmet valdes variabler av intresse ur 
databaserna. Datan som togs fram i SQL importerades därefter till statistikprogrammet Stata 
där all bearbetning och alla uträkningar gjordes. Den data som var av intresse för denna 
uppsats bestod av två grupper; en grupp med efterlevande och en kontrollgrupp. På grund 
av begränsad datorkraft och för att inte datamaterialet skulle bli för svårbehandlat under 
uträkningarna krävdes det att begränsa hur många individer som skulle komma med i 
undersökningen. Det beslutades i samråd med SCB att endast ta i anspråk datamaterialet 
mellan åren 2000-2017 och enbart individer över 60 år.   
 
För att kunna genomföra undersökningen krävdes en kontrollgrupp till gruppen med 
efterlevande. Kontrollgruppen behövde vara en grupp som inte förlorade sin partner under 
den tid som undersökningen avsåg. Kontrollgruppen kom därmed att bestå av alla individer 
som var minst 60 år den 1 januari 2000 och som inte förlorade sin partner före den 31 
december 2017.  
 
Gruppen med efterlevande kom med i undersökningen den dagen deras partner avled någon 
gång mellan åren 2000-2017, de kunde därmed komma med i undersökningen när som helst 
under nämnda tidsperiod.  
 
För att kunna jämföra de båda grupperna har antalet dagar individerna överlevde sin partner 
beräknats om de avled under undersökningsperioden. För gruppen efterlevande bestod 
uträkningen av antalet dagar mellan dagen de förlorade sin partner och dagen de själva 
avled. För kontrollgruppen var det istället antalet dagar mellan 1 januari 2000 till dagen de 
avled som beräknades. Individerna kunde alltså teoretiskt sett överleva från 0 till 6575 dagar 
(0 till 18 år). De som överlevde den här tidsramen blev markerad som censorerad data. 
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2.1 Datamaterialet i siffror 
I detta kapitel redovisas det datamaterial som ingår i undersökningen och hur det är 
fördelat.  
 
Tabell 1. Summerande av datamaterialet 

Antal män 1 080 412 
Antal kvinnor 1 514 913 

Totalt 2 595 325 

 
Som framgår av Tabell 1 är det nästintill 2,6 miljoner individer som ingår i datamaterialet. 
Det var också ungefär där gränsen gick för att det skulle vara möjligt att hantera datan med 
tanke på den begränsade datorkraft som var möjlig för denna undersökning.  
 
Tabell 2. Summering av datamaterialet uppdelat efter kön 

 Efterlevande Kontrollgrupp 

Andel män 32 % 44 % 
Andel kvinnor 68 % 56 % 

Totalt antal 537 813 2 057 512 

 
I Tabell 2 jämförs kontrollgruppen med gruppen efterlevande och visar att kontrollgruppen 
är nästan jämlik när det gäller fördelningen mellan kvinnor (56 %) och män (44 %), medan 
det i gruppen efterlevande är betydligt fler kvinnor (68 %) än män (32 %). Det har antagligen 
att göra med som SCB skrev i sin artikel (SCB, 2013) att män oftast är några år äldre i 
parrelationer samt har kortare medellivslängd, vilket gör att det är fler kvinnor än män som 
överlever sin partner. 
 
Tabell 3. Antal observationer. 

Antal censorerade observationer 1 042 797 

Antal ej censorerade observationer 1 550 521 

 
Tabell 3 visar på antalet observationer som fanns i datasetet. Ungefär 40 % av 
datamaterialet blev censorerat. Det vill säga 40 % av alla individer i undersökningen avled 
inte innan den 31 december 2017. 
 

2.1.1 Befolkningspyramider 
Befolkningspyramiderna i detta kapitel visar på åldersfördelningen av kvinnor och män i 
datamaterialet. Det visas en pyramid för kontrollgruppen och en för gruppen efterlevande, 
där y-axeln visar ålder och x-axeln visar den procentuella andelen en viss ålder har i 
datamaterialet. Den vänstra delen av pyramidens sida visar fördelningen av männen och den 
högra delen visar kvinnorna.  
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Figur 1. Befolkningspyramid för kontrollgruppen uppdelat efter kön. 
 
