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Förord
Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 när Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen som arbetat inom
folkhälsoområdet slogs samman. Den nya myndigheten ska bland annat främja
befolkningens hälsa genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. Till
myndighetens uppgifter hör att årligen lämna en rapport om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer.
Denna första årsrapport ger en bred överblick över utvecklingen av folkhälsan och
några viktiga bestämningsfaktorer. Den huvudsakliga målgruppen är regering,
riksdag och tjänstemän på nationell nivå, men rapporten är också av intresse för
politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra som arbetar med
folkhälsofrågor.
Arbetet har genomförts av Inger Heimerson (projektledare), Malin Kark, Maria
Kölegård och Anders Wallensten. Ansvariga chefer har varit enhetschef Saman
Rashid och avdelningschef Anders Tegnell.
Folkhälsomyndigheten, juni 2014
Johan Carlson
Generaldirektör
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Sammanfattning
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet.
Medellivslängden fortsätter att öka, vilket framför allt beror på att dödligheten i
hjärt- och kärlsjukdomar har minskat kraftigt, och mer bland män än bland kvinnor.
Kvinnor lever fortfarande längre än män, men könsskillnaderna minskar: år 2013
nådde för första gången männens medellivslängd över 80 år. I takt med att hjärtoch kärlsjukdomarna minskar i befolkningen har cancer relativt sett ökat i
betydelse som dödsorsak, men även cancerdödligheten har minskat något under de
senaste decennierna. Detsamma gäller dödligheten på grund av trafikolyckor.
Personer över pensionsåldern har i flera avseenden haft en bättre hälsoutveckling
än yngre åldersgrupper. Insjuknande i stroke har minskat kraftigt bland både
kvinnor och män över 65 år. Bland yngre medelålders av båda könen (35–44 år)
ses istället en viss ökning, som är tydligast bland kvinnor och män med kort
utbildning. Även insjuknande i hjärtinfarkt har minskat mest bland personer över
pensionsåldern och äldre rapporterar mindre besvär av psykisk ohälsa, något som
ökat bland de yngre.
Trots en i huvudsak positiv utveckling kvarstår dock, eller till och med ökar, vissa
hälsoskillnader i samhället. Skillnaderna mellan grupper med olika
utbildningsbakgrund är fortfarande tydliga. Alla stora dödsorsaker i befolkningen –
hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser –
är vanligare bland dem med kort utbildning. Denna grupp rapporterar också sämre
allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa.
Utbildning är en indikator på socioekonomiska förhållanden och kan påverka
hälsan genom flera mekanismer. Längre utbildning innebär ofta exempelvis färre
hälsorisker i arbetslivet, mindre ekonomisk utsatthet och mer makt över den egna
livssituationen.
Kvinnor med endast grundskoleutbildning är en grupp som i flera avseenden har
haft den minst gynnsamma hälsoutvecklingen. Dödligheten i åldersgruppen 35–64
år har minskat med 6 procent under en 20-årsperiod, medan motsvarande
minskning för kvinnor med eftergymnasial utbildning har varit 33 procent. Bland
annat har minskningen av dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom gått långsammare
bland de enbart grundskoleutbildade kvinnorna och dödligheten i olycksfall har
ökat. Även den självskattade hälsan har försämrats i gruppen.
Dödligheten bland barn och unga är mycket låg i Sverige sett ur ett internationellt
perspektiv. Även här finns dock tydliga skillnader mellan olika grupper utifrån
moderns utbildningsnivå. Skillnaderna kan inte härledas till någon enskild
dödsorsak utan till flera, exempelvis medfödda skador och olyckor. Dessa
skillnader finns även bland unga, ännu inte färdigutbildade vuxna, om än i mindre
utsträckning.
Bland unga i åldern 16–24 år rapporterar dubbelt så många kvinnor som män
besvär av ängslan, oro eller ångest, och för båda könen har dessa besvär tredubblats
sedan början av 1990-talet. De senaste åren förefaller ökningen av lättare besvär ha
avstannat, men den mindre andel som upplever svår ängslan, oro eller ångest har
fortsatt att öka. De senaste åren har däremot sjukhusinläggningarna för
självskadebeteende minskat bland de unga kvinnorna, efter tidigare kraftiga
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ökningar. Självmorden har också ökat något, vilket är tydligare bland de unga
männen än bland kvinnorna.
Övervikt, rökning, brist på fysisk aktivitet och alkohol ökar risken för såväl hjärtoch kärlsjukdomar som olika former av cancer. Fetma har ökat snabbt i
befolkningen sedan 1980 trots att en större andel vuxna motionerar regelbundet på
fritiden. Rökning har blivit betydligt ovanligare under de senaste decennierna,
vilket bidragit till att dödligheten i de största folksjukdomarna minskat. Men
fortfarande röker var sjunde vuxen, och rökning beräknas förorsaka 12 000 dödsfall
årligen.
Dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar har minskat under senare år och färre
har ett riskbruk av alkohol. Även bland barn i högstadieåldern har
alkoholkonsumtionen minskat, men var sjunde elev i årskurs 9 dricker minst en
gång i månaden motsvarande en flaska vin vid samma tillfälle.
Samtliga av dessa folkhälsoproblem fetma, stillasittande fritid, rökning och kanske
i mindre utsträckning alkoholkonsumtion är vanligare bland personer med kort
utbildning.
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Summary
Public health in Sweden is developing positively for the population as a whole.
Average life expectancy continues to rise, which is primarily a result of the
significant decrease in mortality rates for cardiovascular diseases, and more so
among men than women. Women still live longer than men, but the gender gap is
closing: in 2013, the average life expectancy for men rose above 80 years of age
for the first time. As cardiovascular diseases decrease in the population, cancer has
become a relatively speaking more common cause of death; however, mortality due
to cancer has also decreased over the last decades. The same applies to the
mortality rates for traffic accidents.
The health development of people above retirement age has in many regards been
better than that of the younger age groups. The incidence of stroke has decreased
substantially among both women and men over the age of 65. Among younger
middle-aged people (35-44 years old) of both genders, there is instead a slight
increase which is more prominent among women and men with less education. The
incidence of myocardial infarction has also declined the most among people above
retirement age, and the elderly report fewer problems with mental ill-health,
something which has increased among younger people. Despite a mainly positive
development, some health differences in society remain or are even increasing. The
differences between groups with different educational backgrounds are still
evident. All the major causes of death in the population – cardiovascular disease,
stroke, cancer, accidents, suicide and alcohol-related illnesses – are more common
among those with less education. This group also reports a worse general state of
health and has more mental health issues.
Education is an indicator of socio-economic conditions and can affect health
through various mechanisms. Higher education often entails fewer work-related
health risks, less economic vulnerability and more power over one's own situation
in life.
Women who have only completed compulsory school is a group that in most
regards has had the least favourable health development. The mortality rate of the
age group 35–64 years declined by 6 per cent during a 20-year period, while the
decrease for women with higher education was 33 per cent. Among other things,
the mortality rates for cardiovascular disease has slowed among women who have
only completed compulsory school, and accidental deaths have increased. The selfrated health of this group has also declined.
Child and youth mortality rates are very low in Sweden when seen from an
international perspective. In this case as well, there are obvious differences
between different groups depending on the level of education of the mother. These
differences cannot be linked to any single cause of death but are linked to several,
such as birth defects and accidents. These differences are also evident among
youth, not fully educated adults, although to a lesser extent.
Among young people between the ages of 16–24, twice as many women as men
report that they suffer from apprehension, agitation or anxiety, and for both genders
these issues have tripled since the early 1990s. In recent years, the increase of
milder problems appears to have ceased, but the smaller proportion who experience
severe apprehension, agitation or anxiety has continued to increase. However,
hospitalisation for self-harming behaviour has decreased among young women in
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recent years, following previous substantial increases. Suicide rates have also risen
somewhat, which is more prominent among young men than women.
Overweight, smoking, lack of physical exercise and alcohol consumption are all
factors that increase the risk of both cardiovascular diseases and different forms of
cancer. Obesity has increased rapidly in the population since 1980, despite the fact
that a larger proportion of adults exercise regularly in their free time. Smoking has
become much less common in the last decades, which has contributed to the
reduction in mortality rates for the major national illnesses. However, one in seven
adults still smokes, and smoking is estimated to cause 12,000 deaths per year.
Mortality rates for alcohol-related diseases have decreased in recent years, and
fewer people are consuming alcohol to the degree of risking addiction. Among
young people in secondary school, although alcohol consumption has also
decreased, one in seven pupils in year 9 drinks an amount of alcohol in one sitting
corresponding to a bottle of wine at least once a month.
All of these public health issues, obesity, inactive leisure time, smoking, and
maybe to a lesser extent alcohol consumption, are more common among people
with less education.
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Inledning
En ny folkhälsomyndighet
Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 när Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen som arbetat inom
folkhälsoområdet slogs samman. Till den nya myndighetens uppgifter hör att
årligen lämna en rapport om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Detta är
myndighetens första årsrapport.
Före Folkhälsomyndighetens tillkomst gjordes två motsvarande årsrapporter, åren
2012 och 2013, som var gemensamma för Socialstyrelsen och Statens
Folkhälsoinstitut (1, 2). Smittskyddsinstitutet gav även ut en epidemiologisk
årsrapport (3). Årsrapporterna är ett komplement till de mer analytiskt inriktade
rapporterna som analyserar orsakerna till hälsoutvecklingen och utvärderar
folkhälsopolitiken.
De senaste rapporterna som analyserar hälsoutvecklingen i hela befolkningen är
Folkhälsorapport 2009 och den engelska uppdateringen Health in Sweden 2012 (4,
5). Den senaste folkhälsopolitiska rapporten är Folkhälsopolitisk rapport 2010 (6).
Dessutom har Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet nyligen analyserat
utvecklingen bland barn och unga i ”Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”
respektive ”Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan
och genomförda åtgärder” (7, 8).
Årsrapporterna beskriver hälsoutvecklingen och bestämningsfaktorerna på
nationell nivå. Dataunderlagen till rapportens diagram finns tillgängliga på
Folkhälsomyndighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se. I många fall
finns motsvarande data på regional och lokal nivå i databaser på webbplatsen. Data
på regional nivå från dödsorsaksregistret och patientregistret finns på
Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Rapportens syfte
Rapportens syfte är att ge en bild av hur hälsan utvecklas i befolkningen och i olika
befolkningsgrupper, samt även att beskriva utvecklingen av viktiga
bestämningsfaktorer för hälsa. Målgruppen är i första hand politiker och tjänstemän
på nationell nivå, men rapporten är också av intresse för politiker och tjänstemän
på regional och lokal nivå och andra som i sin profession arbetar med frågor som
har betydelse för folkhälsan. Till rapportens målgrupper hör också forskare,
studenter, lärare samt en bredare allmänhet.

Läsanvisning
Rapporten inleds med ett metodkapitel som översiktligt beskriver de viktigaste
datakällorna. Sedan följer ett kapitel om folkhälsans utveckling i olika åldrar och i
grupper med olika utbildningsbakgrund. Förutom livslängd och självskattad hälsa
beskrivs också utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer,
infektionssjukdomar, skador, våld och psykisk ohälsa.
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Därefter följer två kapitel om några av hälsans bestämningsfaktorer. Först kommer
ett kapitel om livsvillkor och levnadsförhållanden som diskuterar några
bestämningsfaktorer på mer strukturell nivå och sedan ett kapitel om
hälsorelaterade levnadsvanor. Rapporten avslutas med en kommentar om hur
ojämlikheten i hälsa kan minskas.
Bestämningsfaktorerna som redovisas i denna rapport är i stort sett de samma som
redovisades i de föregående två gemensamma årsrapporterna från Socialstyrelsen
och Statens folkhälsoinstitut. I dessa redovisades en indikator för vart och ett av
hälsopolitikens elva målområden (se faktaruta). De flesta av dessa indikatorer finns
kvar i denna rapport, men fler indikatorer har lagts till för att ge en fylligare bild av
utvecklingen. Dispositionen är också förändrad i syfte att på ett tydligare sätt
integrera hälsoutfallen och bestämningsfaktorerna. Indikatorer för målområde 4
(arbetsskador) samt målområde 7 (MRSA) och 8 (våldtäkter) finns i kapitlet om
folkhälsans utveckling. Målområde 2 (arbetslöshet och inkomstspridning) och 3
(behörighet till gymnasieskolan) finns i kapitlet Livsvillkor och levnadsvanor.
Målområde 9-11 återfinns i kapitlet om hälsorelaterade levnadsvanor.

