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Förord 
Denna kandidatuppsats är ett examensarbete för våra studier på statistikerprogrammet vid 
Umeå Universitet. Rapporten är skriven under tidsperioden mars 2018 till maj 2018.  
Vi skulle vilja börja med att tacka vår handledare Erling Lundevaller för hans engagemang och 
synpunkter. Vi vill även tacka Göran Broström för hans hjälp under Erlings frånvaro. Görans 
tips och ideer kring hur vi kunde utveckla uppsatsen har varit till stor hjälp. Till sist skulle vi 
vilja rikta ett tack till Centrum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå 
universitet. Tack vare CEDAR har denna studie fått ta del av data från en populationsdatabas, 
som innehåller uppgifter om personer som någon gång mellan 1503 och 1970 levde i Umeå- 
eller Skellefteåtrakterna.  
 
 
 
 
 
Abstract 
Title: The effects of famines, war and epidemics - A study in survival analysis 
The Finnish war between 1808 and 1809, the famines during the late 1860s and the Spanish 
influenza between 1918 and 1919 were catastrophic events for the inhabitants of Umeå, 
Skellefteå and the surrounding villages. This study aims to investigate which of these events 
had the largest effect on mortality among these inhabitants. Individuals were split into four 
different groups by age and sex. Survival analysis with appropriate regression models were 
created for each group. For all of the four groups, it was found that the Finnish war had the 
largest effect on mortality amongst the inhabitants of Umeå, Skellefteå and the surrounding 
villages. 
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Sammanfattning 
Finska kriget mellan 1808 och 1809, nödåren under den senare delen av 1860-talet, samt 
spanska sjukan mellan 1918 och 1919 var händelser som fick katastrofala konsekvenser för 
befolkningen i Umeå- samt Skellefteåtrakterna. Denna studie har som syfte att undersöka 
vilken av dessa händelser som hade störst effekt på dödligheten bland invånarna i dessa 
områden. Individer delades in i fyra olika grupper efter kön och ålder. För respektive grupp 
genomfördes lämpliga regressionsmetoder inom överlevnadsanalys. Resultatet visade på att 
finska kriget hade störst effekt på samtliga fyra grupper.  
 
 
 
 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning  
Krig, epidemier och svält är sällsynta i dagens Sverige. För cirka 100 år sedan förekom detta 
mer frekvent. Umeå- samt Skellefteåtrakterna var inget undantag. Befolkningen i dessa trakter 
drabbades synnerligen hårt av finska kriget, nödåren och spanska sjukan. Det ligger därför i 
studiens intresse att undersöka vilken effekt dessa katastrofer hade på befolkningens dödlighet 
för att se vilken som var värst. För att undersöka detta delas individerna in i grupper utifrån kön 
och ålder.  
 
I studien analyseras ett data som kommer från ett digitaliserat gammalt kyrkoboksregister och 
som tagits fram av Centrum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR). Studien utgår 
ifrån 72 666 individer. Dessa individer är födda mellan 1750 och 1899 i Umeå eller Skellefteå. 
Med hjälp av två statistiska metoder undersöks hur de tre historiska katastroferna påverkade 
samtliga fyra grupper med avseende på dödlighet, med lämpliga modeller för varje grupp. 
 
Finska kriget var den katastrof som visade sig ha störst påverkan på dessa samtliga gruppers 
dödlighet. Gruppen flickor mellan 0 och 18 år verkade utifrån resultaten ha drabbats 
synnerligen hårt. Spanska sjukan gav förvånansvärt liten effekt.  
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1. Syfte 
Individer i Umeå- samt Skellefteåtrakten som föddes mellan 1750 och 1899 fick genomlida det 
finska kriget, nödåren och spanska sjukan. Under samtliga dessa händelser var Västerbotten 
bland de regioner som drabbades hårdast. Syftet med denna studie är därför att med 
överlevnadsanalys undersöka vad dessa katastrofer hade för effekt på dödligheten bland 
befolkningen i Umeå- samt Skellefteåtrakterna. Detta för att undersöka vilken katastrof som 
hade störst effekt. 
 

2. Inledning 

I dagens Sverige lever vi förhållandevis trygga och ofarliga liv. Vi behöver varken kriga, svälta 
eller dö av epidemier. Risken att dö innan ålderdom är förhållandevis låg. Men hur var det 
egentligen förr? Fram till 1814 var Sverige ofta i krig. Ödesdigra epidemier svepte över Sverige 
så sent som 1920. Huruvida människor fick mat på bordet berodde till stor del på klimatet. 
1860-talet var särskilt svåra år för Sverige och i synnerhet för Norrland mellan 1867 och 1870, 
dessa mörka år benämns ofta som nödåren. När det kommer till krig och epidemier så 
drabbades Norrland synnerligen hårt av Finska kriget som pågick från 1808 till 1809, samt 
Spanska sjukan från 1918 till 1919. 
 

2:1. Tidigare forskning 
Tidigare forskning har undersökt finska kriget, nödåren och spanska sjukan separat med olika 
metoder och syften. Till exempel gjordes en studie år 2014 av Sören Edvinsson och Göran 
Broström, där de bland annat analyserat hur hälsan påverkas senare i livet för de som levde 
under nödåren i tidig ålder. Slutsatsen blev att barn under nödåren påverkades negativt senare i 
livet, de dog alltså tidigare jämfört med de som inte upplevde nödåren alls eller de som 
upplevde nödåren som vuxna. Finska krigets och spanska sjukans påverkan i Västerbotten har 
dock aldrig analyserats med överlevnadsdata. Därmed finns ingen kännedom om någon 
liknande studie där påverkan av dessa tre katastrofperioder jämförts mot varandra med hjälp av 
överlevnadsanalys. 