I figur 1 visas en befolkningspyramid för kontrollgruppen, den är nästan formad som en 
pyramid vilket visar på en normal befolkning där det blir färre och färre antal individer desto 
högre upp i ålder som kontrolleras. Pyramiden visar att det är en relativt jämn fördelning 
över könen men en ringa andel fler kvinnor vilket siffror tidigare i kapitel 3.1 visade på.  
 
 

 
Figur 2. Befolkningspyramid för gruppen efterlevande uppdelat efter kön. 
 
Pyramiden i figur 2 för gruppen efterlevande ser inte ut som en typisk pyramid och liknar 
inte heller pyramiden för kontrollgruppen. Här syns istället stora skillnader mellan männen 
och kvinnorna och det är även åldersskillnader jämfört med kontrollgruppen. I gruppen 
efterlevande är det fler individer i 80-årsåldern än som är 60 år och i kontrollgruppen är det 
betydligt fler 60-åringar än någon annan åldersgrupp. Detta beror på att det finns fler antal 
60-åringar än 80-åringar i Sverige men det är fler 80-åringar än 60-åringar som har förlorat 
sin partner. 
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2.2 Variabler 
Här redovisas de variabler som finns i datamaterialet och som användes för uträkningarna i 
undersökningen.  
 
Dagar överlevt 
Antal dagar individer överlevde sin partner eller dagen de var levande när undersökningen 
avslutades. 
 
Död 
Om individen är avliden eller inte. Det betecknas i datamaterialet med en 1:a om individen 
har avlidit och med en 0:a om den inte har avlidit. 
 
Efterlevande 
Om individen är en efterlevande eller inte. Det betecknas i datamaterialet med en 1:a om 
individen är efterlevande och med en 0:a om den inte är efterlevande. 
 
Kön 
Avser könet på individen. Det betecknas i datamaterialet med en 1:a om individen är en man 
och med en 0:a om den är en kvinna. 
 
Ålder 
Med ålder avses den ålder individen har när undersökningen påbörjades.  
 
 

3. Metod 
 

3.1 Överlevnadsanalys 
Överlevnadsanalys är ett samlingsbegrepp för olika metoder som används för att undersöka 
ett objekt under en viss tid. Användningen av dessa metoder är vanlig när det handlar om 
medicinska studier där det till exempel undersöks skillnaden i överlevnadstid mellan en 
grupp där det testas en medicin och en kontrollgrupp som får placebotabletter. 
Experimentet börjar och avslutas vid en specifik tidpunkt, det kan vara dagen de blir 
diagnostiserade för en sjukdom till dagen de avlider. Individerna i undersökningen behöver 
alltså inte komma in i experimentet samtidigt, utan de kommer med när de blir 
diagnostiserade och lämnar när de avlider eller lämnar experimentet på något annat sätt 
(Altman, 1991, p. 365). 
 
De fall där individer inte avlider innan experimentet är slut eller om de lämnar på annat sätt 
markeras deras data som censorerad data. Det betyder att om en individ är på sin 120:e dag 
i undersökningen när det avslutas, antecknas den individen som att den levde 120 dagar 
men som censorerad data. Det gör att det går att använda datan i uträkningarna som om 
individen levde minst 120 dagar. Hade undersökningen fortsatt en längre tidsperiod och 
individen avlidit efter 150 dagar hade den individen inte blivit antecknad som censorerad 
data utan det hade istället antecknats att individen överlevde 150 dagar.  
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Trots namnet överlevnadsanalys är det inte bara inom medicinska studier där det undersöks 
överlevnadstiden på individer som sådan analys kan användas. Analysmetoden kan även 
användas vid annan undersökning så länge det finns en slut- och startpunkt för 
undersökningen. Ett exempel är undersökningar där man är intresserad av maskiners och 
bilars livslängder. 
  