Nationella folkhälsomålet
Målet för den svenska folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen”.
Statens folkhälsoinstitut har valt ut ett antal definierade bestämningsfaktorer som ansetts särskilt viktiga att
påverka med hjälp av folkhälsopolitiken, och som indelats efter folkhälsopolitikens elva målområden. (se nedan).
För varje bestämningsfaktor har man valt indikatorer för att följa bestämningsfaktorns utveckling i befolkningen.
Indikatorerna är av olika karaktär, vissa är i sig själva bestämningsfaktorer för hälsan (t.ex. rökning), andra är
hälsoutfall (t.ex. arbetsskador), medan ytterligare andra i sig själva varken är bestämningsfaktorer eller hälsoutfall
(t.ex. valdeltagande).
Folkhälsopolitikens målområden
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.
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Metod, datakällor och underlag
De huvudsakliga datakällorna till beskrivningen av hälsoutvecklingen nedan är
patient- och dödsorsaksregistren vid Socialstyrelsen. De hälsoutfall som redovisas
har valts ut för att spegla de största folkhälsoproblemen, med den begränsningen att
alla data som skulle behövas för en fullständig analys inte finns i registren. I
Patientregistret registreras alla patienter som skrivits ut efter inläggning på sjukhus,
och det primära syftet med registret är inte att mäta sjukdomars förekomst i
befolkningen. Sjukhusinläggningarna kan variera över tiden av andra orsaker än
förändringar i befolkningens hälsotillstånd, exempelvis vårdplatstillgång och
behandlingstraditioner, som kan variera på olika håll i landet och över tiden.
Hälsoutfallen redovisas uppdelade på kön och åldersgrupper. Detta görs för att det
ska gå att se eventuella skillnader i trender i olika delar av befolkningen. Både
sjuklighet och hälsorelaterade beteenden kan skilja sig åt mellan olika grupper,
vilket döljs om endast sammanslagna värden redovisas. De huvudsakliga
åldersgrupperna som används är 0–14, 15–24, 25–44, 45–64 och 65+ år.
Avvikelser från detta har gjorts efter bedömning av relevans vid enskilda
hälsoutfall, exempelvis redovisas höftfrakturer endast bland äldre, och då i
åldersgrupperna 65–74, 75–84 och 85+ år.
Hälsan beskrivs också i grupper med olika utbildningsbakgrund, där vi valt
utbildning som en indikator på socioekonomiska förhållanden. De flesta utbildar
sig ganska tidigt i livet, men utbildningen påverkar de framtida möjligheterna på
arbetsmarknaden, och i förlängningen även inkomster. En viktig utgångspunkt är
att en låg social position är starkt förknippad med levnadsvillkor som utgör en ökad
risk för ohälsa, jämfört med de levnadsvillkor som är förknippade med en hög
social position. En högre utbildning kan leda till ett bättre arbete som i sin tur kan
innebära en högre inkomst. Men samtidigt har arbete, inkomst och utbildning egna
distinkta kopplingar till hälsa (9). För infektionssjukdomar och skador har inte
uppdelningen efter utbildning skett, då data i dagsläget inte har kunnat samköras
med Utbildningsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).
Utbildning är också den enda indikator vi haft praktisk möjlighet att samköra med
Socialstyrelsens hälsodataregister inom ramen för detta projekt. Vi har inte haft
tillgång till inkomst som också indikerar socioekonomiska förhållanden. Inte heller
SEI (Socioekonomisk indelning) (10), det vedertagna klassificeringssystem som
används i olika undersökningar, finns i register över befolkningen och kan därför
inte samköras med hälsodataregistren. Barns och ungas socioekonomiska
förhållanden bestäms i hög utsträckning av familjens socioekonomiska situation
och vi har därför valt att använda moderns utbildning som indikator.
Uppdelning efter utbildning baseras på utbildningsregistret vid SCB och redovisas
efter högsta uppnådda utbildning i tre grupper: förgymnasial, gymnasial och
eftergymnasial utbildning (11). I rapporten redovisas ibland tidstrender för
hälsoutvecklingen i dessa utbildningsgrupper. För tolkningen är det då viktigt att
känna till att gruppernas storlek och sammansättning har ändrats över tiden och att
allt större del av befolkningen återfinns i grupper med högre utbildning (figur 1).
När skillnader mellan utbildningsgrupper redovisas har yngre åldersgrupper
exkluderats, då många ännu inte hunnit uppnå sin högsta utbildning.
Klassifikationen av olika utbildningar ändrades år 2000, vilket i viss mån kan
påverka de tidstrender som redovisas.
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Figur 1. Utbildningsnivå 1992–2012
Andel (procent) personer med olika lång utbildning. Kvinnor och män 35–79 år,
perioden 1992–2012.
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En av Folkhälsomyndighetens huvuduppgifter är att fortlöpande följa det
epidemiologiska läget vad gäller infektionssjukdomar, särskilt de som omfattas av
smittskyddslagen, men även andra smittsamma sjukdomar1. För många av
sjukdomarna som övervakas har myndigheten flera olika datakällor. Myndigheten
analyserar i första hand utvecklingen sedan år 2004 då det datorbaserade
rapporteringssystemet SmiNet anpassades till den nya smittskyddslagen, men det
finns även äldre data för historiska jämförelser.
Självrapporterade hälsoutfall och levnadsvanor rapporteras huvudsakligen utifrån
data från Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (12) och SCB:s
Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) (13). ”Hälsa på lika villkor” är
Folkhälsomyndighetens årliga urvalsundersökning riktad till Sveriges befolkning i
åldern 16–84 år sedan år 2004. ULF är en befolkningsbaserad
intervjuundersökning av personer 16 år och äldre, där hälsa och levnadsvanor kan
följas sedan år 1980. Där frågorna är likartade i de båda undersökningarna har
resultaten från båda värderats, men i allmänhet har ULF-data valts för presentation
i grafer eftersom trenderna i ULF är längre och svarsfrekvensen högre. Information
finns inte för alla år i ULF, vilket syns som brott i de redovisade figurerna. ULFundersökningarna genomfördes fram till år 2006 som intervjuundersökning av
intervjuare på plats hos respondenten, efter det som telefonintervju. Metodbytet
kan ha inverkan på svarsnivåerna. I hela rapporten används åldersstandardiserade
glidande treårsmedelvärden för data från ULF.
Data kommer också från SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) (14) och
undersökning om hushållens ekonomi (HEK) (15). Resultaten redovisas i

1

64 sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).
Endast smittsamma sjukdomar där en anmälan kan underlätta arbetet med att minska smittspridning av allvarliga
sjukdomar i samhället är anmälningspliktiga. Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och
anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga. Anmälan sker från laboratorier och
behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.
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allmänhet uppdelade på kön, åldersgrupp och utbildningslängd, något varierande
beroende på datatillgång.
Intervju- och enkätundersökningar är behäftade med problem som är viktiga att
känna till vid tolkningen av resultaten. De inkluderar inte hela befolkningen, utan
ett urval, vilket medför risk för slumpmässiga fel. De senaste decennierna har det
dessutom blivit allt färre som svarar på enkät- och intervjuundersökningar, vilket
gör resultaten osäkrare. Om det finns en systematisk skillnad mellan dem som
svarar och dem som inte svarar innebär det en felkälla som är viktig vid tolkningen
av resultaten. Vid undersökningar som rör hälsan finns en risk för så kallad
hälsoselektion, vilket innebär att personer som mår bra tenderar att svara i högre
utsträckning än de som inte mår bra. Detta kan innebära att undersökningen ger en
underskattning av hälsoproblemen i befolkningen.
Med begreppet dödlighet (mortalitet) avses dödsfrekvensen i befolkningen.
Dödligheten beräknas som antalet döda per år relaterat till befolkningens storlek.
Såväl dödligheten som förekomsten av sjukdomar beror i hög grad på åldern. När
man vill jämföra sjuklighet eller dödlighet mellan grupper behöver man därför ta
hänsyn till eventuella skillnader i ålder mellan grupperna. Genomgående i denna
rapport har direkt ålderstandardisering använts för att ta bort ålderns störande
inverkan på jämförelser. Medelbefolkningen den 1 januari 2010 uppdelad på 5årsklasser används som standardpopulation i data från dödsorsaks- och
patientregistren, i data från ULF- undersökningarna och Hälsa på lika villkor har
medelbefolkningen den 1 januari år 2000 använts. När ålderstandardiserade tal
redovisas i rapporten anges det i förklarande text annars handlar det om tal som
inte är ålderstandardiserade.
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Folkhälsans utveckling
Medellivslängd och självskattad hälsa
Större skillnader i livslängd mellan utbildningsgrupper
än mellan könen
Medellivslängden i Sverige har stigit under mer än ett sekel. År 2013 var
medellivslängden 83,7 år för kvinnor och 80,1 år för män, och könsskillnaderna
minskar. Det var första gången som männens medellivslängd nådde över 80 år. 93
procent av kvinnorna och 89 procent av männen skulle överleva sin 65 årsdag om
dagens dödsrisk skulle förbli oförändrad i framtiden. Den återstående
medellivslängden vid 65 års ålder var för kvinnor 21,2 år och för män 18,7 år.
Vid 30 års ålder har kvinnor i genomsnitt 54,0 år kvar att leva och män 50,7 år
vilket innebär att könsskillnaden är 3,3 år. Motsvarande skillnad i livslängd mellan
personer med kort och lång utbildning är 5 år, alltså större än skillnaden mellan
kvinnor och män (tabell 1).
Tabell 1. Skillnader i återstående medellivslängd vid 30 års ålder*
Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter kön och utbildningsnivå 2012,
samt könsskillnader och skillnader mellan förgymnasialt och eftergymnasialt
utbildade.
Kvinnor

Män

Skillnad kvinnor - män

Totalt riket

54,0

50,7

3,3

Förgymnasial

51,3

48,3

3,0

Gymnasial

54,1

50,9

3,2

Eftergymnasial

56,3

53,3

3,0

5,0

5,0

-

Skillnad eftergymnasial - förgymnasial

*I denna beräkning är utlandsfödda exkluderade på grund av metodproblem, bland annat att uppgift om utbildning saknas för
många utlandsfödda i SCB:s register.
Källa: SCB.

Skillnaderna mellan grupper med olika utbildningsbakgrund har ökat under de
senaste decennierna (figur 2). Kvinnor med endast grundskoleutbildning har haft
den minst gynnsamma utvecklingen och i den gruppen har den återstående
medellivslängden vid 30 års ålder nästan inte ökat alls under den senaste
tjugoårsperioden.
Den höjda utbildningsnivån i befolkningen (figur 1) är sannolikt en viktig orsak till
den ökande medellivslängden. Samtidigt är det troligt att de omkring 20 procent
som i dag har endast grundskoleutbildning utgör en socialt mer utsatt grupp än de
omkring 40 procent som gruppen bestod av i början av 1990-talet. Detta kan dock
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inte förklara att kvinnor med kort utbildning inte haft en lika positiv utveckling av
livslängden som männen.
Figur 2. Utveckling av livslängden i grupper med olika utbildning
Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder fördelat efter högsta
fullföljda utbildning. Kvinnor och män, perioden 1992–2012.
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Källa: SCB.

Sämre självskattad hälsa bland kvinnor med kort utbildning
Kvinnor upplever inte lika god hälsa som män. I SCB:s undersökningar av hur
människor själva uppfattar sin hälsa uppgav 77 procent av kvinnorna och 82
procent av männen år 2012 att deras allmänna hälsotillstånd var gott. I den
nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, år 2013 var det 69 procent av
kvinnorna och 75 procent av männen som rapporterade god hälsa.
Figur 3 visar att god hälsa är vanligare bland personer med lång utbildning än
bland dem med kortare utbildningstid. Bäst hälsa rapporterar män med
eftergymnasial utbildning, medan det endast är 60 procent av kvinnorna med
gymnasieutbildning som rapporterar god hälsa i SCB:s undersökning. Sedan 1990talet har den självskattade hälsan försämrats bland kvinnor med endast
förgymnasial utbildning, och inte heller medellivslängden i den gruppen har
utvecklats lika positivt som i andra grupper. Som påpekats ovan är det betydligt
färre som har endast grundskoleutbildning idag än det var i början av 1990-talet
och gruppen kan vara mer socialt utsatt. Det senare kan dock inte förklara den
skillnad som ses i utvecklingen bland förgymnasialt utbildade kvinnor och män,
där kvinnorna haft en sämre utveckling.
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Figur 3. Gott allmänt hälsotillstånd i olika utbildningsgrupper 1980–2012
Andelen (procent) som uppger gott allmänt hälsotillstånd i olika
utbildningsgrupper. Kvinnor och män 30–74 år, perioden 1980–2012, glidande
treårsmedelvärden.
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Dödlighet och dödsorsaker
Dödligheten minskar snabbare bland män
Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskar kraftigt och det är den största
enskilda orsaken till att medellivslängden i Sverige har ökat under de senaste
decennierna. Minskningen i dödlighet har gått snabbare bland män än bland
kvinnor. Därför minskar också könsskillnaderna i medellivslängd.
Det är alltså de bakomliggande orsakerna till dödsfall som bestämmer hur
medellivslängden utvecklas. Därför är dödsorsakernas utveckling intressanta att
följa. I Sverige har man framgångsrikt bekämpat dödlighet som drabbar yngre
åldersgrupper, exempelvis trafikolyckor och infektionssjukdomar. Därför uppnår
de allra flesta en hög ålder och hinner utveckla sjukdomar som är ovanliga i yngre
åldrar. De vanligaste dödsorsakerna är numera hjärt- och kärlsjukdomar samt
cancer. År 2012 var det 47 600 kvinnor som dog (978/100 000) och 44 300 män
(926/100 000). Figur 4 visar hur dödligheten i befolkningen har utvecklats sedan
1992, uppdelat på olika dödsorsaker.
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Figur 4. Dödlighet i olika dödsorsaker, kvinnor och män 1992–2012
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Kvinnor och män, alla åldrar,
perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal.
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alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Spädbarnsdödlighet 0–1 år
År 2012 föddes 55 006 flickor och 58 171 pojkar i Sverige. Av dem dog 127
flickor och 167 pojkar under det första levnadsåret, vilket motsvarar en spädbarnsdödlighet på 2,3/1 000 flickor och 2,9/1 000 pojkar. Bland flickor och kvinnor
inträffade 0,3 procent av alla dödsfall under det första levnadsåret och bland pojkar
och män var det 0,4 procent.
Spädbarnsdödligheten har minskat under lång tid i Sverige och mer än halverats
under de senaste två decennierna (figur 5). De vanligaste orsakerna till att spädbarn
dör är perinatal dödlighet (dödlighet i samband med förlossningen på grund av
förlossningskomplikationer eller sjukdomstillstånd som är specifika för foster eller
nyfödda) och svåra medfödda skador. Plötslig spädbarnsdöd är en jämförelsevis
ovanlig dödsorsak. År 2012 var det 6 flickor och 18 pojkar som dog i plötslig
spädbarnsdöd.
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Figur 5. Dödlighet och dödsorsaker under första levnadsåret
Antal döda per 100 000 levande födda, uppdelat efter dödsorsak. Flickor och
pojkar under första levnadsåret, perioden 1992–2012.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Olyckor och cancer vanligaste dödsorsakerna bland barn 1–14 år
Det är färre som dör i hela åldersintervallet 1–14 år än under första levnadsåret. Av
alla flickor och kvinnor som dör finns 0,1 procent i denna åldersgrupp och 0,2
procent av alla pojkar och män. År 2012 dog 62 flickor och 83 pojkar i åldern 1–14
år, vilket motsvarar 8,6/100 000 flickor och 10,9/100 000 pojkar. De vanligaste
dödsorsakerna i åldersgruppen är olyckor och cancer (figur 6). Dödligheten i den
här åldersgruppen har minskat under lång tid och är mycket låg i ett internationellt
perspektiv. Könsskillnaden har också minskat men fortfarande är dödligheten något
högre bland pojkar.
Figur 6. Dödlighet och dödsorsaker bland barn 1–14 år
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Flickor respektive pojkar 1–14 år,
perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
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Övr. olyckor
Hjärt-kärl