 
 

5 



 

2:2. Finska kriget 
Efter den svenska kungens vägran att avbryta sin allians med Storbritannien för att ingå i 
Napoleons kontinentalsystem tillsammans med Ryssland, marscherade den ryska armén över 
den finska gränsen utan officiell krigsförklaring. I Finland presterade den svenska armén sämre 
mot den ryska armén än vad kungen hade hoppats på. I mars 1809 inledde ryssarna en offensiv 
mot Västerbotten över kvarken. Umeå ockuperades under en kort period efter denna offensiv. 
Till sommaren ryckte ryssarna ner genom Norrbotten från Finland. (Jacobson, 2005) 
 
I Kalix kapitulerade en svensk styrka på 7000 man vilket innebar att hela Västerbottenskusten 
var i fara från norr. Det dröjde inte länge innan en svensk styrka på ynka 600 soldater i 
Skellefteå möttes av nästan 6000 ryssar vid Lejonströmsbron. Det slutade inte bra för svensk 
del. Det dröjde inte länge innan Umeå var under ryssarnas befäl igen. (Kihlberg, 2009) 
 
Två veckor efter att Rysslands tre månader långa ockupation av Umeå var över slöts en 
vapenvila i Frostkåge norr om Skellefteå. Några veckor senare tecknades ett fredsavtal som 
innebar att hela Finland och Åland förlorades till Ryssland. (Kihlberg, 2009) 
 
Kostnaden för kriget uppges ha varit 23 miljoner, vilket var 4-5 gånger mer än den årliga 
statsbudgeten. Kriget påverkade således landet hårt men fredsavtalet visade sig vara ännu mer 
kostsam. Genom att förlora Finland, Åland samt en del av det gamla Västerbotten som ligger 
öster om Torneälven, hade Sverige minskat sin areal med mer än en tredjedel, samt förlorat en 
fjärdedel av sin befolkningen till Ryssland. Detta har visat sig vara den hårdaste 
fredsuppgörelsen i Sveriges historia. (Jacobson, 2005) 
 
Men kriget innebar framförallt stor lidelse för befolkningen i de krigshärdade områderna, 
däribland Umeå- samt Skellefteåtrakten. Över 20 000 dödsoffer bland soldater och 
lantvärnsmän rapporterades under finska kriget, varav merparten dog av dysenteri och andra 
epidemisjukdomar. (Jacobson, 2005) Hela 42 % av alla som avled i Västerbottens län år 1809 
dog av just dysenteri. (Castenbrandt, 2011) 
 

2:3. Nödåren 
Våren 1867 drabbades Norrland av en envis kyla som höll i sig över sommaren. Det dröjde 
fram till midsommardagen innan isen började smälta. Förhoppningar om att kunna börja skörda 
växte. Men mitt i natten några veckor senare vaknade människor av en extrem kyla, det var 
minusgrader igen. Skördarna förstördes samtidigt som byborna desperat försökte rädda det som 
gick. Dessa nätter kom i efterhand att börja kallas för halshuggarnätterna. (Västerbro, 2017) 
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Till skillnad från Norrbotten och Västernorrland levererades inte stora mängder spannmål till 
Västerbotten under nödåren av olika anledningar. Till följd av detta slog missväxten som 
hårdast där. (Västerbro, 2017) Traditionellt sett hade inte detta varit något större problem då det 
tidigare nästan varit en självklarhet att de rika hjälpt de utsatta. Under denna tid påverkades 
dock människorna av de nya liberala ideer som börjat florerade i samhället. Hjälp från de rika 
var nu långt ifrån en självklarhet. Som en följd av detta fick flera tusen människor i 
Västerbotten svälta ihjäl under 1868.  
 
När våren kom kunde ny nödhjälp anlända. Vid den tiden var oräkneliga sjuka samt ännu fler 
skuldsatta av de nödlån de tvingats ta. De orter som drabbats hårdast av svälten var Robertsfors 
och Burträsk, där upp till sex gånger så många dog i jämförelse med andra år. (Västerbro, 
2017) 
 
I Västerbotten fick alltså många inte riktigt den nödhjälp de hade hoppats på. Det var endast 
människor som kunde uppvisa kreditvärdighet som fick ta lån. Staten brydde sig alltså inte om 
vilka som var i störst behov av hjälp. För de som inte fick någon hjälp väntade en tid av svält 
eller en tid av krävande nödarbeten ute i den iskalla vintern. Trots all kritik mot statens 
tillvägagångssätt samt bidrag från omvärlden som var avsedda för de i nöd, fick dessa ingen 
hjälp. (Västerbro, 2017) 
 

2:4. Spanska sjukan 
1918 drabbades världen, inklusive Sverige, för ett influensavirus som skulle visa sig vara värre 
än vad någon hade kunnat ana. Av de drabbade kom ungefär en femtedel undan utan större 
besvär. Värre var det för övriga. Vissa dog redan efter några dagar, ibland timmar, av 
vätskefyllda lungor. För andra väntade några dagars influensa följt av lunginflammation, vilket 
på den tiden var dödlig då ingen antibiotika fanns. 
Ett vanligt influensavirus dödar omkring 0.1 % av de drabbade individerna. Hela 2.5 % av de 
som drabbades av spanska sjukan världen över dog. Med tanke på hur många runt om i världen 
som drabbades så blev detta en enorm siffra. (Harrison, 2006) 
 
Bara i Sverige dog hela 40 000 individer. Den grupp som var mest utsatt var personer mellan 
20 och 40 år. (Harrison, 2006) Mer specifikt var det män mellan 25-28 år som drabbades 
särskilt hårt. (SCB, 1.) Norrland drabbades synnerligen illa, vilket kan ha sin förklaring i att 
just Norrland hade en förhållandevis ung befolkning i jämförelse med övriga delar av Sverige. 
Till råge på det var denna unga befolkning bosatt i byar som var väldigt isolerade till varandra, 
vilket bidrog till ett försämrat immunförsvar. (Harrison, 2006) 
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3. Data 
Datat har Centrum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) ursprungligen tagit från 
befolkningsdatabasen POPLINK. Denna databas innehåller uppgifter om individer som är 
hämtade från kyrkoregister, husförhörslängder, församlingsböcker, flyttningslängder, födelse- 
och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, samt död- och begravningsböcker.  (Vikström, 
Häggström Lundevaller, Haage. 2016) 
 
Datat består av 49 variabler och 158297 individer. Av dessa individer bestod 5803 enbart av 
saknade värden på samtliga variabler och dessa togs därför bort. Sedan togs individer med 
negativt värde på livslängd bort då dessa antogs vara felaktiga. 
 
Först 1749 började Sverige föra statistik över sin befolkning. (SCB, 2.) I datat som studerats 
saknades det dessutom en hel del värden för personer födda innan 1750. Av den anledningen 
analyserades bara personer födda mellan 1750 och 1899. Efter dessa bearbetningar återstod 72 
666 individer. 
 