I denna uppsats används överlevnadsanalysen för att undersöka dödsrisker. 
 
Samtliga uträkningar har gjorts i statistikprogrammet Stata. Efter att datamaterialet 
hämtades från SCB:s databas importerades det till nyss nämnda statistikprogram. Det första 
som måste göras i Stata när överlevnadsdata ska användas är att deklarera en tidsvariabel 
och en dödsvariabel. I denna undersökning är tidsvariabeln en variabel som består av antal 
dagar som gått mellan att individen kom med i undersökningen och till dennes död eller 
avslut på annat sätt. I efterlevande-gruppen betyder det att tidsvariabeln är från dagen då 
deras partner avled till dagen de avled själva eller när undersökningen avslutades den 31 
december 2017.  
 
Kontrollgruppens tidsvariabel är mellan den 1 januari 2000 och till dagen de avled eller när 
undersökningen avslutades den 31 december 2017. Dödsvariabeln i undersökningen är helt 
enkelt om individen i datamaterialet har avlidit eller inte. Efter att dessa två variabler har 
deklarerats i Stata kan samtliga analysmetoder för överlevnadsdata användas.   
 

3.1.1 Överlevnadsfunktionen 
Låt den stokastiska variabeln 𝑇 beteckna överlevnadstid i dagar med fördelningsfunktionen: 
𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) = 𝐹(𝑡) 
 
Komplementet till fördelningsfunktionen kallas för överlevnadsfunktionen och är en 
sannolikhet som är av intresse vid överlevnadsanalys. Den finns bland annat på y-axeln i 
Kaplan-Meiergrafen: 
𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡)  
 

3.1.2 Kaplan-Meier 
En metod som används i den här undersökningen är Kaplan-Meier även kallad för 
överlevnadskurva när den presenteras grafiskt. Det som räknas ut med denna metod är 
sannolikheten att överleva en specifik tid. Vanligtvis används metoden för att mäta 
överlevnadstiden från den dagen en individ får en diagnos fram till dess att den avlider. Då 
går det till exempel att jämföra livslängden mellan två grupper som får olika behandlingar 
för samma sjukdom. De individer som lämnar undersökningen, blir frisk, eller inte avlider 
innan experimentet är slut blir markerad som censorerad data på den nämnda dagen. 
(Altman, 1991, p. 368) 
 
Matematisk representation för Kaplan-Meier: 
 

𝑝𝑘 =  𝑝𝑘−1 ∗ 
𝑟𝑘 − 𝑓𝑘

𝑟𝑘
 

 
(Altman, 1991, p. 377) 
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𝑝𝑘  står för sannolikheten att överleva dagen 𝑘, då blir 𝑝𝑘−1 sannolikheten att överleva dagen 
innan 𝑘. Vidare står 𝑟𝑘 för antal individer som fortfarande lever på dagen 𝑘 och 𝑓𝑘 står för 
antal individer som dör den dagen.  
 
I den här undersökningen användes Kaplan-Meier-metoden för att få fram en 
överlevnadskurva som jämför gruppen efterlevandes överlevnadstid med kontrollgruppens. 
En jämförelse gjordes också mellan grupperna uppdelat på kön.  
 

3.1.3 Logranktest 
Logranktest är en icke-parametrisk metod som testar och jämför överlevnadstiden för 
oberoende grupper. Logranktest är ett hypotestest där teststatistikan är 𝜒2-fördelad. Noll-
hypotesen står för att det inte är någon skillnad mellan grupperna, att de har samma 
överlevnadstid. Alternativ-hypotesen blir således att det är skillnad mellan gruppernas 
överlevnadstid (Altman, 1991, pp. 371-373). 
 