Störst könsskillnader i dödlighet i åldern 15–24 år
Dödligheten bland män i åldern 15–24 år har minskat under 2000-talet efter en
tidigare uppgång. Minskningen beror till stor del på att färre dör i trafikolyckor.
I åldersgruppen är det mer än dubbelt så vanligt att män dör än att kvinnor dör. Den
stora skillnaden beror på att de största dödsorsakerna, olyckor och självmord, är
betydligt vanligare bland de unga männen (figur 7). År 2012 var det 118 kvinnor
och 301 män som dog i åldersgruppen, vilket motsvarar 19,6/100 000 kvinnor och
47,4/100 000 män. Av alla kvinnor som dör finns 0,2 procent i denna åldersgrupp
och 0,7 procent av alla män.
Figur 7. Dödlighet och dödsorsaker bland unga 15–24 år
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Kvinnor och män 15–24 år,
perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal
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följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Minskad alkoholdödlighet bland män 25–44 år
I åldersgruppen 25–44 år är dödligheten nästan dubbelt så hög bland män som
bland kvinnor. Det beror på att död i olyckor, självmord och alkoholrelaterade
orsaker är vanligare bland män (figur 8). Däremot är cancerdödligheten högre
bland kvinnor i åldersgruppen. Bröstcancer och andra könsspecifika cancerformer
utgör närmare hälften av cancerdödsfallen bland kvinnorna.
Dödligheten har minskat bland både kvinnor och män i åldersgruppen på grund av
en minskning av flera stora dödsorsaker. Bland annat finns en tydlig minskning av
den alkoholrelaterade dödligheten bland män. År 2012 dog 546 kvinnor och 1 016
män i åldern 25–44 år, vilket motsvarar 45,4/100 000 kvinnor och 81,2/100 000
män. 1,1 procent av alla kvinnor som dör finns i denna åldersgrupp, och 2,3
procent av alla män.
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Figur 8. Dödlighet och dödsorsaker åldern 25–44 år
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Kvinnor och män 25–44 år,
perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal.
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följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Fler kvinnor än män dör i cancer bland vuxna 45–64 år
Den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 45–64 år är cancer (figur 9). Bland
kvinnor i åldersgruppen är cancer den helt dominerade dödsorsaken, och fler
kvinnor än män dör i cancer. Det beror på bröst- och andra könsspecifika
cancerformer som ofta drabbar kvinnor redan i förvärvsarbetande åldrar. Den totala
dödligheten i gruppen är dock högre bland män, vilket främst förklaras av männens
högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och av alkoholrelaterade orsaker.
Dödligheten har minskat i den här åldersgruppen, och snabbare bland männen än
bland kvinnorna vilket lett till att könsskillnaden minskat. Minskningen beror till
största delen på minskad hjärt- och kärldödlighet. År 2012 dog 3 593 kvinnor och
5 457 män i åldern 45–64 år, vilket motsvarar 299/100 000 eller 7,5 procent av alla
kvinnor som dog under året och 447/100 000 eller 12,3 procent av alla män som
dog.
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Figur 9. Dödlighet och dödsorsaker åldern 45–64 år
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Kvinnor och män 45–64 år,
perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal.
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följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Cancer vanligaste dödsorsaken bland äldre 65–84 år
I åldersgruppen 65-84 år är cancer den vanligaste dödsorsaken, följt av hjärt- och
kärlsjukdomar (figur 10). Dödligheten har dock minskat avsevärt på grund av en
minskning i hjärt- och kärlsjukdomar som tidigare var den helt dominerande
dödsorsaken, i synnerhet bland män. Självmord och död i alkoholrelaterade orsaker
är jämförelsevis ovanliga som dödsorsaker i denna ålder. Under den senaste 20årsperioden har självmorden närmare halverats bland både kvinnor och män i
åldersgruppen, medan alkoholdödligheten däremot har ökat och i synnerhet bland
kvinnorna. Ändå är det mer än fyra gånger så vanligt att män dör i alkoholrelaterade sjukdomar än att kvinnor gör det. År 2012 dog 17 791 kvinnor
(2 169/100 000) och 21 917 män (2 990/100 000) i åldern 65–84 år, eller 37,3
procent av alla kvinnor och 49,5 procent av alla män som dog under året.
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Figur 10. Dödlighet och dödsorsaker åldern 65–84 år
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Kvinnor och män 65–84 år,
perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal.
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följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Hjärtsjukdom vanligaste dödsorsaken bland de äldsta, 85 år och äldre
Mer än hälften av alla kvinnor (53,4 procent) och var tredje man (34,7 procent)
som dog år 2012 var 85 år eller äldre. I den här åldersgruppen är hjärt- och
kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken, följt av cancer (figur 11). Självmord är
en jämförelsevis ovanlig dödsorsak även om självmord bland män är betydligt
vanligare i denna åldersgrupp än i yngre åldrar. Det är dubbelt så vanligt att män
som är 85 år eller äldre begår självmord än att män i åldern 65–84 år gör det. År
2012 dog 25 435 kvinnor och 15 377 män i åldrarna 85 år eller äldre, vilket
motsvarar 15 133/100 000 kvinnor och 18 074/100 000 män.
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Figur 11. Dödlighet och dödsorsaker åldern 85 år och äldre
Antal döda per 100 000 efter dödsorsak och år. Kvinnor och män i åldern 85 år och
äldre, perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal.
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*Alkoholrelaterade orsaker, se faktaruta nedan i avsnittet om alkohol- och drogmissbruk. Dödsfall som beror på en organskada till
följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Högre dödlighet bland personer med kort utbildning
Dödligheten är högre bland dem med kort utbildning än bland dem som har en lång
utbildning. Tydligast är denna skillnad i yrkesverksamma åldrar, då dödligheten är
mer än dubbelt så hög bland personer med endast grundskoleutbildning jämfört
med dem som har eftergymnasial utbildning. I Figur 12 jämförs dödligheten och
orsakerna till dödsfallen bland personer i åldrarna 35–64 år med olika lång
utbildning, dels i början av 1990-talet och dels under de senaste åren. Alla stora
dödsorsaker i befolkningen – hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och
alkoholrelaterade diagnoser – är vanligast bland dem med kortast utbildning och
ovanligast bland dem med längst utbildning. Män har generellt högre dödlighet än
kvinnor men i den här åldersgruppen har män med eftergymnasial utbildning
betydligt lägre dödlighet än kvinnor med förgymnasial utbildning.
Kvinnor med kort utbildning har haft den sämsta utvecklingen över tid.
Dödligheten för dem med enbart grundskoleutbildning minskade med 6 procent
från år 1991 till 2012. För kvinnor med eftergymnasial utbildning i samma ålder
minskade däremot dödligheten med 33 procent. Cancer följt av hjärt- och
kärlsjukdomar är de vanligaste orsakerna till dessa dödsfall och bland både kvinnor
och män har dödligheten i såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar minskat
mycket mer bland de eftergymnasialt utbildade än bland dem med endast
förgymnasial utbildning. Dödligheten i olyckor har ökat bland kvinnor och män
med grundskole- och gymnasieutbildning. Bland kvinnor med endast
grundskoleutbildning har dödligheten i olyckor fördubblats sedan början av 1990talet.
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Figur 12. Dödlighet och dödsorsaker efter utbildning i åldern 35–64 år
Döda i olika dödsorsaker efter utbildning, genomsnitt för åren 1991–1993 och
2010–2012. Kvinnor och män i åldern 35–64 år, antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal.
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följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.

Efter pensionsåldern, i gruppen 65–79 år, består mönstret med högst dödlighet
bland dem med förgymnasial utbildning och lägst dödlighet bland dem med
eftergymnasial utbildning (figur 13). Skillnaderna mellan grupperna är dock
mindre än i de yrkesverksamma åldrarna. I denna åldersgrupp har dödligheten
minskat under de senaste två decennierna för alla utbildningsgrupper, mer bland
män än bland kvinnor. Det är framför allt dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomarna
som har minskat.
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Figur 13. Dödlighet och dödsorsaker efter utbildning i åldern 65–79 år
Döda i olika dödsorsaker efter utbildning, genomsnitt för åren 1991–1993 och
2010–2012. Kvinnor och män i åldern 65–79 år, antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal. (Observera de olika skalorna i figur 12 och figur 13.)
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*Alkoholrelaterade orsaker, se faktaruta nedan i avsnittet om alkohol- och drogmissbruk. Dödsfall som beror på en organskada till
följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.

Högre dödlighet bland barn vars mödrar har kort utbildning
Spädbarnsdödligheten är högre bland de barn vars mödrar har kortare utbildning.
Lägst är spädbarnsdödligheten bland barn vars mödrar är eftergymnasialt utbildade
och högst bland barn vars mödrar endast har grundskoleutbildning. Figur 14 visar
den genomsnittliga spädbarnsdödligheten under de senaste fem åren i grupper med
barn vars mödrar har olika lång utbildning. Dessa år var dödligheten nästan dubbelt
så hög bland flickor vars mödrar hade grundskoleutbildning som bland dem vars
mödrar hade gymnasieutbildning, och närmare tre gånger så hög som bland
flickorna som hade eftergymnasialt utbildade mödrar. Det finns skillnader mellan
grupperna bland annat när det gäller död i medfödda skador och i plötslig
spädbarnsdöd. För flickor men inte för pojkar finns även en tydlig gradient i
perinatal dödlighet, alltså dödlighet i nära anslutning till förlossningen, beroende av
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moderns utbildning. Dessutom är skillnaden stor i ”övriga dödsorsaker”, där
exempelvis neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och
ämnesomsättningsrubbningar ingår.
Figur 14. Spädbarnsdödlighet efter moderns utbildning
Döda i olika dödsorsaker efter moderns utbildning, genomsnitt för åren 2008-2012.
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Källa: Dödsorsaksregistret och Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen samt Utbildningsregistret, SCB.

Även i åldersgruppen 1–14 år finns en tydlig gradient i barnadödlighet relaterad till
moderns utbildning (figur 15). Exempelvis är dödligheten i olyckor betydligt högre
bland såväl flickor som pojkar vars mammor endast har grundskoleutbildning. De
största skillnaderna finns i gruppen ”övrigt”.
Figur 15. Dödlighet bland barn 1–14 år efter moderns utbildning
Döda i olika dödsorsaker efter moderns utbildning, genomsnitt för åren 2008–2012.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.

I åldersgruppen 15–24 år är dödligheten fortfarande högre bland unga vars mödrar
har kort utbildning (figur 16). Effekterna av moderns utbildningsgrad är tydligare
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för unga män än för unga kvinnor. Både alkoholrelaterad dödlighet och dödlighet i
olyckor är lägre i gruppen unga män vars mödrar har den längsta utbildningen
Detta gäller även dödligheten i cancer. Däremot ses ingen social gradient i
självmordsdödligheten som är en av de största orsakerna till död i denna
åldersgrupp.
Figur 16. Dödlighet bland unga 15–24 år efter moderns utbildning
Döda i olika dödsorsaker efter moderns utbildning, genomsnitt för åren 2008–2012.
Kvinnor och män 15–24 år.
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följd av alkoholkonsumtion räknas här som alkoholrelaterade. Exempelvis ett dödsfall i hjärtsjukdom till följd av
alkoholkonsumtion räknas endast i den senare gruppen.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdom har under lång tid varit den vanligaste dödsorsaken i
Sverige. Sett till hela befolkningen är det fortfarande så, men upp till 78 års ålder är
cancer numera en vanligare dödsorsak bland både kvinnor och män. De senaste
decennierna har hjärt- och kärldödligheten minskat kraftigt, och såväl insjuknanden
som dödsfall inträffar vid allt högre åldrar. Bland dem som dog i hjärt- och
kärlsjukdomar år 2012 var 89 procent av kvinnorna och 73 procent av männen 75
år eller äldre, och 66 procent av kvinnorna och 43 procent av männen var 85 år
eller äldre.
Könsskillnaderna minskar i hjärtinfarktinsjuknande
Det är inte bara dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar som har minskat, utan också
insjuknandet. Detta har betydelse för förståelsen av minskningen: Sjukvårdande
insatser har stor betydelse för hur många som dör men det är andra faktorer som
påverkar hur många som insjuknar, såväl avsiktliga insatser som andra
bestämningsfaktorer. Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar påverkas bland
annat av bestämningsfaktorerna arbetslöshet, stillasittande fritid och rökning som
redovisas längre fram i rapporten.
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Figur 17 visar utvecklingen av förstagångsinsjuknanden i hjärtinfarkt sedan år
1994. Insjuknandena har minskat snabbare bland män än bland kvinnor, vilket
innebär att könsskillnaderna minskat.
Figur 17. Förstagångsinsjuknanden i hjärtinfarkt
Utvecklingen av förstagångsinsjuknanden* i hjärtinfarkt för kvinnor och män, 20
år och äldre, åren 1994–2012. Antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal.
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*Förstagångsinsjuknande i hjärtinfarkt efter sju infarktfria år.
Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Tabell 2 visar hur många som insjuknat i sin första hjärtinfarkt i olika
åldersgrupper. Hjärtinfarkt är vanligare bland män än bland kvinnor och män är
också i genomsnitt yngre när de drabbas av sin första hjärtinfarkt. Åren 2010–2012
var 67 procent av kvinnorna och 43 procent av männen 75 år eller äldre när de
insjuknade i sin första hjärtinfarkt.

34 | FOLKHÄLSAN I SVERIGE

Tabell 2. Insjuknade i hjärtinfarkt för första gången i olika åldersgrupper
Antal och antal per 100 000 som insjuknade i hjärtinfarkt för första gången.
Kvinnor och män i olika åldersgrupper, genomsnitt för åren 2010–2012. Talen är
inte åldersstandardiserade.
Antal

Antal per 100 000

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

10 299

15 647

279,8

436,1

20–34

15

32

1,7

3,4

35–44

84

271

13,4

41,8

45–54

391

1 296

64,1

206,6

55–64

981

3 044

166,4

516,1

65–74

1 918

4 243

393,1

903,2

75–84

3 174

4 243

1 015,8

1 730,8

85+

3 736

2 627

2 229,0

3 124,8

20+

Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Insjuknandet i hjärtinfarkt minskar inte bland yngre kvinnor
I alla åldrar är risken att insjukna i hjärtinfarkt högre bland dem med kortare
utbildning, och dessa skillnader är tydligare i yngre åldersgrupper. Omkring 350
hjärtinfarkter inträffar årligen hos personer i åldern 35–44 år (tabell 2). I denna
åldersgrupp har utvecklingen över tid varit mindre gynnsam än i äldre
åldersgrupper, och risken för hjärtinfarkt har ökat för kvinnor med förgymnasial
utbildning sedan år 1994. Samtidigt har gruppen med förgymnasial utbildning
minskat i storlek i takt med att allt fler fått en högre utbildning (figur 1), och det
faktiska antalet förstagångsinsjuknanden i hjärtinfarkt har inte ökat bland dem med
förgymnasial utbildning i åldersgruppen.
Det är framför allt bland äldre som insjuknandet i hjärtinfarkt har minskat kraftigt
och den mest positiva utvecklingen återfinns bland män efter pensionsåldern.
Bland kvinnor i åldern 45–64 år har insjuknandet i hjärtinfarkt inte minskat sedan
mitten av 1990-talet (figur 18). Bland män i samma åldersgrupp ses en tydlig
minskning.
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Figur 18. Förstagångsinsjuknanden i hjärtinfarkt efter utbildning i olika
åldrar
Utvecklingen av förstagångsinsjuknanden* i hjärtinfarkt för kvinnor och män i
åldrarna 35–44, 45–64 och 65–79 år i olika utbildningsgrupper åren 1994–2012.
Glidande treårsmedelvärden. Åldersstandardiserade tal. (Observera de olika
skalorna för olika åldersgrupper.)
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*Förstagångsinsjuknande i hjärtinfarkt efter sju infarktfria år.
Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen samt Utbildningsregistret, SCB.
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Insjuknandet i stroke minskar
Risken för stroke ökar med stigande ålder. Av alla förstagångsinsjuknanden åren
2010–2012 inträffade 70 procent bland kvinnor och 51 procent bland män i åldern
75 år och äldre, och 38 procent respektive 20 procent av förstagångsinsjuknanden
skedde i åldern 85 år och äldre. Relaterat till befolkningens storlek är stroke
vanligare bland män, men det faktiska antalet fall är lika högt bland kvinnor,
eftersom kvinnorna är fler i den äldsta delen av befolkningen. Tabell 3 visar
insjuknandet i stroke i olika åldersgrupper.
Tabell 3. Insjuknade i stroke för första gången i olika åldersgrupper
Antal och antal per 100 000 i hela riket som insjuknade i stroke för första gången.
Kvinnor och män i olika åldersgrupper, genomsnitt för åren 2010–2012. Talen är
inte åldersstandardiserade.
Antal