Nödåren, finska kriget och spanska sjukan, katastrofperioderna alltså, skapades som externa 
tidsberoende indikatorvariabler. Dessa variabler kan anta två värden, där det ena värdet 
indikerar att en individ upplever katastrofperioden, medan det andra värdet anger motsatsen. I 
överlevnadsfunktionen defineras tid som årtal och händelse som död. Variablerna samt 
överlevnadsfunktionen skapades med hjälp av paketet “survival”. (Therneau, 2015) 
 
Samtlig bearbetning av data och analyser har genomförts med diverse funktioner från olika 
paket i programvaran R. Som tidigare nämnts delades datat upp i fyra grupper efter ålder och 
kön. Detta för att få en mer rättvisande bild om hur de tre katastrofperioderna av intresse 
påverkade dödligheten för de individer som föddes mellan 1750 och 1899 och som någon gång 
levde i Umeå- eller Skellefteåtrakterna. Paketet “eha” (Broström, 2016) användes för att göra 
uppdelning utifrån ålder. Sedan gjordes en simpel uppdelning av variabeln kön för varje 
åldersgrupp. Grupperna blev 
 

● pojkar mellan 0 och 18 år gamla 
● män mellan 19 och 100 år gamla 
● flickor mellan 0 och 18 år gamla 
● kvinnor mellan 19 och 100 år gamla. 
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4. Metod 

Här följer en genomgång av överlevnadsanalys följt av en redovisning av Cox-regression och 
Accelerated Failure Time. Inom den sistnämnda tas två fördelningar upp som senare kommer 
användas vid modelleringar av AFT.  
 

4:1. Överlevnadsanalys 
Överlevnadsanalys är något som kommer till användning vid analys av data som innehåller tid 
till en händelse som responsvariabel. Händelsen kan vara till exempel vara död, sjukdom, 
incident, etc. Tid kan vara till exempel år, månader, veckor, dagar, timmar, etc. (Kleinbaum och 
Klein. 2002, 4) 
 
Sannolikheten att en individ överlever längre än till tidpunkten t definieras som 
överlevnadsfunktionen S(t). Funktionens värdemängd ligger mellan 1 och 0, eftersom det 
handlar om en sannolikhet. Däremot kan definitionsmängden, alltså tidsenheten, teoretiskt gå 
från 0 till oändligheten. Gemensamt för alla S(t), rent teoretiskt, är att den är avtagande, samt 
att S(0)=1. Sannolikheten att överleva längre än t=0 är alltid 100 %. En annan gemensam 
teoretisk egenskap för samtliga S(t) är att då t går mot oändligheten, så går S(t) mot 0. Pågår 
studien tillräckligt länge, så kommer alla individer i studien tillslut vara döda. (Kleinbaum och 
Klein. 2002, 9) 
 
Från S(t) är det för övrigt möjligt att härleda riskfunktionen (hazard function) h(t) och vice 
versa. (Kleinbaum och Klein. 2002, 14) Riskfunktionen kan uttryckas som den betingade 
sannolikheten 
 
 

(t) . h = lim
Δt→0 Δt

P (t≤T <t+Δt|T ≥t) = T idens förändringshastighet
P (individen når händelse i intervallet [t,t+Δt]|Överlevt till tidpunkten t)   

 
 
Givet att individen har överlevt fram till tidpunkten t, så anger h(t) den momentana potentiella 
risken per tidsenhet att individen ska nå händelsen. Med andra ord anger h(t) den direkta risken 
för en individ att nå händelsen givet att denne överlevt till tidpunkten t, medan S(t) anger 
sannolikheten att inte nå händelsen vid tidpunkten t. På så vis kan de ses som varandras 
motsatser. (Kleinbaum. 2002, 10-11) 
 
Ett flertal olika typer av regressionsmetoder har tagits fram i syfte att hantera modeller som 
bygger på överlevnadsdata, för att hitta samband mellan överlevnadstid och kovariater. 
(Kartsonaki. 2016) En anledning till detta är att överlevnadsdata kan innehålla individer som 
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aldrig når händelsen under studiens gång. Dessa blir då högercensurerade och därför behövs 
modeller som kan hantera dessa typer av individer. (Saikia, 2017) 
 
Högercensurering innebär att en individs överlevnadstid är större än en tidpunkt t.  
(Vittinghoff et al. 2012, 212) Individens exakta överlevnadstid är dock inte känd. Då studiens 
tidsfönster når sitt slut, blir individer som inte nått sin händelse än, högercensurerade. Det enda 
som är känt är att dessa individer har en överlevnadstid som är större än studiens sista tidpunkt. 
Men censurering kan också uppstå då en individ drar sig ur studien eller blir okontaktbar av 
olika anledningar. (Kleinbaum och Klein. 2002, 5-7) På grund av högercensurering så kan inte 
överlevnadstid behandlas som en kontinuerlig responsvariabel och på så vis kan inte linjär 
regression användas. Precis som med logistisk regression är utfallsvariabeln binär inom 
överlevnadsanalys. Men på grund av att överlevnadstider skiljer sig åt mellan olika individer, 
så kan logistisk regression ändå inte användas på överlevnadsdata. För att kunna få ut det mesta 
ur ett överlevnadsdata, utan bias och förlust av viktig information, krävs alltså andra slags 
regressionsmetoder, som kan behandla överlevnadsdata. (Vittinghoff et al. 2012, 212) 
 
Två regressionsmetoder för överlevnadsdata som undersöks djupare är Cox Proportional 
Hazard Regression (CPHR) (Cox, 1972) och Accelerated Failure Time (AFT) (Kalbfleich och 
Prentice. 1980, 33-34). Den semi-parametriska CPHR är en mycket populär metod. (Kleinbaum 
och Klein. 2002, 86). Visserligen är inte fördelningen för standardvärdesriskfunktionen (t)h0  
(baseline hazard function) känd då metoden används. (Kleinbaum och Klein. 2002, 95) Det 
som dock gör CPHR populär är att oavsett vad den korrekta fördelningen är, så kommer den 
semi-parametriska CPHR-modellen alltid ge en approximativt korrekt anpassning till datat. Så 
om den korrekta parametriska formen inte är känd, så är CPHR ett säkrare alternativ. 
(Kleinbaum och Klein. 2002, 96-97) Dessutom stryks då riskkvoten (hazard ratio (HR))(t)h0  
beräknas och då är det inte ens nödvändigt att veta fördelningen på . (Kleinbaum och(t)h0  
Klein. 2002, 101)  
 