Testet jämför det observerade antal individer i varje grupp som finns i datamaterialet med 
det antal individer som förväntas om noll-hypotesen var sann. Exempelvis om grupp 1 har 
tio patienter och grupp 2 tolv patienter och på den femte dagen i undersökningen avlider 
den första patienten i grupp 1. Det är totalt 22 patienter som var vid liv fram till den femte 
dagen och vore noll-hypotesen sann skulle förväntat antal döda för grupp 1 vara 
10*1/22=0,46 och för grupp 2 är förväntat antal 12*1/22=0,55. Denna uträkning görs varje 
gång en patient avlider.  
 
 
Teststatistika för logranktest: 
 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 
(Altman, 1991, p. 379) 
 
𝑚 är antal grupper som jämförs, 𝑂𝑖 är antal observerade döda i grupp 𝑖 och 𝐸𝑖 är förväntat 
antal döda i grupp 𝑖. Teststatistikan är ett 𝜒2-fördelat värde med 𝑚 − 1 frihetsgrader. 
 

3.1.4 Cox-regression (Proportional hazards) 
Cox-regression även kallad för proportional hazard regressionsanalys är en metod som 
används för att testa flera variablers påverkan på överlevnadstiden. Metoden är vanlig inom 
medicinsk forskning eftersom det går att kontrollera livslängdens påverkan av en eller flera 
variabler. När Cox-regression utförs i Stata används Maximum likelihood-metoden för att ta 
fram skattningarna. Cox-regression är en semi-parametrisk metod och den antar ingen 
särskild fördelning av överlevnadstiden men ett antagande är att de olika variablernas 
effekter på överlevnadstiden är konstanta över tid (Altman, 1991, pp. 387-388). För att 
kunna använda Cox-regression måste datamaterialet uppfylla dessa antaganden. Det 
testades för detta i Stata och datamaterialet för undersökningen uppfyllde antagandena.  
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Funktionen för Cox-regressionen för en given tid 𝑡 ser ut som följande: 
 
ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp (𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝 ∗ 𝑋𝑝) 

 
där ℎ(𝑡) representerar risken som finns för en given tid (t) och ℎ0(𝑡) motsvarar risken som 
finns om alla andra variabler är 0. 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋p är förklarande variabel och 𝛽1 är 

koefficienten för den variabeln. 
 
När det görs en Cox-regression i Stata räknas även hazard-ratio ut. Den visar på förhållandet 
mellan två variabler. I den här underökningen blir det förhållandet mellan gruppen 
efterlevande och kontrollgruppen. Det är en siffra för hela undersökningens tid, resultatet 
visar på förhållandet mellan grupperna vid vilken tidpunkt som helst i undersökningen, som 

ett slags medeltal.  Om variablerna är binära (kodade som 0 eller 1) är hazard-ratio = 𝑒𝛽 där 
𝛽-koefficienten skattas Cox-regressionen (Altman, 1991, p. 390). 
 
 

4. Modell 
 

4.1 Logranktest 
Noll-hypotes och alternativhypotes för logranktestet: 
 
H0: Det är ingen skillnad i överlevnadstid mellan grupperna 
 
HA: Det är skillnad i överlevnadstid mellan grupperna 
 
Teststatistika för två variabler:  
 

𝜒2 =
(𝑂1 − 𝐸1)2

𝐸1
+

(𝑂2 − 𝐸2)2

𝐸2
 

 
Beslutsregel: Förkasta 𝐻0 om p-värdet ≤ 0,05 
 

4.2 Cox-regression (Proportional Hazards) 
Funktionen för Cox-regressionen som användes (hazardfunktion): 

 
ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp (𝛽𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 ∗ 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 + 𝛽𝑘ö𝑛 ∗ 𝑘ö𝑛 + 𝛽å𝑙𝑑𝑒𝑟 ∗  å𝑙𝑑𝑒𝑟) 

 
Hazard ratio: 
 

HR = 𝑒𝛽 
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5. Resultat 
För att få en första övergripande bild över resultatet från denna undersökning redovisas 
snittöverlevnadslängden för de olika populationerna, gruppen efterlevande och 
kontrollgruppen, i datamaterialet. Om en kontroll görs av hela populationen med både 
gruppen efterlevande och kontrollgruppen visar det att kvinnor lever i snitt 4 324 dagar och 
männen i snitt 2 413 dagar i undersökningen. Antal dagar de överlevt motsvarar ungefär 
11,8 respektive 6,7 år. Det betyder således att kvinnorna lever nästan dubbelt så lång tid 
som männen i undersökningen.  
 