Antal per 100 000

Kvinnor
20+

Män

Kvinnor

Män

12 742

12 819

346,2

357,3

20–34

77

91

8,7

9,8

35–44

157

227

25,3

35,0

45–54

402

706

66,0

112,5

55–64

1 008

1 829

171,0

310,1

65–74

2 201

3 389

451,3

721,5

75–84

4 055

3 989

1 297,6

1 670,8

85+

4 840

2 587

2 887,6

3 077,2

Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Förutom dödligheten har även insjuknandet i stroke minskat (figur 19).
Minskningen sedan 1995 har gått snabbare bland män och könsskillnaderna har
minskat.
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Figur 19. Förstagångsinsjuknanden i stroke
Utvecklingen av förstagångsinsjuknanden* i stroke för kvinnor och män, 20 år och
äldre, åren 1994–2012. Antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal.
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*Förstagångsinsjuknande i stroke efter sju strokefria år.
Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Insjuknande i stroke ökar bland yngre och minskar bland äldre
Liksom för hjärtinfarkt har insjuknandet i stroke inte utvecklats lika gynnsamt i
yngre åldrar som bland de äldre. I åldersgruppen 35–44 år har
förstagångsinsjuknandena i stroke till och med ökat, med 16 procent för kvinnor
och 18 procent för män sedan mitten av 1990-talet. Stroke är ett samlingsnamn för
dels hjärnblödningar och dels hjärninfarkter, så kallade ”blodproppar” i hjärnan.
Det är inom den senare gruppen ökningen skett.
Ökningen är störst bland personer med förgymnasial utbildning och skillnaden
mellan grupper med olika utbildningsbakgrund har ökat något (figur 20).
Strokeinsjuknanden är dock jämförelsevis ovanliga i unga år (tabell 3), men får
ofta förödande konsekvenser för såväl den drabbade som för de anhöriga, inte
minst om den drabbade har små barn. Orsakerna till utvecklingen i yngre åldrar är
inte känd. Hjärtinfarkt och stroke tillhör gruppen hjärt- och kärlsjukdomar och har
till stor del men inte helt gemensamma riskfaktorer, som högt blodtryck och höga
blodfetter. En riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom som ökat i befolkningen är
övervikt, en annan viktig riskfaktor är rökning, som har minskat. Både fetma och
rökning har haft mindre gynnsam utveckling bland individer med kort utbildning
(4). Det kan också finnas helt andra förklaringar till utvecklingen och det är inte
klarlagt på individnivå vilka riskfaktorer de som insjuknat haft.
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I åldersgruppen 45–64 år minskar strokeinsjuknandet bland män, men inte bland
kvinnor. De allra flesta insjuknanden i stroke sker i äldre åldersgrupper och det är
också bland de äldre som den snabbaste minskningen skett.
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Figur 20. Förstagångsinsjuknanden i stroke efter utbildning i olika åldrar
Utvecklingen av insjuknanden i förstagångsstroke* för kvinnor och män i olika
utbildningsgrupper åren 1994–2012. Glidande treårsmedelvärden.
Åldersstandardiserade tal. (Observera att skalan är olika för de olika
åldersgrupperna. Slumpmässiga förändringar från år till år syns tydligare i yngre
åldrar eftersom talen är mindre.)
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Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen samt Utbildningsregistret, SCB.
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Cancer
I takt med att hjärt- och kärlsjukdomarna minskat har cancer relativt sett fått större
betydelse som dödsorsak. I åldrarna upp till 78 år är cancer numera en vanligare
dödsorsak än hjärt- och kärlsjukdomar bland både kvinnor och män.
Uppskattningsvis kommer var tredje person att få en cancerdiagnos under sin
livstid.
Insjuknande i bröst- och prostatacancer vanligast
Det är betydligt fler som insjuknar i cancer än som dör i cancer. En del blir botade,
medan andra hinner dö av någonting annat än sin cancersjukdom. Nedan redovisas
de cancerformer som är vanligast i befolkningen. År 2012 fick närmare 28 000
kvinnor och 30 000 män en cancerdiagnos i Sverige, och samma år dog nära
11 000 kvinnor och 12 000 män i cancer. Risken för att dö i cancer ökar med
stigande ålder. Tabell 4 visar insjuknande och dödlighet i de vanligaste
cancerformerna. Bland kvinnor är insjuknande i bröstcancer vanligast, medan
lungcancer ger upphov till flest dödsfall. Bland män är prostatacancer vanligast när
det gäller både insjuknande och död. Mer information om cancer finns i olika
publikationer från Socialstyrelsen (16-18).
Tabell 4. Insjuknade och döda i cancer
Antal och antal per 100 000 i hela riket insjuknade och döda i cancer. Kvinnor och
män, genomsnitt för åren 2010–2012. Talen är inte åldersstandardiserade.
Insjuknade

Döda

Antal

Antal per

Antal

Antal per

100 000
Kvinnor
Cancer totalt

Män

Kvinnor

100 000
Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

27 685

29 976

584,0

636,7

10 439

11 388

220,2

241,9

Bröst

8 303

-

175,1

-

1 417

-

29,9

-

Lunga

1 853

1 929

39,1

41,0

1 691

1 901

35,7

40,4

Malignt

1 572

1 638

33,2

34,8

204

291

4,3

6,2

-

9 542

-

202,7

-

2 390

-

50,8

3 038

3 307

64,1

70,2

1 311

1 353

27,6

28,7

melanom
Prostata
Tjock-och
ändtarm

Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
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Fler får cancer men dödligheten minskar
Dödligheten i cancer minskar något, trots att allt fler cancerdiagnoser ställs. Detta
beror delvis på att cancerdiagnoser ställs i tidigare skede, vilket vanligen innebär
en bättre prognos, men det beror också på att vården blivit allt bättre på att
behandla cancer. Tidig diagnostik kan också innebära att man ibland diagnosticerar
cancer som oupptäckt aldrig skulle ha hunnit ge upphov till något problem,
exempelvis kan detta gälla vissa former av prostatacancer som växer långsamt.
Trenden för insjuknande påverkas inte bara av tidig diagnostik utan också på
förekomsten av olika riskfaktorer. De allra flesta fall av lungcancer beror på
rökning och speglar rökvanorna för två till tre decennier sedan. Rökning påverkar
dock inte bara lungcancer utan ökar risken för de allra flesta cancerformer.
Matvanor har också betydelse, liksom fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion.
Solens ultravioletta strålning är vidare en välkänd riskfaktor för malignt melanom.
Figurerna 21–26 visar insjuknande och dödlighet för all cancer sammantaget samt
för bröst-, prostata-, lung-, tjock- och ändtarmscancer och malignt melanom.
Bröstcancer är den helt dominerande cancerformen bland kvinnor och
prostatacancer bland män, dessa cancerformer får därför störst genomslag när all
cancer sammantaget redovisas. Förekomsten av cancer är bland annat relaterad till
bestämningsfaktorerna stillasittande fritid och rökning som redovisas längre fram i
rapporten.
Figur 21. Insjuknande och död i cancer
Utvecklingen av insjuknande och död i cancer åren 1992–2012. Kvinnor och män,
antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i
Sverige. Dödligheten har dock minskat trots att allt fler kvinnor diagnostiseras med
bröstcancer. Medianåldern hos dem som får bröstcancer är drygt 60 år. En av nio
kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder (16).
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Figur 22. Insjuknande och död i bröstcancer
Utvecklingen av insjuknande och död i bröstcancer åren 1992–2012. Kvinnor,
antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Ungefär en tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer och i Sverige lever i
dag omkring 85 000 män som har eller har haft prostatacancer. Sjukdomen är
ovanlig före 50 års ålder, men risken ökar med stigande ålder. En av åtta män
riskerar att få prostatacancer före 75 års ålder. Antalet diagnostiserade fall ökade
kraftigt i slutet av 1990-talet och fram till år 2004 varefter det har minskat. Den
kraftiga ökningen skedde samtidigt som en ny diagnostisk metod blev vanlig i
sjukvården och kan ha varit uttryck för en aktivare diagnostik, man upptäckte en
del fall som annars hade förblivit oupptäckta en längre tid.
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Figur 23. Insjuknande och död i prostatacancer
Utvecklingen av insjuknande och död i prostatacancer åren 1992–2012. Män,
antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Insjuknandet i tjock- och ändtarmscancer har ökat under de senaste två decennierna
samtidigt som dödligheten minskat. Av dem som insjuknar är cirka 65 procent över
65 år. Risken att drabbas av tjocktarmscancer före 75 års ålder är ungefär 1 på 50.
Tidig upptäckt av sjukdomen är viktig för prognosen och för närvarande pågår
forskning kring screeningmetoder för att upptäcka sjukdomen tidigt och därmed
minska dödligheten.
Förekomsten av tjock- och ändtarmscancer har kopplats till högt intag av fet och
fiberfattig mat samt rött kött. Även rökning och alkohol ökar risken medan fysisk
aktivitet har en skyddande effekt. Det finns också ett tydligt samband mellan
övervikt och högre risk för tjocktarmscancer.
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Figur 24. Insjuknande och död i tjock- och ändtarmscancer
Utvecklingen av insjuknande och död i tjock- och ändtarmscancer åren
1992–2012. Kvinnor och män, antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal,
glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den vanligaste
cancerrelaterade dödsorsaken. Sjukdomen har minskat bland män sedan 1990-talet.
Samtidigt har en kraftig ökning skett bland kvinnor, men de senaste åren har
ökningen bland kvinnor planat ut och insjuknandet har till och med minskat något.
Utvecklingen av lungcancer speglar rökvanorna i befolkningen och ökningen av
lungcancerdödlighet bland kvinnor är en följd av att det på 1960- och 1970-talen
blev vanligt att kvinnor rökte. Andelen rökande kvinnor är i dag större än andelen
rökande män, men rökningen har minskat för båda könen vilket visas i kapitlet om
levnadsvanor.
Figur 25. Insjuknande och död i lungcancer
Utvecklingen av insjuknande och död i lungcancer åren 1992–2012. Kvinnor och
män, antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
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Insjuknande i malignt melanom har ökat kraftigt. Samtidigt har prognosen
förbättrats, men ungefär 500 personer avlider av malignt melanom varje år. Allt
fler fall upptäcks tidigt, vilket är en starkt bidragande orsak till att prognosen har
blivit bättre. Sjukdomen är en av de vanligaste cancerformerna hos yngre och
medelålders personer.
Figur 26. Insjuknande och död i malignt melanom
Utvecklingen av insjuknande och död i malignt melanom åren 1992–2012.
Kvinnor och män, antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande
treårsmedelvärden.
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Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Den största riskfaktorn för malignt melanom i huden utgörs av solens ultravioletta
strålning. Även solning i solarier ökar risken för malignt melanom i huden. Man
bör undvika att bränna sig för att minska risken för malignt melanom, och det finns
rapporter som tyder på att solexponering i barndomen har större betydelse än
solexponering senare i livet (19). Eftersom det tar lång tid för maligna melanom att
utvecklas beror dagens trender på solvanor i befolkningen för 10-30 år sedan.
Figur 27 innehåller siffror från den senaste Barnens miljöhälsoenkät, och den visar
att andelen barn som bränt sig någon gång under det senaste året ökar för varje
åldersgrupp (20).
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Figur 27. Andel barn som bränt sig i solen
Andel i procent som brände sig i solen någon gång under 2013. Flickor och pojkar
4, 8, 12 respektive 16 år.
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Källa: Barnens miljöhälsoenkät 2011 (20).

Figur 28 visar att de flesta barn skyddar sig med solskyddskräm, kläder eller andra
solskydd. Allt färre barn skyddar sig med stigande ålder. Det är även en lägre andel
barn som skyddar sig i Sverige eller länder med liknande solstyrka jämfört med
utomlands där solen kan vara starkare. Jämfört mot en tidigare miljöhälsorapport
från år 2003 har andelen barn som skyddar sig mot solen blivit högre (20).
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Figur 28. Andel barn som använder solskydd
Andel i procent som använde solskydd varje dag i Sverige eller länder med samma
solstyrka, eller utomlands med starkare sol år 2013. Flickor och pojkar 4, 8, 12
respektive 16 år.
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Källa: Barnens miljöhälsoenkät 2011 (20).

Överlevnad efter cancerdiagnos
Möjligheterna att överleva efter en cancerdiagnos skiljer sig åt väsentligt mellan
olika cancerformer, men prognosen är ofta bättre om cancern upptäcks i ett tidigt
skede av sjukdomen. De flesta som diagnostiseras med malignt melanom i huden
lever länge efter att de fått sin diagnos, medan utsikterna är betydligt sämre vid
exempelvis lungcancer. Måttet ”relativ överlevnad” används för att mäta
överlevnaden bland cancerpatienter i förhållande till jämnåriga som inte har cancer.
Tabell 5 visar den förväntade relativa överlevnaden för de vanligaste
cancerdiagnoserna.
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Tabell 5. Relativ överlevnad efter cancerdiagnos
Andel (procent) som överlever* ett, två, fem och tio år efter diagnos i olika
cancerformer. Kvinnor och män 35 år och äldre. Överlevnadssiffrorna anger den
förväntade relativa överlevnaden för patienter som diagnostiserades under perioden
2009–2011.
Andel (procent) överlevande efter diagnos
Kvinnor

Män

1 år

2 år

5 år

10 år

1 år

2 år

5 år

10 år

Cancer totalt

84,6

78,3

70,6

65,4

85

79,2

72

64,8

Bröst

98,1

96,1

90,1

83,8

-

-

-

-

Lunga

48,7

32,2

19,5

13,8

40,3

24,4

13,7

9,3

Malignt melanom

98,7

96,5

92,6

90,5

98,1

94,3

87,7

83,8

-

-

-

-

98,6

96,4

91,7

82,6

84,3

76,1

66,3

61,3

83,8

75,5

63,1

56

Prostata
Tjock- och ändtarm

*Den relativa överlevnaden anger överlevnaden bland patienter diagnosticerade med cancer vid avsaknad av andra dödsorsaker än
cancer, dvs. om patienternas cancersjukdom var den enda möjliga dödsorsaken. Relativ överlevnad definieras som kvoten mellan
den observerade överlevnaden för cancerpatienterna och den förväntade överlevnaden hos en jämförbar grupp i den allmänna
befolkningen med avseende på kön och ålder.
Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen.

Sämre canceröverlevnad i grupper med kortare utbildning
Kvinnor med enbart förgymnasial utbildning löper högre risk att såväl insjukna
som att dö i cancer jämfört med dem som har gymnasial och eftergymnasial
utbildning (tabell 6). När det gäller män ställs färre cancerdiagnoser bland dem
med kortast utbildning, men dödligheten är ändå högst i denna grupp.
Bland kvinnor är dödligheten i bröstcancer högst bland dem med eftergymnasial
utbildning, medan de med förgymnasial utbildning har högst dödlighet i
lungcancer. För män är dödligheten högre i lungcancer, prostatacancer och tjockoch ändtarmscancer bland dem med förgymnasial utbildning. Den största
skillnaden mellan utbildningsgrupper finns i lungcancerdödlighet, vilket gäller
både kvinnor och män.
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Tabell 6. Insjuknade och döda i cancer efter utbildningsnivå
Antal insjuknande och döda i cancer per 100 000 invånare. Kvinnor och män
35–84 år vid diagnos med förgymnasial-, gymnasial- och eftergymnasial
utbildning. Genomsnitt för åren 2010–2012. Åldersstandardiserade tal.
Kvinnor
Insjuknande per 100 000