Den parametriska AFT kan med fördel i förhållande till CPHR användas på överlevnadsdata 
om den korrekta parametriska formen för modellen är känd. (Saikia, 2017) AFT kan även 
komma till användning då PH-antagandet inte håller för en eller flera kovariater i en 
CPHR-modell. AFT behöver nämligen inte ta hänsyn till proportionalitet. (Hsu, Taylor och Hu, 
2015) Förvisso är också en stratifierad Cox-modell ett alternativ för de kovariater som inte 
uppfyller PH-antagandet. En sådan modell innehåller en eller flera kovariater som stratifierats i 
syfte att lätta på PH-antagandet för de kovariater som inte uppfyller antagandet. Vid 
stratifiering av en kovariat till exempel, så kommer modellen få två stycken 
standardvärdesriskfunktioner, en för varje stratum/kategori. Nackdelen är dock att HR inte 
kommer synas för de stratifierade kovariaterna och därav går det inte att avläsa effekten av 
dessa potentiellt intressanta kovariater. (Kleinbaum och Klein. 2002, 207-209)  
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4:2. Cox Proportional Hazard Regression 
CPHR är alltså en populär regressionsmetod när det kommer till överlevnadsdata. Den baseras 
på riskfunktionen snarare än överlevnadsfunktionen och kan skrivas som 
 

, ,                  (1)(t; , .., ) h (t)eh x1 . xp =  0
β x +...+β x1 1 p p

 t ≥ 0  
 

där  är en standardvärdesriskfunktion,  är en vektor av kovariater och(t)h0 x , .., )xT = ( 1 . xp  
 är en vektor av parametrar.  skattas med en partiell maximumβ , .., )βT = ( 1 . βp βT  

likelihoodfunktion (2) och anger effekten av respektive kovariat på riskfunktionen. 
Standardvärdesriskfunktionen anger värdet på riskfunktionen då alla kovariater är lika med 0. 
Exponenten ser till så att riskkvoten HR förhåller sig positiv. (Kartsonaki, 2016)  
 
Den partiella maximum likelihoodfunktionen L() för de okända parametrarna  kan skrivasβT  
som 
 

,                      (2)(β )  L T = ∏
 

j=1
{ exp(β x )T

(j)

Σ  exp(β x )iεRj
T

i } 
 

 
där  är den j:te uppsättningen av individer som ännu inte nått händelsen vid en givenRj  
tidpunkt, men som riskerar göra det. Vidare betecknar  x-värdet för den i:te individen vid enxi  
given tidpunkt, medan  betecknar x-värdet för den individ som når händelsen vid en givenx(j)  
tidpunkt. (Cox, 1975)  
 
HR kan uttryckas som 
 

 =  ,    .                     (3)R(t)  H = h (t,x ) 
T 2

h (t,x ) 
T 1

=  h (t)e0
β xT T 1

h (t)e0
xβ xT T 2  e

eβ xT T 2
eβ xT T 1

=  β (x −x )T T 1 T 2 t ≥ 0   

 
Ekvation (3) beräknas genom att en individs riskfunktion  divideras med en annan(t, )h xT 1  
individs riskfunktion .  är då alltså kovariatsvärden för individ 1 och  är(t, )h xT 2 xT 1 xT 2  
kovariatsvärden för individ 2. Tolkningen underlättas av att låta den individ med störst värden 
vara i täljaren, så att . Om HR=1 av en kovariat vid jämförelse av två individer, så harRH ≥ 1  
kovariaten i fråga ingen effekt på den momentana risken för att nå händelse vid tidpunkt t. 
Värdet på HR visar hur effekten på den momentana risken skiljer sig åt mellan till exempel två 
grupper av individer, som är kodade 1 respektive 0. (Kleinbaum och Klein. 2002, 100-101) 
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4:2:1. Proportional Hazard-antagandet 
Då två riskfunktioner divideras som i (3), kommer båda individers 
standardvärdesriskfunktioner att divideras bort. Kvar finns då de bådas kovariater med 
tillhörande koefficienter i exponentform. Detta leder oss in på CPHR’s mest grundläggande 
antagande, nämligen Proportional Hazard (PH)-antagandet 
 

=  ,   .                         (4)R(t)H = h (t,x ) 
T 2

h (t,x ) 
T 1

θ t ≥ 0  

 
Detta antagande säger att kovariaterna agerar multiplikativt på standardvärdesriskfunktionen 
och att HR är konstant över tid. HR ska alltid vara lika med ett givet värde  vid varje tidpunktθ  
t. (Kleinbaum. 2002, 107-108)  
 

4:2:2. Tidsberoende variabler 
Tidsberoende variabler definieras som en variabel vars värden tillåts variera med tiden. 
Cox-modellen kan då skrivas som (Vittinghoff et al. 2012, 232)  
 

, .            (5)(t, ) (t)eh x = h0
βX(t) t ≥ 0   

 
Standardvärdesriskfunktionen i (1) är beroende av tid, men inte av kovariaterna. Omvänt är 
exponentdelen av formeln beroende av kovariaterna, men inte av tid. Om detta är uppfyllt, så är 
PH-antagandet uppfyllt. (Kleinbaum och Klein. 2002, 94) Används däremot tidsberoende 
kovariater, så kommer även exponentdelen av (5) att bero av tid samt kovariaterna. (Kleinbaum 
och Klein. 2002, 216) HR kommer då vara mer eller mindre föränderlig snarare än konstant. Då 
kommer inte längre PH-antagandet vara uppfyllt. När tidsberoende kovariater inkluderas, 
ersätts CPHR med något som kallas för Extended Cox-modell (ECM), som fortfarande har 
samma form som CPHR i övrigt. (Kleinbaum och Klein. 2002, 95) 
 
Vanligtvis används tidsoberoende variabler i överlevnadsanalys och i synnerhet i CPHR. Kön 
är ett typiskt exempel på en tidsoberoende variabel. En man anses inte plötsligt bli en kvinna 
under studiens gång, utan antas vara en man hela vägen. Samma sak med födelseår. Är du född 
ett visst år kommer du alltid ha det födelsedatumet. Värdet är alltså konstant över tid och det 
bestäms på förhand. (Kleinbaum och Klein. 2002, 95) 
 