Om det endast kontrolleras hur länge gruppen efterlevande lever efter att ha mist sin 
partner visar resultatet att kvinnorna levde i snitt 2 558 dagar (7 år) och männen 2 099 dagar 
(5,7 år). 
 

5.1 Kaplan-Meier 

 
Figur 3. Kaplan-Meier-överlevnadskurva för de efterlevande och kontrollgruppen. 

 
Den undre kurvan i figur 3 visar gruppen efterlevande och den övre visar kontrollgruppen. X-
axeln står för antal dagar som har gått sedan starten av undersökningen och y-axeln står för 
överlevnadssannolikheten. Grafen visar att efterlevande har en lägre överlevnadschans 
under hela tidsaxeln och skillnaden ser ut att bli lite större ju längre tiden går.  
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Figur 4. Kaplan-Meier-överlevnadskurva för de efterlevande och kontrollgruppen uppdelat 
efter kön. 

 
I figur 4 åskådliggörs skillnader mellan grupperna uppdelat på kön. Notera skillnaden mellan 
män och kvinnor i gruppen efterlevande. Skillnaden här är mycket större än vad den är i 
kontrollgruppen. Männen verkar påverkas mer de första 2000 dagarna efter att deras 
partner avlidit jämfört med kvinnorna.  

 
 

 
Figur 5. Kaplan-Meier-överlevnadskurva de första 365 dagarna för efterlevande uppdelat 
efter kön. 
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I Figur 5 visas skillnaden mellan efterlevande män och kvinnor under deras första år som 
efterlevande. Den undre kurvan markerar männen och visar att männen påverkas mer 
under första året av att ha förlorat sin partner jämfört med kvinnorna.  
 

5.2 Logranktest 
 
Tabell 4. Logranktest av efterlevande och kontrollgrupp. 

 Observerat Förväntat 

Efterlevande 216 891       181 388 

Kontrollgrupp 1 333 630       1 369 133 

Totalt 1 550 521      1 550 521 
   

chi2(1) = 8 139 

P-värde < 0,0001 
 
Teststatistikan för logranktestet: 
 

𝜒2 =
(216 891 − 181 388)2

181 388
+

(1 333 630 − 1 369 133)2

1 369 133
 

 
 
Tabell 5. Logranktest av efterlevande och kontrollgrupp uppdelat efter kön. 

 Observerat Förväntat 
Efterlevande och man 83 903        49 636 

Efterlevande och kvinna 132 988       131 752 
Kontrollgrupp och man 608 842       588 665 

Kontrollgrupp och kvinna 724 788       780 468 

Totalt 1 550 521      1 550 521 
   

chi2(3) = 28718 
P-värde < 0,0001 

 
I Tabell 4 och 5 visar kolumnen Observerat antalet observationer i datamaterialet för den 
gruppen och kolumnen Förväntat visar antal observationer som förväntades om H0 hade 
varit sann. 
 
Slutsats: eftersom p-värdena < 0,05 kan H0: Det är ingen skillnad i överlevnadstid mellan 
grupperna förkastas på 5 % signifikansnivå.  
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5.3 Cox-regression (Proportional Hazards) 
 
Tabell 6. Cox-regressionsresultat för variablerna efterlevande och kön. 

 𝜷 Hazard-ratio (𝒆𝜷) P-värde SE(𝜷) 

Efterlevande 0,24    1,27   < 0,0001 0,00237    

Kön 0,16    1,17    < 0,0001 0,00162  

 
I Tabell 6 redovisas resultaten från Cox-regressionen för de förklarande variablerna 
efterlevande och kön. Resultatet visar att båda parameterskattningarna är signifikanta för 
påverkan av överlevnadstiden. Hazard-ration visar på att efterlevande har 27 % högre 
dödsrisk jämfört med de i kontrollgruppen och hazard-ration för kön visar att män har 17 % 
högre dödsrisk jämfört med kvinnor.  