Döda per 100 000

Grund-

Gym-

Efter-

Grund-

Gym-

Efter-

skola

nasium

gymnasial

skola

nasium

gymnasial

Cancer totalt

892,7

872,6

865,8

321,5

289,6

238,8

Bröst

263,6

276,3

312,7

40,0

41,3

43,9

Lunga

84,2

67,4

38,9

70,5

57,8

29,6

Malignt melanom

38,4

49,9

55,4

5,6

5,9

6,2

Tjock- och ändtarm

95,9

93,6

90,2

34,3

33,5

28,5

Män
Insjuknande per 100 000

Cancer totalt

Döda per 100 000

Grund-

Gym-

Efter-

Grund-

Gym-

Efter-

skola

nasium

gymnasial

skola

nasium

gymnasial

1 060,6

1 064,0

1 064,9

413,5

367,9

295,6

335,4

356,0

388,9

67,5

64,6

58,7

Lunga

89,5

72,0

47,4

86,7

66,3

40,3

Malignt melanom

42,7

59,0

74,2

10,2

9,8

10,7

127,3

118,8

109,5

49,0

42,8

39,3

Prostata

Tjock- och ändtarm

Källa: Cancerregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.
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Infektionssjukdomar
Det totala antalet fall av anmälningspliktiga sjukdomar2 är relativt stabilt genom
åren. Till största delen beror detta på att klamydiainfektioner helt dominerar
eftersom klamydia är en smittspårningspliktig sjukdom och många därför testas.
2013 var ett år utan större avvikelser i de anmälningspliktiga sjukdomarnas
epidemiologi och förekomsten av de femton vanligaste anmälningspliktiga
sjukdomarna visas i Tabell 7. Nedan redogörs för några relevanta förändringar.
Sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Antalet anmälda klamydiafall har under flera år haft en avtagande ökningstakt
(figur 29), och under 2013 minskade antalet fall med 5 procent jämfört med året
innan, från 37 691 till 35 886 fall. För åren 2006-2008 ökade antalet fall rejält, efter
upptäckt av en ny variant av klamydia vilket ledde till införande av en ny
mätmetod. För övriga sexuellt överförda sjukdomar inklusive hiv och hepatit B
respektive C var det bara små förändringar sedan året innan.
Figur 29. Insjuknande i klamydia efter kön och ålder
Utvecklingen av insjuknande i klamydia för kvinnor och män i olika åldersgrupper
åren 1995–2013.
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Luftburna sjukdomar
Vinterns epidemier av luftvägsinfektioner var omfattande jämfört med föregående
år, med många laboratorieverifierade fall av samtliga samhällsspridda typer av
influensa. Antalet fall av H1N1, det vill säga den influensatyp som orsakade
pandemin år 2009 ökade från 252 fall år 2012 till 2 700 fall under år 2013. Antalet

2

64 sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).
Endast smittsamma sjukdomar där en anmälan kan underlätta arbetet med att minska smittspridning av allvarliga
sjukdomar i samhället är anmälningspliktiga. Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och
anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga. Anmälan sker från laboratorier och
behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.
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laboratorieverifierade fall utgör bara en bråkdel av alla verkliga fall eftersom de
flesta inte är så sjuka att de behöver testas. Även antalet laboratorieverifierade fall
av RS-virus var fler än åren före.
Vatten- och livsmedelsburna sjukdomar
Under året rapporterades 105 fall av hepatit A, vilket är det högsta antalet sedan år
2009. Av dessa hade 55 smittats i Sverige, vilket är ovanligt många. Ökningen
utreddes och många fall var av en typ som också rapporterades från andra nordiska
länder. Flest fall rapporterades från Sverige och Danmark, men även Norge och
Finland hade fall av hepatit A. Utbrottet tros ha orsakats av kontaminerade frysta
bär som distribuerats i dessa länder.
Sjukdomar i barnvaccinationsprogrammet
Inom barnhälsovård och skola erbjuds alla barn vaccinationer enligt ett program
som ger skydd mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner
orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund samt
allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Flickor erbjuds dessutom vaccin
mot humant papillomvirus (HPV) som kan ge upphov till livmoderhalscancer.
Sveriges befolkning har en god anslutning till vaccinationsprogrammet och
effektiva vacciner, vilket ger ett gott skydd mot sjukdomarna och därför anmäls få
fall av de ingående sjukdomarna. Undantaget är mässling där det för några år sedan
bara rapporterades enstaka fall, men där anmälningarna har ökat och fler än 50 fall
rapporterades under det senaste året. Detta är säkerligen en konsekvens av
omfattande spridning runt om i Europa, vilket ökat risken att smittas utomlands.
Vid flera tillfällen har det dessutom förekommit begränsad smittspridning i Sverige
av fall som smittats utomlands.
Sjukdomar inom området antibiotikaresistens
En viktig del av Folkhälsomyndighetens arbete är att följa utvecklingen av ett urval
av de bakterier som utvecklat resistens mot våra vanliga antibiotika. Situationen i
Sverige är gynnsam jämfört med de flesta andra länder men trots detta ses en
kontinuerlig ökning av de flesta antibiotikaresistenta bakterier. Mellan åren 2012
och 2013 var ökningarna 20–30 procent för samtliga typer av resistenta bakterier
som anmälts enligt Smittskyddslagen. Under året rapporterades 227 fall av
vankomycinresistenta enterokocker. Närmare hälften av dessa rapporterades från
ett och samma utbrott på ett svenskt sjukhus.
Reserelaterade sjukdomar
Det blir allt vanligare att fall av denguefeber, en sjukdom som sprids av myggor i
tropiska länder, anmäls i Sverige. Det senaste året rapporterades 220 fall, vilket är
den högsta siffran hittills. Detta beror sannolikt på ett ökat resande till tropiska
länder där smittan finns. Dessutom tycks större utbrott av denguefeber bli allt
vanligare i dessa länder.
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Övriga ovanliga men allvarliga sjukdomar
Folkhälsomyndigheten följer även ett antal andra relativt ovanliga men allvarliga
sjukdomar. Nedan noteras utvecklingen för dessa sjukdomar:
 Antalet fall av svåra streptokockinfektioner (Grupp A streptokocker) ökade
kraftigt från 584 fall år 2012 till 749 fall år 2013. Det är en ökning med 22
procent och den högsta siffran sedan år 2009. Ökningen är associerad med en
ökad förekomst av några särskilt aggressiva varianter av bakterien. Variationer
i antal fall kopplat till förekomst av olika varianter av bakterien har noterats
sedan övervakning av Grupp A streptokocker påbörjades och antas stå för
naturliga och återkommande fluktuationer.
 Den ökning av antalet rapporterade fall av allvarlig meningokocksjukdom som
observerades år 2012 har inte fortsatt. Istället har antalet inrapporterade fall
sjunkit tillbaka till den lägre nivån som förekom närmast föregående år. 74 fall
rapporterades år 2013 mot 106 året före.
 Det senaste året rapporterades 43 fall av badsårsfeber jämfört med vanligtvis
20–30 fall. Ökningen speglar troligen goda väderförutsättningar för
bakterietillväxt i hav och sjöar under sommarmånaderna.
 Under vintermånaderna år 2013 upptäcktes ett utbrott av papegojsjuka i södra
Sverige. Den mest sannolika orsaken var smitta från vilda fåglar. Smitta
mellan människor tros vara mycket ovanligt, men förekom kring en person
med allvarlig sjukdom. Totalt rapporterades 24 fall att jämföra med de 10 eller
färre som rapporterats årligen sedan 2009.

FOLKHÄLSAN I SVERIGE | 53

Tabell 7. Antal anmälda fall med smittsamma sjukdomar
De 15 vanligaste sjukdomarna* och totalantalet anmälningar enligt
smittskyddslagen 2009–2013. Kvinnor och män i alla åldrar.
Diagnos
Klamydiainfektion

2009

2010

2011

2012

2013

37 780 36 814 37 290 37 691 35 886

Campylobacterinfektion

7 179

8 001

8 214

7 902

8 116

Salmonellainfektion

3 054

3 606

2 885

2 917

2 838

10 968

137

1 041

252

2 700

(infektion med)

1 480

1 580

1 884

2 097

2 454

Hepatit C

2 215

1 944

2 086

1 981

2 078

Hepatit B

1 535

1 598

1 446

1 558

1 793

Pneumokockinfektion (invasiv infektion)

1 618

1 457

1 361

1 387

1 316

Giardiainfektion

1 211

1 312

1 045

1 084

1 253

Gonorré

614

842

951

1 098

1 114

Viral meningoencefalit

543

735

934

859

972

(GAS) (invasiv infektion)

442

361

402

584

749

Tuberkulos

643

683

595

645

655

med)

228

334

478

472

551

HIV-infektion

492

496

465

441

461

Den nya influensan A (H1N1)
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

Betahemolyserande grupp-A-streptokocker

Enterohemorragisk E. Coli (EHEC) (infektion

*För information om de olika sjukdomarna hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se.
Källa: SmiNet, Folkhälsomyndigheten.
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Skador
Arbetsskadorna minskade under 2000-talet
I Sverige dokumenterar och sammanställer Arbetsmiljöverket årligen statistik över
antalet anmälda arbetsskador. För år 2012 anmäldes 112 000 arbetsskador, varav
31 000 medförde sjukskrivning. Under året inträffade 45 arbetsolyckor med dödlig
utgång (21). Arbetsskador indelas i tre grupper: arbetssjukdomar, arbetsolycksfall,
och olyckor på väg till eller från arbetet. En arbetssjukdom är en arbetsskada som
har orsakats av problem och besvär som ofta har pågått under en längre tid, till
exempel psykisk påfrestning eller exponering för kemiska ämnen eller strålning.
Arbetsolycksfall är däremot mer omedelbara och inträffar på arbetsplatsen eller på
någon annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Figur 30 visar
utvecklingen av anmälda arbetsolyckor som medfört sjukskrivning samt anmälda
arbetssjukdomar sedan år 2003. Under hela perioden har arbetsplatsolyckor varit
vanligare bland män, medan arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor.
Figur 30. Anmälda arbetsolyckor och -sjukdomar
Anmälda arbetsolyckor som resulterat i sjukfrånvaro och arbetssjukdomar
per 1 000 förvärvsarbetande 2003–2012. Kvinnor och män 20–64 år.
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Källa: Arbetsmiljöverket/Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten (22).

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade successivt från år 2003 fram till 2009
varefter en viss ökning skett (figur 31). Utvecklingen över tid är svårtolkad
eftersom den är beroende av benägenheten att göra skadeanmälan.
Nästan hälften av alla anmälda arbetssjukdomar år 2012 hade sin grund i fysiska
belastningar såsom tunga lyft eller felaktiga arbetsställningar. Bullerskador samt
kemiska eller biologiska ämnen stod tillsammans för en fjärdedel av anmälningarna
(21). Antalet arbetssjukdomar är lägst bland unga och ökar med stigande ålder
(figur 31).
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Figur 31. Arbetssjukdomar bland kvinnor och män i olika åldersgrupper
Antal anmälda arbetssjukdomar, kvinnor i åldersgrupper, 2003–2012. Statistiken
avser antal anmälda arbetssjukdomar per 1 000 av alla förvärvsarbetande (dagbefolkning).
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Källa: Arbetsmiljöverket/Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten (22).

Arbetsolyckor
Antalet anmälda arbetsolyckor minskade successivt åren 2003–2009 för både
kvinnor och män (figur 32). Därefter har de ökat något igen. Arbetsolyckor är
vanligast bland unga män. Många olyckor beror på att man förlorar kontroll över
något, till exempel maskiner, transportutrustning, verktyg eller djur. Fallolyckor är
också relativt vanliga, liksom plötsliga rörelser med belastning, såsom snedtramp
eller halkolyckor.
Figur 32. Arbetsolyckor bland kvinnor och män i olika åldersgrupper
Antal anmälda arbetsolyckor, kvinnor i åldersgrupper, 2003–2012. Statistiken
avser antal anmälda arbetsolyckor per 1 000 av alla förvärvsarbetande
(dagbefolkning).
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Källa: Arbetsmiljöverket/Folkhälsodata, Folkhalsomyndigheten (22).
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Sjukhusvård och död i trafikolyckor minskar
Åren 2010–2012 vårdades i genomsnitt 4 366 kvinnor och 6 600 män på sjukhus
årligen för skador efter trafikolyckor. I alla åldersgrupper är sjukhusvård för
trafikolyckor vanligare bland män än bland kvinnor (figur 33). Ungdomar och unga
vuxna vårdas oftare för trafikolyckor än andra åldersgrupper och i åldern 15–24 år
är också könsskillnaden som störst. Under de senaste åren har sjukhusvård till följd
av trafikolyckor minskat, efter en ökning i slutet av 1990-talet och de första åren på
2000-talet. Även dödligheten i trafikolyckor har minskat (figur 34).
Figur 33. Sjukhusvårdade till följd av fordonsolyckor
Antal personer per 100 000 invånare som årligen vårdats på sjukhus till följd av
fordonsolyckor*. Kvinnor och män i olika åldersgrupper (0–14, 15–24, 25–44,
45–64, 65+ år) perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal, glidande
treårsmedelvärden.
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*Fordon för landtransport. De relativt låga talen under åren 1997–1999 antas bero på det klassifikationsbyte i Patientregistret till
ICD-10 som gjordes 1997. Klassifikationsbytet medförde ett stort initialt bortfall i registreringen av yttre orsaker till skador och
förgiftning. Bortfallet kan dock i huvudsak hänföras till ett fåtal landsting.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.
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Figur 34. Dödlighet i fordonsolyckor
Antal döda i fordonsolyckor* per 100 000 invånare. Kvinnor och män i olika
åldersgrupper perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal. Glidande
treårsmedelvärden.
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*Fordon för landtransport.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Bland män finns en gradient så att de med kortast utbildning löper högst risk att dö
i trafikolyckor och de med längst utbildning har lägst risk (figur 35). Dessa
skillnader finns både i förvärvsaktiva åldrar och efter pensionsåldern, men är
betydligt mer uttalade i den yngre åldersgruppen. I åldern 35–64 år är trafikdöd
ungefär tre gånger så vanligt bland män med grundskoleutbildning jämfört med
dem som har eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan grupperna är mindre
bland män som är 65 år eller äldre. Det beror på att risken för trafikdöd ökar
kraftigt bland män med eftergymnasial utbildning efter pensionsåldern, medan
risken för dem med grundskole- och gymnasial utbildning är väsentligen
oförändrad.
Bland kvinnor i yrkesverksamma åldrar är risken för trafikdöd ungefär lika stor
oavsett utbildning. Bland kvinnor som fyllt 65 år är risken för trafikdöd högst bland
dem med eftergymnasial utbildning.
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Figur 35. Döda i trafikolyckor i olika utbildningsgrupper
Döda i trafikolyckor bland personer med förgymnasial-, gymnasial- och eftergymnasial utbildning. Kvinnor och män i åldrarna 35–64 och 65–84 år. Antal per
100 000, genomsnitt för åren 2008–2012. Åldersstandardiserade tal.
Män

Kvinnor
Antal per 100 000
10

Antal per 100 000
10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

35-64
Grundskola

65-84
Gymnasial

35-64

65-84

Eftergymnasial

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Risken för höftfraktur minskar
Höftfrakturer är vanligt bland de äldsta och ofta ett symtom på långt framskriden
osteoporos. I stort sett alla höftfrakturer opereras och efter detta följer en lång
rehabilitering som är krävande för många äldre. Det är inte ovanligt att den äldre
inte längre klarar sig i eget boende, och många uppnår inte sin tidigare
funktionsförmåga trots rehabilitering (4). År 2012 var det 9 702 kvinnor och 4 518
män 65 år eller äldre som vårdades på sjukhus för sin första höftfraktur. Risken för
höftfraktur har minskat och förstagångsfrakturerna inträffar senare i livet (figur
36). Det kan bland annat bero på ökad fysisk aktivitet bland de äldre, men också på
att det blivit vanligare med tidig upptäckt och medicinsk behandling av osteoporos.
Faktorer som ökar risken för osteoporos är bland annat rökning, fysisk inaktivitet
och alkoholkonsumtion. Förekomsten av dessa redovisas längre fram i rapporten.
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Figur 36. Andel sjukhusvårdade för höftfraktur i olika åldrar
Antal per 100 000 invånare som sjukhusvårdats för första gången på grund av
fraktur i höftleden. Kvinnor och män i åldrarna 65–74, 75–84, 85+ år, perioden
1994–2012. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Trots den minskade risken har det faktiska antalet höftfrakturer ökat i befolkningen
över 85 år, eftersom de allra äldsta blivit fler. Figur 37 visar att det endast är i den
allra äldsta gruppen som det faktiska antalet förstagångsfrakturer ökat något,
medan antalet minskat mest i gruppen 75–84 år.
Figur 37. Antal sjukhusvårdade för höftfraktur i olika åldrar
Antal sjukhusvårdade för första gången på grund av fraktur i höftleden. Kvinnor
och män 65–74, 75–84, 85+ år, perioden 1994–2012.
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Det är vanligare att personer med kort utbildning får höftfraktur än personer med
lång utbildning. Detta gäller för både kvinnor och män (figur 38).
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Figur 38. Andel sjukhusvårdade för höftfraktur i olika utbildningsgrupper
Kvinnor och män med förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning,
som sjukhusvårdats för förstagångsfraktur i höftleden. Antal per 100 000 i åldrarna
65–74 och 75–84 år, genomsnitt för åren 2008–2012. Åldersstandardiserade tal.
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.