Det finns både externa och interna tidsberoende variabler. Exempel på externa variabler kan 
vara arbetsstatus vid ett givet tidsintervall, då det till exempel råder lågkonjunktur. Det handlar 
alltså om variabler där individer påverkas av förändringar i sin omgivning som de inte kan rå 
för. Omvänt är tidsberoende variabler interna när individer påverkas av förändringar som de 
själva rår för. Detta kan vara till exempel rökvanor vid olika tidpunkter. (Kleinbaum och Klein. 
2002, 218) 
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4:2:3. Nelson-Aalen  
För att kontrollera PH-antagandet kan Nelson-Aalen-grafer användas. Varje kovariat stratifieras 
i varsin stratifierade Cox-modell. Då fås två eller flera olika standardvärdesriskfunktioner för 
varje respektive stratifierade Cox-modell. I Nelson-Aalen-grafen jämförs sedan dess respektive 
logaritmerade kumulativa (standardvärdes)riskfunktioner 
 

  ,        (6)                      (Kleinbaum och Klein. 2002, 262)og  l (u)du[∫
1

0
h ]   

 
för att undersöka om de följer varandra på någorlunda konstant avstånd. Om så inte är fallet 
uppfylls inte PH-antagandet. Viktigt att poängtera är att de stratifierade Cox-modellerna enbart 
skapas i syfte att utvärdera modellantagandena för varje kovariat. Dessa modeller används inte 
för vidare analys. (Klein och Moeschberger. 2013, 339;Broström. 2012, 32-33)  
 
  

4:2:4. Uniform Relative Risk Increase 
Tidsberoende kovariater kan som regel inte uppfylla PH-antagandet, då kvoten mellan två 
individers riskfunktioner inte kommer kunna förhålla sig konstant över tid. Denna studie 
behandlar externa tidsberoende kovariater. Av denna anledning går det att redan nu på förhand 
säga att dessa kovariater inte kommer uppfylla PH-antagandet. Dock är det möjligt och inte 
ovanligt att med formella test för PH-antagandet, genomföra test för proportionalitet gällande 
tidsberoende kovariater. Denna synbara motsägelse kan ge upphov till viss förvirring. Av denna 
anledning introduceras här ett nytt begrepp för denna vanligt uppkommande situation, som ges 
namnet “Uniform Relative Risk Increase” (URRI) och som på svenska kan översättas till 
“Likformig relativ riskökning”. 
 
På samma sätt som ECM är en utökning av CPHR, så kan URRI-antagandet tolkas som en 
utökning av PH-antagandet. URRI-antagandet kan genomföras i situationer där individer 
tilldelats en extra rad i datat för varje skärningspunkt i tid, som ges av de tidsberoende 
kovariaterna. Den tidsberoende kovariaten för finska kriget i denna studie kan tas som exempel. 
Individ A kommer att tilldelas tre rader i datat av finska kriget. En rad före kriget, en rad under 
kriget, samt en rad efter kriget. Dödligheten hos individ A kommer alltså jämföras både med 
sig själv och andra individer i datat. 
 
Av detta går det att föreställa sig proportionalitet vid jämförelse av två individer, som dessutom 
kan vara olika gamla vid katastrofperioderna i denna studie. På så vis kan test som används för 
att testa PH-antagandet även användas vid test av URRI-antagandet. I denna studie testas 
URRI-antagandet genom att kontrollera om huruvida effekten av en katastrofperiod är relativt 
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sett lika stor oavsett vilken ålder den drabbar inom respektive utsatta grupper i studien. 
(Broström, 2018) 
 

4:3 Accelerated Failure Time 
Kovariaterna i en Cox-modell påverkar alltså standardvärdesriskfunktionen multiplikativt. I en 
AFT-modell påverkar kovariaterna istället överlevnadstiden multiplikativt. (Kleinbaum och 
Klein. 2002, 266) Därav går det att se effekterna av samtliga förklaringsvariabler av intresse, 
utan att behöva oroa sig över något PH-antagande. Dock måste lämplig fördelning för 
överlevnadstiden tas fram. (Saikia, 2017) 
 
AFT antar att överlevnadsfunktionen ser likadan ut för samtliga individer samt att varje 
individs hastighet längs överlevnadskurvan påverkas av förklaringsvariablerna. Dessa 
fundamentala antaganden för AFT kan uttryckas som  
 

, för t ,(t, ) (e t)S x = S0
βx ≥ 0  

 
där  är en accelerationsfaktor. När en förklaringsvariabel ökar med en enhet, så avgöreβx  
accelerationsfaktorn om huruvida det leder till att en individ rör sig snabbare eller långsammare 
längs överlevnadskurvan. (Kartsonaki, 2016)  
 

● Om , så accelererar effekten av kovariaten och tid till händelse nås snabbare.eβx > 1  
● Om , så retarderar effekten av kovariaten och tid till händelse nås långsammare.eβx < 1  

(Kartsonaki, 2017) 
 
I en AFT-modell används den logaritmerade överlevnadstiden som responsvariabel och på så 
vis kan en AFT-modell för den i:te individen skrivas i log-linjärform som 
 

,                          (7)og(T ) μ x .. x εl i =  + β1 1i + . + βp pi + σ i  
 
där  är interceptet,  är en skalärparameter och  en felterm som antas följa en specifikμ σ εi  
fördelning, som ska motsvara den fördelning överlevnadstiden  har. Fördelningen för T i T i  
bestämmer vilken fördelning feltermen ska ha. 
 

 kan till exempel kan anta fördelningar som Gompertz, Weibull, exponential, log-normalT i  
och log-logistisk. För att hitta den fördelning som bäst anpassar sig efter  så går det attT i  
jämföra olika modeller med olika fördelningar för  med avseende på Akaike InformationT i  
Criterion (AIC). Denna måttstock kan uttryckas som (Swindell, 2009) 
 

,IC og(L) 2dA =  − 2 × l +    
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där d är antalet parametrar i modellen och log(L) är logaritmerad likelihood. Termen d2  
används för att minska risken för överanpassning då den straffar modeller med många 
parametrar. På så vis sorteras onödigt komplicerade modeller bort. Den modell som ger lägst 
AIC väljs ut som den bäst anpassade modellen. Därefter testas relationen mellan de utvalda 
variablerna och händelsen av intresse. (Snipes och Taylor. 2014) 
 
Likt Cox-modellen skattas en AFT-modells parametrar med maximum likelihood. 
Likelihoodfunktionen baseras på överlevnadsfunktionens täthetsfunktion f(t). Därav beror 
likelihoodfunktionens form på vilken fördelning som används för överlevnadstiden. 
(Kleinbaum och Klein. 2002, 318) 
 