 
Tabell 7. Cox-regressionsresultat för variablerna efterlevande, kön och ålder. 

 𝜷 Hazard-ratio (𝒆𝜷) P-värde SE(𝜷) 

Efterlevande -0,11    0,89    < 0,0001 0,0024    

Kön 0,37    1,45    < 0,0001 0,0016  

Ålder 0,12    1,13   < 0,0001 0,0001  

 
I Tabell 7 används även variabeln ålder och då blir resultatet annorlunda jämfört med Tabell 
6. Hazard-ration visar nu på en minskad dödsrisk för de efterlevande med 11 % jämfört med 
kontrollgruppen. Männen har nu 45 % högre dödsrisk jämfört med kvinnorna. Dödsrisken 
ökar också med 13 % för varje ökat ental på åldersvariabeln.  
 

5.3.1 Hazard-ratio   
Med koefficient-skattningarna från Tabell 7 är det möjligt att skatta hazardfunktionen som 
följer:  
 
Efterlevande/kvinnor, 75 år = (E,Kv,75)  
Efterlevande/män, 75 år = (E,M,75)  
Kontrollgrupp/kvinnor, 75 år = (K,Kv,75) 
Kontrollgrupp/män, 75 år = (K,M,75) 
 
Hazardfunktionen: 
ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp (−0,1137404 ∗ 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 + 0,372114 ∗ 𝑘ö𝑛 +  0,118804 ∗ ålder) 

 
(E,Kv,75): ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp(−0,1137404 +  0,118804 ∗ 75) = ℎ0(𝑡) ∗ 6636  
(E,M,75): ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp(−0,1137404 + 0,372114 + 0,118804 ∗ 75 ) = ℎ0(𝑡) ∗ 9591  
(K,Kv,75) ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp(0,118804 ∗ 75) = ℎ0(𝑡) ∗ 7407  
(K,M,75) ℎ(𝑡) =  ℎ0(𝑡) ∗ exp (0,372114 + 0,118804 ∗ 75 ) = ℎ0(𝑡) ∗ 10747 
 
Kvoten mellan dessa hazardfunktioner kan användas för att få en uppfattning om skillnader 
mellan grupperna med avseende på dödsrisken. Kvotresultaten blir samma oavsett vilken 
ålder som testas om alla grupper har samma ålder.  
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Tabell 8. Hazard-ratio-jämförelse mellan efterlevande och kontrollgrupp uppdelat efter kön.  

 1 (E,Kv,75) 2 (E,M,75) 3 (K,Kv,75) 4 (K,M,75) 

1 (E,Kv,75) 1,00 0,69 0,90 0,62 
2 (E,M,75) 1,45 1,00 1,29 0,89 

3 (K,Kv,75) 1,12 0,77 1,00 0,69 

4 (K,M,75) 1,62 1,12 1,45 1,00 
 
I Tabell 8 visas hazard-ration mellan de olika variablerna. Siffrorna visar på förhållandet 
mellan de två grupperna, till exempel betecknar värdet 0,90 i cell 1,3 (efterlevande kvinnor 
och kontrollgrupp kvinnor) att efterlevande kvinnor har en 10 % lägre dödsrisk än kvinnor i 
kontrollgruppen. Resultaten här visar tydligt på hur de efterlevande har lägre dödsrisk 
jämfört med kontrollgruppen med ett undantag som är de efterlevande männen som har 
29 % högre dödsrisk jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen. Störst skillnad är det mellan 
männen i kontrollgruppen och de efterlevande kvinnorna, där har männen i kontrollgruppen 
62 % högre dödsrisk än de efterlevande kvinnorna.  
 
 

 
Figur 6. Hazard-ratio för efterlevande i åldrarna 60 till 100 år.  
 