Våld
Mer ohälsa bland personer som utsatts för våld
En mycket stor andel kvinnor och män i Sverige lever sina liv med erfarenheter och
minnen av att ha blivit utsatta för våld, även allvarligt våld. Det visas i en ny
befolkningsstudie från Nationellt centrum för kvinnofrid (23). Studien belyser
förekomsten av våld ur ett livstidsperspektiv samtidigt som den belyser kopplingen
mellan utsatthet för våld och annan senare ohälsa, alltså viktiga folkhälsoproblem
som mycket sällan studerats. Studien visar bland annat att kvinnor betydligt oftare
är utsatta för allvarligt sexuellt och psykiskt våld, medan män oftare utsätts för
allvarligt fysiskt våld. Kvinnor utsätts i betydligt högre grad för olika typer av våld
från en partner, medan män vanligtvis blivit utsatta för fysiskt våld eller hot av en
för dem okänd man.
Här följer några exempel ur rapporten:
 13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen hade tvingats till samlag
eller utsatts för försök till detta innan de hade fyllt 18 år.
 Drygt en av tio kvinnor och en av hundra män hade efter sin 18-årsdag utsatts
för allvarligt sexuellt våld i bemärkelsen samlag eller liknande som påtvingas
med fysiskt våld, inklusive försök och inklusive övergrepp då den utsatta
befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.
 14 procent av kvinnorna och 17 procent av männen hade upprepade gånger
utsatts för fysiskt våld i sin barndom.
 I vuxen ålder hade 10 procent av kvinnorna och 15 procent av männen någon
gång blivit utsatta för grövre fysiskt våld, exempelvis blivit slagna med
knytnäve eller föremål, sparkade eller utsatta för våld med vapen.
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 En dryg fjärdedel av både kvinnor och män hade under sin barndom utsatts för
upprepat psykiskt våld, såsom förnedring, kränkning, mobbning eller liknande.
 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen hade under någon period i
sitt vuxna liv levt med utsatthet för upprepat och systematiskt psykiskt våld
som utövats av en aktuell eller tidigare partner.
Studien visar också starka kopplingar mellan utsatthet för våld och fysisk och
psykisk ohälsa senare i livet, både för kvinnor och för män. De som utsatts för
allvarligt sexuellt våld uppgav i betydligt högre utsträckning än andra symtom på
depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende någon gång i livet, samt
symtom som kan tyda på posttraumatiskt stressyndrom. Även kroppsliga symtom
såsom huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär
var vanligare bland dem som utsatts för sexuellt våld (23).
Nordiska studier har visat att sexuella övergrepp är sammanlänkade med
socioekonomisk utsatthet (24-26). Ungdomar som har varit utsatta för sexuella
övergrepp som barn lever oftast inte med båda föräldrarna, har föräldrar med lägre
inkomst, har lägre självkänsla och samlagsdebuterar tidigare än ungdomar som inte
har varit utsatta för sexuella övergrepp (25, 26). En annan studie visar att förövarna
ofta själva har varit utsatta för sexuella övergrepp (27).
De flesta våldtäkter anmäls inte
Under år 2013 polisanmäldes 17 700 sexualbrott, varav 6 000 rubricerades som
våldtäkt (28). Antalet anmälda våldtäkter har mer än fördubblats under det senaste
decenniet, men minskat de senaste två åren (figur 39). En stor del av ökningen på
2000-talet beror troligen på en ökad anmälningsbenägenhet. Dessutom trädde en ny
sexualbrottslagstiftning i kraft år 2005, vilket innebär att en del gärningar som
tidigare skulle ha klassats som sexuellt utnyttjande nu rubriceras som våldtäkt. Den
1 juli 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen ytterligare; bland annat utvidgades
våldtäkt till att omfatta de fall där offret reagerar med passivitet.
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Figur 39. Antal polisanmälda våldtäkter
Antal polisanmälda våldtäkter åren 1997–2013.
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Källa: Brottsförebyggande rådet (28).

Sexualbrott hör till de brottstyper som anmäls i minst utsträckning; endast drygt 20
procent av alla sexualbrott polisanmäls. Polisanmälningarna om sexualbrott har
ökat i flera decennier, men inte andelen personer som i Brå:s nationella
trygghetsundersökning (NTU) uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Där har
nivån varit relativt stabil och motsvarat cirka 0,8 procent av samtliga tillfrågade.
Allt fler uppger däremot att de har anmält brottet till polisen, vilket motsvarar
ökningen i kriminalstatistiken.
Sjukhusvård för misshandel är vanligast bland unga
Pojkar och män drabbas oftare av så svåra fysiska skador efter misshandel att de
vårdas inneliggande på sjukhus, eller avlider. Åren 2010–2012 var det i genomsnitt
540 kvinnor och 1800 män som årligen vårdades på sjukhus på grund av övergrepp
tillfogat av annan person, och i genomsnitt 22 kvinnor (0,5/100 000) och 51 män
(1,1/100 000) som dog. Figur 40 visar utvecklingen av sjukhusvård på grund av
övergrepp åren 1992–2012 i olika åldersgrupper. Unga i åldern 15–24 år är den
grupp som oftast läggs in på grund av övergrepp.
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Figur 40. Sjukhusvård på grund av övergrepp
Kvinnor och män i olika åldersgrupper (0–14, 15–24, 25–44, 45–64, 65+ år) som
vårdades på sjukhus till följd av övergrepp tillfogat av annan person*, åren
1992–2012. Antal per 100 000, glidande treårsmedelvärden, åldersstandardiserade
tal.
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*De relativt låga talen under åren 1997–1999 antas bero på det klassifikationsbyte i patientregistret till ICD-10 som gjordes 1997.
Klassifikationsbytet medförde ett stort initialt bortfall i registreringen av yttre orsaker till skador och förgiftning. Bortfallet kan
dock i huvudsak hänföras till ett fåtal landsting.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Personer med kort utbildning är oftare utsatta för våld
Övergrepp som leder till sjukhusvård drabbar betydligt oftare personer med endast
grundskoleutbildning än dem med gymnasial och eftergymnasial utbildning (figur
41). Detta gäller både män och kvinnor, och särskilt i de yrkesverksamma åldrarna.
När det gäller övergrepp och misshandel läggs kvinnor med grundskoleutbildning
in på sjukhus tre gånger så ofta som män med eftergymnasial utbildning, trots att
män generellt oftare läggs in på grund av våld än kvinnor. Personer med kortare
utbildning lever oftare i miljöer med socioekonomisk utsatthet, där förekomsten av
våld är högre.
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Figur 41. Sjukhusvård för övergrepp bland personer efter utbildningsnivå
Sjukhusvård för övergrepp tillfogat av annan person bland personer med
förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Genomsnitt för åren 2008–
2012, åldersstandardiserade tal. Kvinnor och män i åldrarna 35–64 och 65–84 år.
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB.

De unga – i åldrarna då sjukhusinläggning för övergrepp är vanligast – har ofta
ännu inte uppnått sin egen slutliga utbildning. Bland dem finns en gradient så att
ungdomar som är barn till mödrar med förgymnasial utbildning betydligt oftare
läggs in på sjukhus på grund av övergrepp än ungdomar med eftergymnasialt
utbildade mödrar (figur 42).
Figur 42. Sjukhusvård för övergrepp bland unga efter moderns utbildning
Sjukhusvård för övergrepp av annan person bland kvinnor och män i åldrarna
15–19 och 20–24 år, vars mödrar har förgymnasial, gymnasial respektive
eftergymnasial utbildning. Antal per 100 000, genomsnitt för åren 2008–2012.
Kvinnor

Män

Antal per 100 000

Antal per 100 000

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0
15-19
Grundskola

20-24
Gymnasial

15-19

20-24

Eftergymnasial

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB.

Psykisk ohälsa
Ett flertal frågeundersökningar har visat att besvär av ängslan, oro, ångest och
sömnbesvär ökade under 1990-talet och början av 2000-talet. De största
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ökningarna finns bland de unga, i synnerhet bland unga kvinnor. Även statistik
över sjukhusinläggningar och dödlighet talar för försämringar av de ungas psykiska
hälsa. I Folkhälsorapport 2009 finns en mer detaljerad diskussion om detta och
tänkbara orsaker diskuteras. Orsakerna är inte klarlagda, men till de tänkbara
förklaringarna hör den hårdnande situationen på arbetsmarknaden för unga, men
också kulturella förändringar som den ökande individualiseringen (4). I det här
avsnittet redovisas den fortsatta utvecklingen.
Bland kvinnorna var det 22 procent som rapporterade besvär av ängslan, oro eller
ångest och 33 procent som uppgav sömnbesvär år 2012 i SCB:s ULF-undersökning
(tabell 8). Motsvarande siffror bland män var 15 procent med ängslan, oro eller
ångest och 21 procent med sömnbesvär. Även i den nationella folkhälsoenkäten
”Hälsa på lika villkor” uppgav kvinnor betydligt oftare dessa besvär än män, och
nivåerna var något högre.
Tabell 8. Nedsatt psykiskt välbefinnande och sömnbesvär
Andel i procent som uppgett lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest*
respektive sömnbesvär. Kvinnor och män i olika åldersgrupper år 2012. Talen är
inte åldersstandardiserade.
Ängslan, oro,

Sömnbesvär

ångest
Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

16+

22

15

33

21

16-24

25

13

30

17

25-34

22

19

27

26

35-44

28

15

34

22

45-54

17

15

32

21

55-64

21

16

39

20

65-74

20

10

36

20

75-84

20

13

39

20

85+

13

25

36

17

*Respondenterna har fått följande fråga: ”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”, de som svarat ”Ja” har fått en följdfråga:
”Är det svåra eller lätta besvär?” Andelen som angett såväl lätta som svåra besvär redovisas sammantaget i tabellen.
Källa: ULF-undersökningarna, SCB.

Andelen i olika åldrar som rapporterat lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller
ångest i SCB:s ULF-undersökningar visas i figur 43. Figuren visar att de tidigare
kraftiga ökningarna har avstannat. Unga kvinnor är fortfarande den grupp som
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rapporterar mest besvär, men ökningen har planat ut på en högre nivå än tidigare.
Även i den övriga vuxna befolkningen i förvärvsarbetande åldrar ökade dessa
problem under 1990-talet och har nu planat ut. Bland personer över pensionsåldern,
i synnerhet bland kvinnor, har orosbesvären istället minskat. Numera har personer
över pensionsåldern de lägsta nivåerna av ängslan, oro och ångest trots att de under
1990-talet hade de högsta nivåerna.
Figur 43. Nedsatt psykiskt välbefinnande i olika åldersgrupper
Andel i procent som upplever lätt eller svår ängslan, oro eller ångest*. Kvinnor och
män i olika åldrar, åren 1988–1989 och 1994–2005 samt 2008-2012**.
Åldersstandardiserade tal.
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*Respondenterna har fått följande fråga: ”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”, de som svarat ”Ja” har fått en följdfråga:
”Är det svåra eller lätta besvär?” Andelen som angett såväl lätta som svåra besvär redovisas sammantaget i figuren.
**Genomsnitt åren 1988-89, glidande treårsmedelvärden 1994-2005 och 2008-2012.
Källa: ULF-undersökningarna, SCB.

Andelen unga som upplever svåra besvär av ängslan, oro eller ångest har däremot
fortsatt att öka (figur 44). År 2012 uppgav var tionde kvinna och var trettionde man
i åldern 16–24 svåra besvär av ängslan oro eller ångest.
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Figur 44. Nedsatt psykiskt välbefinnande bland unga
Andel i procent som rapporterat lätta eller svåra besvär respektive svåra besvär* av
ängslan, oro eller ångest. Kvinnor och män 16-24 år, åren 1988–1989 och 1994–
2005 samt 2008-2012**. Åldersstandardiserade tal.
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*Respondenterna har fått följande fråga: ”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”, de som svarat ”Ja” har fått en följdfråga:
”Är det svåra eller lätta besvär?” I figuren visas dels andelen som angett såväl lätta som svåra besvär sammantaget och dels separat
den mindre andel som angett svåra besvär.
**Genomsnitt åren 1988–1989, glidande treårsmedelvärden 1994–2005 och 2008–2012.
Källa: ULF-undersökningarna, SCB.

Det finns även en gradient efter utbildning, så att de med kortare utbildning
rapporterar mer besvär av ängslan, oro eller ångest än de med längre utbildning.
(tabell 9). Mest besvär rapporterar kvinnor med endast grundskoleutbildning och
män med eftergymnasial utbildning rapporterar minst besvär.
Tabell 9. Nedsatt psykiskt välbefinnande efter utbildning
Andel i procent som rapporterat lätta eller svåra besvär respektive svåra besvär* av
ängslan, oro eller ångest. Kvinnor och män 30-74 år, genomsnitt för åren 20102012. Åldersstandardiserade tal.
Kvinnor

Män

Förgymnasial

35,8

22,1

Gymnasial

24,4

14,3

Eftergymnasial

18,9

11,4

*Respondenterna har fått följande fråga: ”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”, de som svarat ”Ja” har fått en följdfråga:
”Är det svåra eller lätta besvär?” I tabellen visas andelen som angett såväl lätta som svåra besvär sammantaget.

Befolkningens psykiska ohälsa återspeglas också i slutenvårds- och
dödsorsaksregistren vid Socialstyrelsen, även om det endast är en bråkdel av dem
med psykisk ohälsa som läggs in på sjukhus, eller begår självmord. Nedan
redovisas utvecklingen av inläggningar i psykiatrisk slutenvård och inläggningar
för självskadebeteende samt utvecklingen av fullbordade självmord.
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Psykiatrisk slutenvård har ökat bland unga
År 2012 vårdades 22 500 kvinnor och 21 900 män inom psykiatrisk slutenvård.
Figur 45 visar sjukhusinläggningarna åren 1992–2012, en period då vårdplatserna
inom den psykiatriska slutenvården minskade kraftigt. Under perioden minskade
också inläggningarna i alla åldersgrupper, utom bland de unga i åldern
15–24 år, där inläggningarna i stället ökade. Allra vanligast är det att unga kvinnor
läggs in, under senare år har inläggningarna ökat även bland de unga männen. I
Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 visades att det framför allt är sjukhusvård
för depressioner och ångesttillstånd som ökat kraftigt bland de unga (4).
Figur 45. Vårdade inom psykiatrisk slutenvård
Antal personer per 100 000 invånare i olika åldersgrupper som vårdats inom
psykiatrisk slutenvård*, perioden 1992–2012. Glidande treårsmedelvärden,
åldersstandardiserade tal.
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*Allmänpsykiatrisk vuxenvård, geropsykiatrisk vård, barn- och ungdomspsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk regionvård, psykiatrisk
specialvård.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Färre unga kvinnor vårdas för självskadebeteende
Självskadebeteende innebär att man medvetet skadar sin egen kropp. Avsikten kan
vara att ta sitt eget liv, och i lindrigare fall kan självskadebeteendet upplevas som
ångestlindrande eller vara ett rop på hjälp. Endast de allvarligaste fallen leder till
sjukhusinläggning, och bland sjukhusinläggningarna är förgiftningar vanligast
bland både kvinnor och män. Det är vanligare att kvinnor läggs in på sjukhus på
grund av självskadebeteende, och det gäller i alla åldersgrupper förutom bland de
äldsta då inläggning är vanligare bland män. Bland både kvinnor och män är
sjukhusvård för självskadebeteende vanligast i åldern 15–24 år (tabell 10), och i
den åldersgruppen är det mer än dubbelt så vanligt att kvinnor läggs in.