4:3:1. Gompertz-fördelningen 
Kleinbaum och Klein påstår i boken Survival Analysis: A Self-Learning Text från 2002 att 
Gompertz-fördelningen enbart kan användas till parametriska Proportional Hazard 
(PH)-modeller. Göran Boström och Sören Edvinsson menar i sin artikel A parametric model for 
old age mortality in mediation analysis från 2013 att detta påstående är falskt och att det lätt 
kan motbevisas med lämplig parametrisering. Gompertz-fördelningen kan också användas som 
fördelning av  vid AFT. Parameterformen av en Gompertz-fördelning i en parametriskT i  
PH-modell kan skrivas som 
 

,  λ > 0, γ ≥ 0, t > 0 .                (8)(t; λ, )) ehg ( γ = λ γt  
 
Den manifesterar sig som en exponentiellt växande riskfunktion. Ekvation (8) kan omvandlas 
så att den får både en PH-parameter och en AFT-parameter. Detta genom att byta ut  motλ, )( γ  

 i ekvation (8). Då ges riskfunktionenλ/γ, /γ)( 1  
 
 ,  λ > 0, γ ≥ 0, t > 0,(t; λ, ) ehg ( γ = λ

γ
t/γ  

 
där λ som tidigare är PH-parametern och där γ är AFT-parametern. På så vis kan en 
Gompertz-fördelad  uttryckas som en AFT-modell likt (7), där överlevnadsfunktionen förT i  

 kan uttryckas somT i  
 

, t>0. (Broström och Edvinsson,2013)(t; λ, ))S ( γ = e−λ(e −1)t/γ  
 

4:3:2. Log-normalfördelningen 
Log-normalfördelningen kan till skillnad från Gompertz-fördelningen enbart modelleras som 
en AFT-modell. Detta beror på att fördelningen saknar tolkningsbar PH. (Cleves et al. 2008, 
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263) Via exponentialfördelningen är log-normalfördelningen kopplad till normalfördelningen. 
Är X en normalfördelad stokastisk variabel, så är Y=exp(X) en log-normalfördelad stokastisk 
variabel. Detta gör log-normalfördelningen till en väldigt fördelaktig fördelning, då den kan 
växa och sedan avta. Många andra fördelningar, som till exempel Weibull-fördelningen, är 
enbart växande eller avtagande. (Broström. 2012, 170) Överlevnadsfunktionen ges av 
 

,(t)  s = 1 − Φ( σ
logt−μ)   

 
där  är log-normalfördelningens täthetsfunktion.  betecknar medelvärdet och  är Φ (  

 ) μ σ  
standardavvikelsen. Vid modellering av AFT ersätts  med korrelationskoefficienterna .μ βT  
(Goodarzi, Amiri, Asadzadeh. 2016) 
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5. Resultat 
I vilken utsträckning påverkar nödåren, finska kriget samt spanska sjukan överlevnaden för 
respektive grupp och vilken ger störst effekt på dödligheten? Innan dessa frågor besvaras 
undersöks om huruvida ECM lämpar sig för alla modeller, genom att undersöka 
Nelson-Aalen-grafer. 
 

5:1. Extended Cox Model 
På grund av att modellerna innehåller externa tidsberoende indikatorvariabler, skapas en ECM 
för varje grupp med paketet “eha”. I modellen inkluderas de externa tidsberoende 
indikatorvariablerna finska kriget och nödår. Men eftersom de sista individerna i datat föddes 
1899 finns inga individer mellan 0 och 18 år under spanska sjukan. Därav saknas denna externa 
tidsberoende indikatorvariabel i pojkarnas samt flickornas modeller. 
 
Som nämnts tidigare används Nelson-Aalen-grafer för att avgöra huruvida en ECM för 
respektive grupp uppfyller URRI-antagandet eller inte. I figur 1-4 visas två kurvor där kurvan 
FALSE motsvarar den logaritmerade kumulativa riskfunktionen tiden innan och efter 
katastrofperioden. Kurvan TRUE motsvarar den logaritmerade kumulativa riskfunktionen tiden 
under katastrofperioden. Ju större avstånd mellan kurvorna desto större skillnad mellan 
katastrofperioden och den övriga tiden. Utöver detta visas olika åldrar i kurvorna, desto längre 
ut på x-axeln desto högre ålder på individerna. 
 

   

Figur 1. Nelson-Aalen-grafer för kvinnors stratifierade Cox-modeller. (från vänster: nödåren, finska kriget, 
spanska sjukan) 
 
Enligt figur 1 bedöms kvinnor ha stratifierade kovariater vars logaritmerade kumulativa 
riskfunktioner följer varandra på ett någorlunda konstant avstånd. TRUE-kurvan under finska 
kriget slutar tidigare på grund av att personer över 60 år inte finns med i modellen. Detta beror 
på att inga personer födda innan 1750 tagits med i studien.  
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Figur 2.  Nelson-Aalen-grafer för pojkars stratifierade Cox-modeller. 
 
Enligt figur 2 bedöms de stratifierade kovariaterna i pojkarnas ECM’s logaritmerade 
kumulativa riskfunktioner följa varandra på någorlunda konstant avstånd. URRI-antagandet 
bedöms alltså vara uppfyllt. 
 
ECM för kvinnor och pojkar bedöms uppfylla URRI-antagandet och kommer därför fortsatt att 
analyseras med ECM. Vissa mindre skillnader i respektive katastrofperiods effekt kan dock 
observeras utifrån dessa grafer, beroende på ålder. Nödårens effekt verkar vara något större för 
äldre kvinnor än för yngre kvinnor. Det noteras inga större skillnader mellan kvinnor i olika 
åldrar under det finska kriget. Inte heller under den spanska sjukan noteras några större 
skillnader. En liten skillnad är att effekten är något mindre hos de äldre kvinnorna. För de äldre 
kvinnorna noteras risken att dö vara i stort sett lika hög tiden innan samt efter spanska sjukan 
som under den. Detta noteras genom att TRUE-kurvan närmar sig FALSE-kurvan i slutet av 
figuren. Yngre pojkar verkar drabbas hårdare än äldre pojkar av nödåren. Under finska kriget 
noteras dock motsatsen. Men dessa skillnader bedöms inte vara tillräckligt grova för att rubba 
URRI-antagandet. 
 
 

   
Figur 3.  Nelson-Aalen-grafer för männens stratifierade Cox-modeller. (från vänster: nödåren, finska kriget, 
spanska sjukan) 
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Figur 3 visar att åtminstone nödåren, men möjligtvis även spanska sjukan, har stratifierade 
kovariater vars logaritmerade kumulativa riskfunktioner inte följer varandra på konstant 
avstånd. URRI-antagandet för män bedöms alltså inte vara uppfyllt. Liksom för kvinnor går 
inte TRUE-kurvan lika långt som FALSE-kurvan på grund av att det inte finns några individer 
över 60 år under finska kriget i denna studie. 
 