I Figur 6 visas hazard-ration för de efterlevande för alla åldrar i undersökningen. Y-axeln visar 
på dödsrisken jämfört med kontrollgruppen. Under de första åren runt 60-64 är det ingen 
skillnad eller endast något högre dödsrisk för de efterlevande, dock så var dessa åldrar inte 
statistiskt signifikanta, vilket troligtvis beror på den skeva åldersfördelningen som 
befolkningspyramiderna i kapitel 2 visade på. Efter 65-årsåldern blir det lägre dödsrisk för 
varje år. I de allra högsta åldrarna går risken upp igen men det är osäkra siffror då det inte är 
så många i dessa åldrar som ingår i datamaterialet.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metod  
Metoderna som användes i den här uppsatsen var de mest relevanta att använda. Det finns 
andra metoder som också hade fungerat tillfredsställande för det här arbetet. Det tar tid att 
lära sig nya metoder vilket har behövts för den här uppsatsen och det har varit tidskrävande 
att lära sig hur dessa metoder ska användas och analyseras, speciellt när det handlar om att 
använda ett statistikprogram i datorn som oftast kräver mycket påläsning om hur 
uträkningarna fungerar i programmet. 
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på om en partners bortgång påverkar den 
efterlevandes dödsrisk.  
 
En svårighet med undersökningen var att bestämma hur kontrollgruppen skulle se ut. I en 
överlevnadsanalys måste det finnas ett startdatum för alla individer i undersökningen. I 
andra undersökningar som till exempel tester av nya mediciner kommer alla individer med i 
undersökningen den dagen de får diagnosen för sjukdomen. I en sådan undersökning får den 
ena gruppen den nya medicinen medan kontrollgruppen får den gamla eller placebo. Det är 
samma startpunkt för båda grupperna. 
 
I den här undersökningen finns ingen naturlig start för kontrollgruppen medan de 
efterlevande har en startpunkt genom det datum då deras partner avlider. Anledningen till 
varför startpunkten sattes till den 1 januari 2000 var för att det var databaserna från och 
med år 2000 som SCB hade gjort tillgängligt. Det ansågs inte vara nödvändigt att be om 
tillstånd för att få tillgång till äldre databaser. 
 
Det är komplicerat med undersökningar som pågår under en längre tid eftersom 
förhållanden förändras. Särskilt påfallande är det i en medicinsk undersökning där 
individernas förutsättningar påverkas av när de kommer med i undersökningen. I den här 
undersökningen har en individ som exempelvis blev sjuk år 2000 sämre förutsättningar att 
överleva sjukdomen än en individ som fick samma sjukdom under 2017 eftersom sjukvården 
blir bättre för varje år.  
 
För den här undersökningen togs beslutet att göra en totalundersökning av alla efterlevande 
under tidsperioden 2000-2017. Att endast ta ett urval var inte önskvärt eftersom det inte 
hade sparat tid då uträkningar tar några sekunder att utföra med hjälp av Stata även om 
man har flera miljoner rader av data. Resultaten hade också bara blivit en skattning av de 
verkliga siffrorna vilket känns som en omotiverad väg att gå när all data finns tillgänglig.  
 
Det hade varit möjligt att använda fler variabler för att kontrollera påverkande faktorer på 
överlevnadssannolikheten. De variabler som först var tänkta att användas, men fick 
uteslutas på grund av svårhanterade datamängder, var civilstånd och hur länge individen 
hade varit gift. Med variabeln civilstånd skulle det vara möjligt att kontrollera om skilsmässor 
påverkar dödsrisken. Hade variabeln med hur många dagar individen hade varit gift innan 
deras partner avled använts hade det varit möjligt att kontrollera om längden på giftermålet 
påverkar hur länge individen överlever som efterlevande. 
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6.2 Insamling av data 
Att begränsa de individer som skulle vara med i undersökningen till att bara gälla individer 
över 60 år berodde helt enkelt på att det blev för mycket data att hantera i datorn. Det hade 
krävts en superdator för att kunna arbeta ostört med hela Sveriges befolkning samtidigt. Vid 
2,5 miljoner individer som uppsatsens dataset bestod av gick det fortfarande att arbeta utan 
större problem. Det kunde ta någon minut att låta programvaran Stata göra vissa 
uträkningar men i princip var det inga större problem.   
 