FOLKHÄLSAN I SVERIGE | 69

Tabell 10. Sjukhusvård på grund av självskadebeteende i olika åldersgrupper
Antal och antal per 100 000 vårdade i sluten vård till följd av självskadebeteende*.
Kvinnor och män i olika åldersgrupper, genomsnitt för åren 2010–2012. Talen är
inte åldersstandardiserade.
Antal

Antal per 100 000

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

4 850

3 085

102,3

65,5

142

28

18,5

3,4

15–24

1 646

733

271,6

114,9

25–44

1 574

1 164

131,0

93,1

45–64

1 092

856

91,1

70,3

65–74

199

162

40,7

34,6

75+

199

142

41,4

44,0

Totalt
0–14

*Avsiktligt självdestruktiv handling (ICD-koder X60–84).
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Bland kvinnor i åldersgruppen 15–24 år har sjukhusinläggningarna ökat sedan
början av 1990–talet för att nå en topp 2007 (figur 46). Därefter har en minskning
skett, men inläggningarna ligger fortfarande kvar på en betydligt högre nivå än
under 1990-talet. Trenden för kvinnor i övriga åldersgrupper har varit relativt
stabil. Bland män hade gruppen 25–44 år den högsta andelen vårdade fram till
1998. Därefter har sjukhusinläggning varit vanligare i gruppen 15–24 år och i den
gruppen ökar inläggningarna.
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Figur 46. Sjukhusvårdade för självskadebeteende
Antal personer per 100 000 invånare som vårdats på sjukhus för självskadebeteende*. Kvinnor och män i olika åldersgrupper (0–14, 15–24, 25–44, 45–64,
65+) perioden 1992–2012. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
Kvinnor

Män

Antal per 100 000
350

Antal per 100 000
350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0
1992 -94 -96 -98 -00 -02 -04 -06 -08 -10 2012
0-14

15-24

25-44

45-64

0
1992 -94 -96 -98 -00 -02 -04 -06 -08 -10 2012

65-w

*Avsiktligt självdestruktiv handling (ICD-koder X60–84). De relativt låga talen under åren 1997–1999 antas bero på det
klassifikationsbyte i Patientregistret till ICD-10 som gjordes 1997. Klassifikationsbytet medförde ett stort initialt bortfall i
registreringen av yttre orsaker till skador och förgiftning. Bortfallet kan dock i huvudsak hänföras till ett fåtal landsting.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Självmorden minskar – men inte bland unga
Självmord är vanligare bland män än bland kvinnor och vanligare bland äldre än
bland yngre. Åren 2010–2012 begick i genomsnitt 320 kvinnor och 813 män
självmord varje år (Tabell 11). Bland kvinnor är självmord vanligast i
åldersgruppen 45–64 år, bland män i gruppen 75 år eller äldre.
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Tabell 11. Självmord i olika åldersgrupper
Antal och antal per 100 000 i hela riket som begått självmord*. Kvinnor och män
i olika åldersgrupper, genomsnitt för åren 2010–2012. Talen är inte åldersstandardiserade.
Antal

Antal per 100 000

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

320

813

6,7

17,3

15–24

34

85

5,6

13,3

25–44

82

211

6,9

16,9

45–64

121

316

10,1

26,0

65–74

43

101

8,7

21,5

75+

38

98

7,8

30,5

0+

*Dödsfall på grund av avsiktligt självdestruktiv handling (ICD-koder X60–84).
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Sedan början av 1990-talet har självmorden minskat i alla åldersgrupper utom i
gruppen 15–24 år där självmord i stället blivit något vanligare (figur 47).
Självmorden har minskat snabbast bland de äldsta, särskilt bland männen, och
skillnaderna mellan åldersgrupperna har minskat.
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Figur 47. Självmord i olika åldersgrupper
Antal personer per 100 000 invånare som har begått självmord*. Kvinnor och
män i olika åldersgrupper (15–24, 25–44, 45–64, 65+) under perioden 1992–2012.
Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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*Dödsfall på grund av avsiktligt självdestruktiv handling (ICD-koder X60–84).
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Självmord vanligast bland män med kort utbildning
I förvärvsarbetande åldrar är självmord vanligast i gruppen med förgymnasial
utbildning och ovanligast bland de eftergymnasialt utbildade. Skillnaden mellan
utbildningsgrupperna är större bland män, och män med förgymnasial utbildning
begår självmord mer än dubbelt så ofta som de med eftergymnasial utbildning
(figur 48). Bland de äldre männen, i åldern 65–84 år, är mönstret likartat även om
skillnaderna är något mindre.
Mönstret ser annorlunda ut för de äldre kvinnorna 65–84 år där sambandet
förefaller gå åt motsatt håll, självmord är vanligast bland de eftergymnasialt
utbildade och minst vanligt förekommande bland dem med förgymnasial
utbildning. Skillnaderna mellan grupperna är dock liten.
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Figur 48. Självmord i grupper med olika utbildning
Självmord* bland personer med förgymnasial- gymnasial och eftergymnasial
utbildning i åldersgrupperna 35–64 och 65–84 år. Kvinnor och män, antal per
100 000 invånare, genomsnitt för åren 2008–2012. Åldersstandardiserade tal.
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*Dödsfall på grund av avsiktligt självdestruktiv handling (ICD-koder X60–84).
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, SCB.

Sammantaget visar olika datakällor på att svårare psykisk ohälsa fortsätter öka
bland unga. Den mest positiva utvecklingen ses bland äldre där såväl
självrapporterade besvär av ängslan, oro och ångest och självmord har minskat.
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Livsvillkor och levnadsförhållanden
Sverige är i ett internationellt perspektiv ett relativt jämlikt samhälle, vad gäller
både hälsa och välfärdens fördelning. Ändå finns det i Sverige tydliga sociala
skillnader i hälsa, vilket visats i det föregående kapitlet. Hälsan och skillnader i
hälsa påverkas starkt av människors livsvillkor och levnadsförhållanden, även om
sambanden är komplexa och det ofta är svårt att påvisa några exakta
orsakssamband. I det här kapitlet diskuteras utvecklingen av några strukturella
bestämningsfaktorer för hälsa.

Social stratifiering och fördelning av resurser
I alla samhällen finns någon form av social stratifiering, det vill säga en fördelning
av inflytande och resurser samt tillgång till varor och tjänster. Den sociala
positionen medför att fördelningen av bestämningsfaktorer varierar och därmed
olika för- och nackdelar som också påverkar våra chanser till god hälsa. Människor
med kort utbildning lever inte lika länge och drabbas av sjuklighet i högre
utsträckning än de med lång utbildning, vilket finns beskrivet i föregående kapitel.
Forskningen visar med varierande grad av korrelation att människor med låga
inkomster inte lever lika länge som de med höga inkomster, och att livslängden
påverkas också av yrkespositioner – om man har ett arbetar- eller tjänstemannayrke
(29-33).
Utbildning, yrke och inkomst är alla indikatorer på individers sociala position i
samhället men representerar olika delar. Medan yrkesposition representerar den
basala strukturen speglar utbildningsnivå individens möjlighet att uppnå en viss
position, och inkomst en belöning knuten till positionen. Den effekt på hälsa som
fångas när man mäter dessa förhållanden speglar en sammantagen effekt av
psykosociala processer och materiella resurser (34, 35). Mönstret återfinns i större
delen av världen, i både fattiga och rika länder och benämns som hälsans sociala
gradient (36).

Inkomst och hälsa
Människor med låg inkomst har sämre hälsa än de med hög inkomst (32, 33, 3739), men sambandet mellan inkomst och hälsa är komplext. Inkomsten ligger sent i
en kedja av händelser som alla påverkar förutsättningarna för en god hälsa. Den
speglar på så vis den sammantagna effekten av social position under uppväxten,
utbildning och yrkesposition. Det finns dessutom ett omvänt orsakssamband där ett
sämre hälsotillstånd kan leda till en sämre ekonomi. Men inkomst har också en
direkt effekt på ohälsa och dödlighet när man har tagit hänsyn till dessa
förhållanden (40, 41). Låg inkomst är förknippat med en rad olika sociala
förhållanden som gör individen mer sårbar och utsatt för hälsorisker (42).
Människor med högre inkomst lever längre, men det finns en avtagande
marginalnytta. I de högre inkomstskikten uppnår man inte samma hälsovinst av en
ytterligare inkomstökning som man gör i lägre inkomstskikt (37, 43-45).
Även inkomstskillnader i ett land, alltså omfattningen av inkomstspridningen,
påverkar befolkningens hälsa. Ju större inkomstskillnader desto sämre folkhälsa.
Internationella jämförelser tyder på att samhällen med stora inkomstskillnader i
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allmänhet är sämre på att kompensera för brister i individuella ekonomiska
förhållanden. Stora inkomstskillnader är på så vis en markör för en ojämlik
fördelning av varor och tjänster. Det är fortfarande oklart om dessa förhållanden
påverkar hälsorisker för hela befolkningen, eller endast den del av befolkningen
som har de lägsta inkomsterna (34, 36, 46, 47).
Inkomstskillnaderna ökar
Efter den ekonomiska krisen på 1990-talet har de flesta fått en allt bättre ekonomi,
men samtidigt har skillnaderna ökat. Medianinkomsten3 har ökat med 55 procent
från år 1995 till 2012. För dem med en disponibel inkomst4 över medianinkomst
har inkomstutvecklingen varit mest gynnsam, medan den fjärdedelen av
befolkningen som har lägst inkomster nästan inte haft någon ökning alls sedan
mitten av 2000-talet (15).
Figur 49 visar utvecklingen av medianinkomsten under de senaste två decennierna.
Figuren visar också hur den nedre inkomstgränsen för de 5 procent av befolkningen
med högst inkomst har höjts kraftigt, medan den övre gränsen för de 5 procent med
lägst inkomst knappt ändrats alls. Under hela perioden ökar avståndet mellan
inkomstskikten, men den största relativa förändringen ses mellan de med lägst
inkomster och de i mitten av inkomstfördelningen.

3

Medianinkomsten är den mittersta observationen i en rangordning av inkomsttagarna efter inkomstens storlek. På
vardera sidan om den mittersta inkomsttagaren finns lika många inkomsttagare. Medianen är inte lika känslig för
extrema observationer som det aritmetiska medeltalet.
4

Disponibel inkomst är det belopp som man kan använda till konsumtion och sparande. Den beräknas som summan av
skattepliktiga inkomster (löner och bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt och övriga negativa transfereringar. I
disponibel inkomst ingår samtliga hushållets inkomster, även barnens. Inkomsterna i figuren inkluderar inte
kapitalvinster.
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Figur 49. Inkomstutveckling i olika inkomstskikt
Utvecklingen av disponibel inkomst efter hänsyn tagits till familjestorlek. Perioden
1995-2012. Figuren visar övre inkomstgränsen för de 5 procent i befolkningen som
har lägst disponibel inkomst, medianinkomsten och nedre inkomstgränsen för de 5
procent i befolkningen som har högst disponibel inkomst.
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Källa: HEK, SCB.

Fortsatt stora könsskillnader i inkomster och löner
Både kvinnors och mäns löner har ökat sedan mitten av 1990-talet. Däremot har
ingen större förändring skett gällande den ekonomiska jämställdheten. År 1996
uppgick kvinnors medellön till 83 procent av männens och år 2011 uppgick
andelen till 86 procent5 (48). Hälften av skillnaden mellan kvinnors och mäns löner
förklaras av att de arbetar i olika yrken och att dessa yrken är förknippade med
olika lönenivåer. Utbildning och ålder ligger däremot inte bakom könsskillnaderna
(49). I Figur 50 visas kvinnor och mäns inkomstutveckling samt andel i
heltidsarbete.

5

Vid lönejämförelser räknas deltidslöner om till heltidslöner för att inte könsskillnader i
deltidsanställningar ska påverka resultaten.
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Figur 50. Inkomstutveckling*
Inkomstutveckling bland kvinnor och män, samt heltidsarbetande. Bland personer
20-64 år 1980-2012.
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*I figuren visas medelvärde av arbetsinkomst i tusental kronor, dvs. summan av löneinkomst, näringsinkomst, sjukpenning och
föräldrapenning. Dessa summor är inte omräknade till heltidsanställningar.
Källa: SCB, HEK.

Arbetslösheten har ökat
Ohälsan är högre bland arbetslösa än bland människor som har arbete, men
sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa är komplext. Det finns en hälsoselektion,
där människor med någon form av ohälsa har svårare att få arbete, men arbetslöshet
har också direkta negativa effekter på individens hälsa (50).
Det finns studier som pekar på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (51), psykisk
ohälsa (52, 53) samt alkoholrelaterad sjukhusinläggning (53-55). Arbetslöshet ökar
också risken för ohälsosamma levnadsvanor, särskilt bland dem som redan är
sårbara, exempelvis kan överkonsumtion av alkohol leda till arbetslöshet, som i sin
tur leder till svårare missbruk (55). Arbetslösa har också ökad risk att dö i förtid
(56), bland annat av alkoholrelaterade orsaker eller på grund av självmord (54, 57).
Sett över lång tid har arbetslösheten ökat i Sverige (figur 51). Före den ekonomiska
krisen på 1990-talet låg arbetslösheten på 2–3 procent under ett par decennier och
ansågs hög när den steg till 4 procent på 1980-talet. I samband med den
ekonomiska krisen på 1990-talet ökade dock arbetslösheten kraftigt, för att
småningom sjunka under senare delen av 1990-talet. Under 2000-talet har
arbetslösheten fluktuerat, men stigit under de senaste åren.

78 | FOLKHÄLSAN I SVERIGE

Figur 51. Arbetslöshet perioden 1976–2013
Andel arbetslösa av arbetskraften. Män och kvinnor 16– 64 år (heldragen linje) och
15-74 (streckad linje). Procent.
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Källa: AKU/SCB i Social rapport 2010, uppdaterad (58).

Arbetslöshet Definitioner
Till arbetskraften hör de som enligt AKU antingen var sysselsatta eller arbetslösa under en mätvecka. Utanför
arbetskraften står till exempel studerande (se dock nedan), hemarbetande samt ålders- och förtidspensionärer
(personer med sjuk- eller aktivitetsersättning).
Till sysselsatta räknas de som i undersökningen uppgav att de under mätveckan utförde något arbete som anställd
eller som egen företagare under minst en timme, eller var tillfälligt frånvarande under mätveckan.
Arbetslösheten i procent, eller det relativa arbetslöshetstalet, beräknas som andelen arbetslösa av det totala antalet
personer i arbetskraften.
Sedan år 2005 använder Sverige en definition av arbetslösa som följer den internationella konventionen. Detta
innebär att arbetssökande studerande räknas som arbetslösa, vilket inte var fallet tidigare. Det här påverkar framför
allt statistiken över ungdomsarbetslöshet. Förändringen innebär också att ”aktiv ålder” ändrades från 16–64 år till
15–74 år.