 

  
Figur 4.  Nelson-Aalen-grafer för flickornas stratifierade Cox-modeller. 
 
Figur 4 visar att kovariaten nödår i stratifierad form har logaritmerade kumulativa 
riskfunktioner som går in i varandra vid ett par punkter. Tydligt att dessa kurvor inte följer 
varandra på konstant avstånd. Det ser inte heller ut att vara någorlunda konstant avstånd under 
finska kriget, där observeras en successiv ökning i avstånd mellan kurvorna med ökning i ålder. 
URRI-antagandet för flickor bedöms inte vara uppfyllt. 
 
URRI-antaganderna för män och flickor är alltså inte uppfyllt. De logaritmerade kumulativa 
standardriskfunktionerna för vissa stratifierade Cox-modeller i respektive grupp följer inte 
varandra på konstant avstånd. Istället prövas AFT för dessa modeller.  
 
Utifrån Nelson-Aalen-graferna går det utläsa att den äldre delen av män verkar drabbas hårdast 
av nödåren. För de yngre männen verkar inte nödåren ha någon större effekt på deras dödlighet. 
Under finska kriget noteras ingen större skillnad mellan åldrarna för män, dödligheten är 
betydligt högre för samtliga. Spanska sjukan ser ut att vara som värst för yngre män och 
medelåldersmän. För flickor verkar inte nödåren ha någon större effekt på dödligheten. Desto 
större skillnader syns under finska kriget. Där ser det ut som att skillnaden kontinuerligt växer 
med åldern, alltså den största effekten observeras vara den för äldre flickor.  
 
I tabell 1 visas Cox-modellens resultat för pojkar mellan 0 och 18 år. Under nödåren noteras det 
att pojkar har cirka 1.23 gånger större risk att dö än under perioden före och efter nödåren. 
Risken att dö under finska kriget verkar dock vara ännu större, hela 3.89 gånger större än under 
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perioden före och efter finska kriget. P-värdet visar på att samtliga kovariater har en väldigt 
signifikant effekt den momentana dödsrisken. 
 
Tabell 1. Pojkars ECM. 

Katastrofperiod Andel som upplever 
katastrofperioden 

HR 
 

P-värde 

Nödår råder 4 % 1.227 0.000 

Finska kriget råder 0.6 % 3.890 0.000 

 
Enligt tabell 2 visar det sig även för kvinnor mellan 19 och 100 år att dödsrisken är som störst 
under finska kriget. Risken att dö under denna period visar sig vara drygt 3.12 gånger större än 
under perioden före och efter finska kriget. I övrigt är dödsrisken ungefär 1.63 gånger större 
under nödåren än under perioden före och efter finska nödåren. Under spanska sjukan är 
dödsrisken cirka 1.28 gånger större än under perioden före och efter spanska sjukan. Även här 
har de externa variablerna en väldigt signifikant effekt på den momentana dödsrisken enligt 
p-värdet. 
 
Tabell 2. Kvinnors ECM. 

Katastrofperiod Andel som upplever 
katastrofperioden 

HR 
 

P-värde 

Nödår råder 2.6 % 1.631 0.000 

Finska kriget råder 0.3 % 3.121 0.000 

Spanska sjukan råder 3.7 % 1.277 0.000 
 

5:2. Accelerated Failure Time 
Som nämnts tidigare kan AFT prövas då URRI-antagandet inte uppfylls. Cox-modellerna för 
flickor mellan 0 och 18 år samt män mellan 19 och 100 år uppfyllde inte URRI-antagandet. För 
dessa grupper skapas istället två AFT-modeller. För att ta reda på vilken fördelning som bäst 
anpassar sig efter överlevnadstiden för respektive grupp av individer, så skapas ett flertal 
modeller med olika fördelningar. Den fördelning som ger lägst AIC väljs som modell. 
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Figur 5. 
 
 
Figur 5 är ett stapeldiagram där flickornas olika AFT-modeller jämförs med avseende på AIC. 
AFT-modell med log-normalfördelad överlevnadstid visar sig ge lägst AIC i jämförelse med de 
andra modellerna. 
 

 
Figur 6. 
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De olika AFT-modellerna för män jämförs med avseende på AIC figur 6. Det visar sig att 
AFT-modellen med Gompertz-fördelad överlevnadstid är den modell som passar bäst för 
männen i jämförelse med övriga modeller. 
 
I tabell 3 noteras att accelerationsfaktorn för nödår är 1.465, alltså dör flickor 46.5 % snabbare 
under nödåren i förhållande till före och efter. Under finska kriget observeras en 
accelerationsfaktor på drygt 62, vilket innebär att flickor dör 6200 % snabbare under finska 
kriget i förhållande till före och efter. Givet en 5 %-ig signifikansnivå har nödåren och finska 
kriget en signifikant effekt på överlevnadstiden, vilket visar sig under p-värde i tabell 3. 
 
Tabell 3. Flickors AFT-modell med log-normalfördelad överlevnadstid. 

Katastrofperiod Andel som upplever 
katastrofperioden 

Accelerationsfaktor P-värde 

Nödår råder 3.9 % 1.465 0.018 

Finska kriget råder 0.6 % 62.067 0.000 

 
Av tabell 4 noteras accelerationsfaktorn för män under nödåren vara 1.129. Män dör alltså 12.9 
% snabbare under nödåren i förhållande till före och efter. Accelerationsfaktorn under finska 
kriget noteras vara 1.505. Män dör därmed 50.5 % snabbare under finska kriget i förhållande 
till före och efter. Accelerationsfaktorn för spanska sjukan noteras vara 1.029. Män dör alltså 
2.9 % snabbare under spanska sjukan i förhållande till före och efter. 
 
Tabell 4. Männens AFT-modell med Gompertzfördelad överlevnadstid. 