6.3 Resultat 
Resultaten kan vid en första anblick se ut att vara förvirrande. Inledningsvis började det med 
att se ut som om efterlevande levde kortare och hade större dödsrisk än kontrollgruppen. 
Senare i undersökningen blev resultatet tvärtom. Detta visar på hur viktigt det är att 
använda relevant metod och inte stirra sig blind på deskriptiv data som till exempel 
genomsnittsdagar som personen överlevt. Att gruppen efterlevande såg ut att ha större 
dödsrisk med Kaplan-Meiermetoden kan kanske förklaras med befolkningspyramiderna i 
kapitel 2. Där är det tydligt att gruppen efterlevande är betydligt äldre än kontrollgruppen. 
Tar man inte med åldersvariabeln i uträkningarna får man missvisande resultat eftersom de 
två grupperna har olika åldersfördelningar jämfört med varandra.  
 
Logranktestet visar på att vi kan förkasta H0: att det inte är någon skillnad i överlevnadstid 
mellan grupperna på 5 % signifikansnivå.  
Det visar på att det finns en skillnad i överlevnadstiden mellan efterlevande och 
kontrollgruppen och att det är en skillnad mellan könen. 
 
Resultaten från Cox-regressionen och hazard-ratio visar först samma bild som de föregående 
testerna, men när åldersvariabeln används ser vi helt andra resultat. Där visas en klar och 
tydlig bild på att efterlevande har lägre dödsrisk än de i kontrollgruppen. Den visar också på 
att männen har ännu högre dödsrisk jämfört med kvinnorna när åldersvariabeln är med i 
uträkningarna.  
 
Före denna undersökning påbörjades studerades andra undersökningar om ensamhet som 
kan skada kroppen och påverka livslängden. Det har Professor Peter Strang forskat om och 
menar att ofrivillig ensamhet får kroppen att känna fysisk smärta som kan lindras av lätt 
fysisk kontakt (Lund, 2015). Det var därför oväntat att resultatet i denna undersökning skulle 
visa på att efterlevande fick en minskad dödsrisk jämfört med de som inte är efterlevande.  
 

6.4 Slutsats 
Frågeställningarna för uppsatsen var följande: Ökar dödsrisken för en individ om dess partner 
avlider? Är det är någon skillnad mellan könen?  
Om åldersvariabeln tas med i uträkningarna så visar resultaten att dödsrisken minskar för en 
individ om dess partner avlider. Uppsatsen visar också en skillnad mellan könen då männen 
har högre dödsrisk än kvinnorna oavsett om de är efterlevande eller inte.  
 

6.5 Framtida studier 
För framtida studier skulle det vara intressant att undersöka efterlevande som är yngre än 
60 år, om dödsrisken ökar för dessa och om effekten i så fall är mindre eller större än 
individer över 60 år? Det ser ut i Figur 6 att det skulle kunna vara så att efterlevande som är 
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yngre än 65 år påverkas mer av att förlora sin partner. Det skulle vara intressant att 
undersöka om så är fallet. 
  
I en framtida studie skulle det också vara önskvärt att använda en parametrisk metod. 
Det kan alltid göras mera omfattande undersökningar med längre tidsintervall än de 18 år 
som uppsatsen haft fokus på, men också att göra undersökningar med intervjuer och 
medicinska kontroller istället för registerdata. Då hade det varit möjligt att på ett tydligare 
sätt komma fram till vad som händer med en människa när den förlorar sin partner och 
kanske få svar på vad som händer i kroppen när ens partner går bort. Då kanske vi kan få ett 
tydligare svar på vad det har för betydelse att ens livspartner går bort. 
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