Katastrofperiod Andel som upplever 
katastrofperioden 

Accelerationsfaktor P-värde 

Nödår råder 2.3 % 1.129 0.000 

Finska kriget råder 0.3 % 1.505 0.000 

Spanska sjukan råder 4 % 1.029 0.049 
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6. Diskussion 
I jämförelse med de två övriga katastroferna, är slutsatsen av studien att finska kriget var den 
katastrof som sammantaget tycks ha haft störst effekt på dödligheten hos samtliga grupper. Att 
effekten dessutom var så pass mycket större än övriga katastrofperioder var något oväntat. Till 
exempel noterades det för flickor en ökad risk att dö med hela 6200 % under finska kriget i 
förhållande till övrig tid. Denna siffra ska dock tas med en nypa salt, då det utifrån utskriften 
för dess AFT-modell kan avläsas att endast 0.6 % av flickor i datat mellan 0 och 18 år upplevde 
finska kriget. Bara några få dödsfall kan därför ge väldigt stora ökningar av 
accelerationsfaktorn. Noterbart är dock att även övriga grupper hade minst lika låg andel som 
upplevde finska kriget. Det var nog så att något fler flickor dog under finska kriget än de övriga 
grupperna i denna studie, vilket kan vara tillräckligt för att ge kraftiga effekter i en modell. 
 
Överlag var det en väldigt liten andel av individerna i datat som upplevde finska kriget i 
förhållande till de övriga två katastrofperioderna. Detta kan medföra att tillförlitligheten inte är 
lika hög för denna katastrof då några få dödsfall påverkar accelerationsfaktorn samt riskkvoten 
i högre grad än de övriga katastroferna. 
 
En annan anledning till att finska kriget till synes hade en så pass stor effekt på överlevnad för 
samtliga grupperingar i undersökningen, var att det samtidigt pågick en epidemi. Spridningen 
av denna epidemi till Västerbotten underlättades av att soldater från både övriga delar av 
Sverige och Ryssland rörde sig i länet. Epidemin kan på så vis ses som en konsekvens av 
kriget. Det beräknas att 42 % av alla som dog år 1809 i Västerbotten dog av dysenteri. Sen ska 
inte den effekt ett krig har på en befolkning förminskas. Den svenska armén fick genomlida 
tunga förluster. Byar och samhällen i Umeå- samt Skellefteåtrakten ockuperades och 
plundrades under en längre tid av ryska soldater. Att effekten verkligen var så pass hög i 
förhållande till effekten av nödåren respektive spanska sjukan är dock diskuterbart, men inte 
orimligt. 
 
Ungefär 40 000 svenskar dog av spanska sjukan. Norrlänningar och unga män mellan 25-28 
drabbades synnerligen hårt. Därför kan det ses som förvånansvärt att denna katastrofperiod gav 
så pass liten effekt på dödligheten bland män i denna studie. Accelerationsfaktorn hade det 
blygsamma värdet 1.029. Dessutom hade denna variabel knappt en signifikant effekt på 
överlevnadsfunktionen på 5 % signifikansnivå. Detta resultat var minst sagt förvånande med 
tanke på vad som kan utläsas ur Dick Harrisons artikel om spanska sjukan från 2006. I figur 3 
kan det dock utläsas att det finns en betydande skillnad i dödlighet mellan unga män under 
spanska sjukan och under övrig tid. Anledningen till att accelerationsfaktorn ändå var så låg 
kan bero på det stora ålderspannet. I figur 3 går det att se att äldre män knappt uppvisar någon 
skillnad mellan under spanska sjukan och under övrig tid. Det går då att tänka sig att datat kan 
ha innehållit fler äldre män än yngre och att det på så vis vägde över då accelerationsfaktorn 
beräknades. 
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Nelson-Aalen-grafer har använts för att utvärdera om huruvida URRI-antagandet är uppfyllt 
eller inte. De ECM som innehöll kovariater vars kurvor inte förhöll sig till varandra på 
någorlunda konstant avstånd, antogs bryta URRI-antagandet. Dessa modeller gjordes därför om 
till AFT-modeller, där hänsyn inte behöver tas för varken PH- eller URRI-antagandet. 
Problemet är dock att bedömningen om vilka kovariater som bryter URRI-antagandet, kan vara 
ganska subjektiv. Andra som tittar på studiens Nelson-Aalen-grafer kanske skulle göra andra 
bedömningar. Detta gäller främst för gruppen pojkar där det finns utrymme för diskussion om 
huruvida URRI-antagandet verkligen är uppfyllt. Det går därmed att diskutera om det inte hade 
varit bättre om alla modeller gjorts om till AFT-modeller. Görs alla modeller till AFT-modeller 
finns även möjlighet att jämföra samtliga fyra gruppers resultat mot varandra, vilket också hade 
kunnat vara av intresse utöver att jämföra de tre katastrofperioderna.  
 
Semi-parametriska modeller går inte att jämföra med parametriska modeller med avseende på 
till exempel AIC. Men det finns däremot parametriska varianter av PH-modeller, som går 
alldeles utmärkt att jämföra med AFT-modeller via AIC-måttet. Det kan tänkas att studien 
enbart hade kunnat inkludera parametriska modeller. Dock hade detta kunnat vara 
problematiskt. Då parametriska PH- och AFT-modeller jämförs med avseende på vilken 
fördelning som lämpar sig bäst utifrån AIC, så finns det ingen garanti för att den absolut mest 
korrekta fördelningen väljs ut. Om modellen med mest lämplig fördelning samtidigt uppfyller 
PH-antagandet, så är det inte alls säkert denna modell är bättre än en semi-parametrisk 
Cox-modell, som alltid använder en approximativt korrekt fördelning.  
 
Att jämföra studiens resultat med tidigare forskning är svårt då ingen liknande studie gjorts 
tidigare. Tidigare forskning har kommit fram till att barn som levde under nödåren löpte större 
risk att dö under tidig vuxen ålder. Nödåren hade alltså en långsiktig effekt. Denna studie har 
bara kollat på kortsiktiga effekter av nödåren. Inga utstickande effekter av nödåren för varken 
flickor eller pojkar noterades. Denna katastrofperiod hade större effekt på män och kvinnors 
dödlighet. Resultatet från denna tidigare forskningen säger alltså varken för eller emot 
resultatet i denna studie. Sammantaget kan det tänkas att barn drabbades hårdare på längre sikt 
än på kort sikt av nödåren. 
 
Effekten på befolkningens dödlighet av det finska kriget är helt klart ett intressant, men 
möjligen ett något osäkert resultat. Av denna anledning bör djupare statistiska studier, i ett 
större perspektiv än bara Västerbotten, genomföras angående finska kriget. För den historiskt 
intresserade kan detta hjälpa till ytterligare med att förstå effekterna denna historiska händelse 
hade för de utsatta. Med det sagt ska vikten av att även studera effekten av nödåren och spanska 
sjukan djupare inte försummas. 
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