Högre arbetslöshet bland unga
Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar än bland äldre, och den har ökat
under 2000-talet (figur 52). Första kvartalet 2014 var 160 000 personer i
åldersgruppen 15–24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick
till 25,7 procent av arbetskraften. Under samma period var antalet personer i
åldersgruppen 15–24 år som varken arbetade eller studerade 80 000. Antalet
ungdomar som själva såg sig huvudsakligen som arbetssökande var 110 000 (14).
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Ungdomsarbetslösheten är också högre i Sverige än i flera jämförbara länder,
exempelvis Norge och Danmark.
Figur 52. Arbetslöshet i tre åldersgrupper perioden 1976–2013
Andel arbetslösa av arbetskraften i åldrarna 20–24 år, 25–34 år respektive 35–64
år. Procent.
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Källa: AKU/ SCB i Social rapport 2010, uppdaterad (58).

Snabbare ökning av arbetslösheten bland personer med förgymnasial
utbildning
Bland både kvinnor och män är arbetslösheten högst bland personer med
förgymnasial utbildning och lägst bland personer med eftergymnasial utbildning
(figur 53). Högst är arbetslösheten bland kvinnor med förgymnasial utbildning.
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Figur 53. Arbetslöshet efter utbildning
Andel arbetslösa av arbetskraften efter utbildning. Kvinnor och män 15–74 år
2013. Procent.
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Källa: SCB/AKU.

Ökad arbetslöshetsnivå i samhället kan få negativa konsekvenser även för dem som
har arbete, eftersom oron för att bli arbetslös ökar (figur 54). Oron för att bli
arbetslös är högst bland unga kvinnor.
Figur 54. Oro att förlora arbetet
Andel personer som är oroliga att förlora arbetet. Kvinnor och män i åldern 16–64
år, 16–29 år, 30–44 år respektive 45–64 år, genomsnitt åren 2009–2012. Procent.
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Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.
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Färre barn uppnår gymnasiebehörighet
Andelen elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolan har minskat
under större delen av 2000-talet (figur 55). Våren 2013 var endast 87,6 procent av
eleverna som gick ut årskurs 9 behöriga att söka till ett yrkesförberedande program
och det innebär att drygt 12,4 procent av barnen inte uppnådde behörighet. En
högre andel pojkar än flickor uppnår inte behörighet.
Betygen i grundskolans årskurs 9 har avgörande betydelse för benägenheten att
studera vidare, oavsett barnens socioekonomiska bakgrund. Låga eller
ofullständiga betyg från årskurs 9 är också kopplat till en ökad risk för framtida
psykosociala problem, exempelvis missbruk och självskadebeteende. Allvarlig
kriminalitet i ung vuxen ålder är åtta till tio gånger så vanligt bland dem med låga
betyg som bland dem med medelbetyg eller höga betyg (58).
Figur 55. Behörighet till gymnasieskolan
Andel ungdomar med behörighet till gymnasieskolan. Flickor och pojkar åren
2001–2013.
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Anmärkning: Det är ett tidsseriebrott år 2011 då reglerna för behörighet till gymnasieskolan ändrades. Fram till hösten 2010
krävdes godkänt betyg i svenska, engelska och matematik för behörighet till gymnasieskolans nationella program. Sedan hösten
2011 krävs godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för att läsa vid ett yrkesförberedande
program och ytterligare nio ämnen för att läsa vid ett högskoleförberedande program. Figuren visar för perioden 2001–2010
behörighet till gymnasieskolans nationella program och för åren 2011–2013 behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande
program. I likhet med Skolverkets analyser görs jämförelserna mellan andelen behöriga till yrkesförberedande program åren 2011–
2013 och andelarna behöriga till gymnasieskolans nationella program åren 2001–2010.
Källa: Skolverket/Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten (22).
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Levnadsvanor som
bestämningsfaktorer för hälsan
Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga en rad olika ohälsoproblem exempelvis
hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa
cancerformer och psykisk ohälsa. Personer som inte röker, äter hälsosamt, är
fysiskt aktiva och har en måttlig konsumtion av alkohol har i regel bättre hälsa än
personer som har ohälsosamma levnadsvanor. Ohälsosamma levnadsvanor har ofta
ett samband med livsmiljö och levnadsförhållanden (se tidigare kapitel). Personer
med sämre socioekonomiska förhållanden har i allmänhet mindre inflytande över
sin livssituation och mindre möjligheter att förändra sina levnadsvanor i positiv
riktning än personer med goda socioekonomiska förhållanden.

Regelbunden motion på fritiden har ökat
Att vara fysiskt aktiv innebär många hälsofördelar. Man blir piggare och starkare
och får därmed en högre livskvalitet, men fysisk aktivitet minskar också risken för
ett flertal sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdom och olika cancerformer
(59). Fysisk aktivitet på fritiden har blivit allt viktigare då våra arbeten blir alltmer
stillasittande.
Det är svårt att uppskatta graden av fysisk aktivitet i en befolkning. Vanligen mäts
fysisk aktivitet genom enkäter och intervjuer där man frågar om motionsvanor på
fritiden. Motion innebär en medveten fysisk handling i avsikt att förbättra
kondition och styrka. I Figur 56 visas att andelen kvinnor och män som rapporterat
att de har en aktiv fritid har ökat sedan år 1980. Detta kan stå för en verklig ökning
i motionsvanor. Det kan också vara så att man nu mer aktivt går iväg på
träningspass medan det tidigare var vanligare att man rörde sig i skog och natur
utan att räkna det som regelbunden motion.
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Figur 56. Andel med aktiv fritid
Andel personer i procent med aktiv fritid*. Kvinnor och män 16–84 år perioden
1980–2012**. Åldersstandardiserade tal.
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*Aktiv fritid (regelbunden motion ≥2 gånger i veckan).
**Genomsnitt för åren 1980–1981 och 1996–1997, glidande treårsmedelvärden åren 2002–2005 och 2009–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Figur 57 visar att andelen som rapporterar en aktiv fritid är betydligt högre än
andelen med stillasittande fritid, bland både kvinnor och män. Bland kvinnor är
stillasittande fritid vanligast i den äldsta åldersgruppen, medan det bland männen är
i åldern 45–64 år som flest är inaktiva på fritiden. Data från den nationella
folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” visar att den fysiska aktiviteten (mätt som
fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag) har legat runt 62-64 procent sedan år 2004,
både bland kvinnor och män. Andelen med stillasittande fritid har legat runt 12-14
procent sedan år 2004.
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Figur 57. Andel med aktiv respektive stillasittande fritid
Andel personer i procent med aktiv respektive stillasittande fritid* efter ålder.
Kvinnor och män 16–24 år, 25–44 år, 45–64 år, 65–84 år, 2010–2012**.
Åldersstandardiserade tal.
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*Aktiv fritid innebär regelbunden motion ≥2 gånger i veckan, stillasittande fritid innebär praktiskt taget ingen motion alls.
**Treårsmedelvärde åren 2010–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Det är vanligare med en stillasittande fritid bland personer med kort utbildning än
bland dem med längre utbildning (figur 58). För aktiv fritid är mönstret omvänt,
med en högre andel aktiva på fritiden bland dem med längre utbildning.
Figur 58. Fysisk aktivitet efter utbildning
Andel personer i procent med fysisk aktivitet* efter utbildning. Kvinnor och män
30–74 år, 2010–2012**. Åldersstandardiserade tal.
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**Treårsmedelvärde åren 2010-2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.
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Övervikt och fetma
Andelen vuxna med fetma har fördubblats sedan 1990
Förekomsten av fetma ökade kraftigt under åren 1980–2012. Någon stabilisering
av fetmatrenden ses inte i SCB:s ULF-undersökningar och inga större skillnader
syns mellan könen (figur 59). Även i data från den nationella folkhälsoenkäten
”Hälsa på lika villkor” ser man en fortsatt ökning av fetma bland kvinnor och män
åren 2004–2013. Inte heller i detta material finns några skillnader mellan könen.
Utvecklingen av övervikt och fetma har samband med faktorer i samhället, liksom
med våra gener och våra levnadsvanor. Avgörande är en persons totala
energiomsättning, det vill säga förhållandet mellan matvanor och grad av fysisk
aktivitet. Övervikt och fetma ökar risken för ett flertal sjukdomar, bland annat
bröstcancer efter klimakteriet, tjock- och ändtarmscancer, hjärt- och kärlsjuklighet
och typ 2-diabetes (60).
Figur 59. Andel personer med fetma
Andel personer i procent med fetma (BMI*≥30). Kvinnor och män 16–84 år för
åren 1980–2012**. Åldersstandardiserade tal
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*Body Mass Index (BMI) uttrycker relationen mellan vikt och längd enligt formeln vikten (kg) / längden x längden (m2).
**Genomsnitt för åren 1980–1981 och 1988–1989, glidande treårsmedelvärden åren 1996–2005 och 2009–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Figur 60 visar att andelen kvinnor och män med fetma ökade i alla ålderskategorier
under perioden 1980–2012. Fetma är vanligare bland äldre än bland yngre, men
ökningstakten har varit snabbast bland personer i åldersgruppen 25–44 år, där
andelen med fetma har femdubblats bland kvinnor och tredubblats bland män.
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Figur 60. Andel personer med fetma efter ålder
Andel personer i procent med fetma (BMI*≥30) efter ålder. Kvinnor och män 16–
24 år, 25–44 år, 45–64 år och 65–84 år för åren 1980–2012**.
Åldersstandardiserade tal.
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**Genomsnitt för åren 1980–1981 och 1988–1989, glidande treårsmedelvärden åren 1996–2005 och 2009–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Fetma är vanligare bland personer med kortare utbildning (figur 61). När det gäller
kvinnor är fetma dubbelt så vanligt bland dem med grundskoleutbildning som
bland dem med eftergymnasial utbildning.
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Figur 61. Andel personer med fetma efter utbildning
Andel personer i procent med fetma (BMI*≥30) efter utbildning. Kvinnor och män
30–74 år, 2010–2012**. Åldersstandardiserade tal.
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*Body Mass Index (BMI) uttrycker relationen mellan vikt och längd enligt formeln vikten (kg) / längden x längden (m2).
**Treårsmedelvärde åren 2010–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Övervikt och fetma bland barn
Även bland barn har fetma ökat under de senaste två decennierna och det är väl
känt att det finns en tydlig gradient där det är vanligare att barn från
socioekonomiskt utsatta förhållanden har fetma (61). Fetma tidigt i livet medför
ofta att hälsoproblemet finns kvar senare i vuxen ålder (62). En svensk studie har
visat att det inte förekom någon större förändring i övervikt och fetma bland 12åriga flickor och pojkar åren 2003–2011 på nationell nivå (63).
Barns längd och vikt noteras i barnhälsovårdens journaler, men det finns ingen
nationell återkommande sammanställning av utvecklingen. I Stockholms län
publicerar barnhälsovården årligen data om övervikt och fetma för 4-åringarna.
Bland dem ses ganska små förändringar i förekomsten av övervikt och fetma under
perioden 2006–2012 (figur 62). Övervikt är vanligare bland flickorna än bland
pojkarna. Det är positivt att notera att även bland små barn tycks uppgången i
övervikt och fetma ha stannat av under de senaste åren.
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Figur 62. Andel 4-åringar med övervikt respektive fetma
Andel 4-åriga barn i procent med övervikt (ISO-BMI 25*) respektive fetma (ISOBMI 30*) i Stockholms län. Flickor och pojkar åren 2006–2012.
Procent
14
12
10
8
6
4

2
0

2006

-07

-08

-09

-10

-11

Flickor övervikt

Flickor fetma

Pojkar övervikt

Pojkar fetma

2012

*Övervikt bland 4-åringar innebär att BMI-värdet ligger över den gräns för åldern som motsvarar BMI ≥25 för vuxna (ISO-BMI
25) och fetma föreligger när BMI ligger över den BMI-gräns för åldern som motsvarar BMI ≥30 för vuxna (ISO-BMI 30) (64).
Källa: Barnhälsovårdens årsrapporter, Stockholms läns landsting (65-71).

Socioekonomiska skillnader i förekomst av barnfetma illustreras av de geografiska
skillnader som ses i Stockholms län. Figur 63 visar hur förekomsten av övervikt
och fetma bland 4-åringar är betydligt högre i länets mer socioekonomiskt
förfördelade södra områden jämfört med de mer välbärgade norra delarna.
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Figur 63. Andel 4-åringar med övervikt respektive fetma efter geografiskt
område
Andel 4-åriga barn i procent med övervikt (ISO-BMI 25*) respektive fetma (ISOBMI 30*) efter olika geografiska områden i Stockholms län. Flickor och pojkar år
2012.
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*Övervikt bland 4-åringar innebär att BMI-värdet ligger över den gräns för åldern som motsvarar BMI ≥25 för vuxna (ISO-BMI
25) och fetma föreligger när BMI ligger över den BMI-gräns för åldern som motsvarar BMI ≥30 för vuxna (ISO-BMI 30) (64).
Källa: Barnhälsovårdens årsrapporter, Stockholms läns landsting (65-71).

Tobaksrökning
Varje år dör 12 000 personer på grund av rökning
Rökning ökar risken för ett flertal allvarliga sjukdomar samt för dödlighet, vilket
innebär att förekomsten av rökning har en direkt påverkan på befolkningens
medellivslängd. Men dagens rökvanor påverkar främst framtida sjuklighet, medan
exempelvis den cancersjuklighet vi ser idag speglar rökvanorna för flera decennier
sedan.
Varannan rökare dör i förtid av sitt bruk och i genomsnitt lever en rökare tio år
kortare än en icke-rökare (72). Att vara utsatt för passiv rökning innebär i stort sett
samma sorts risker som för den aktiva rökaren, om än i lägre grad. Risken att
drabbas av sjukdom på grund av passiv rökning ökar ju större exponeringen är men
det finns inga riskfria nivåer (73).
Tabell 12 visar omfattningen av den sjuklighet och dödlighet som orsakats av
cigarrettrökning. Rökning är en bidragande orsak till alla de sjukdomar som listats
och antalet visar hur många fall av insjuknanden och död som skulle undvikits om
ingen rökte. Beräkningen visar att cirka 97 000 insjuknar och nästan 12 000
personer dör årligen till följd av rökning (74).
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Tabell 12. Rökorsakad dödlighet och sjuklighet
Antal insjuknanden och dödsfall årligen som kan tillskrivas cigarrettrökning 2010–
2012.
Diagnos

Cancer

Insjuknade
av rökning

Avlidna av
rökning

6 819

5 250

45 508

2 855

22 528

3 513

4 693

3

17 367

260

96 916

11 881

Leukemi samt cancer i lunga, läpp, mun, svalg,
strupe, magsäck, tjocktarm, lever, bukspottkörtel,
näs- och bihålor, struphuvud, livmoderhals, äggstock,
njure, njurbäcken, urinledare, urinblåsa.

Lungsjukdomar
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, lunginflammation,
kronisk bronkit, lungfibros, astma hos unga

Hjärtkärlsjuklighet
Hjärtinfarkt, stroke, lungemboli, hjärtsvikt,
subaraknoidalblödning, aorta aneurysm, claudicatio
intermittens

Reproduktionsrelaterade
tillstånd och fosterskador
Impotens, Infertilitet (Kvinnlig),
utomkvedshavandeskap, spontanabort, för tidig
vattenavgång, placenta previa, placenta avlossning,
tillväxthämning hos foster, plötslig spädbarnsdöd

Övrig sjuklighet
Diabetes typ II, höftfraktur, magsår,
makuladegeneration, psoriasis, RA, SLE,
tandlossning, tarmischemi

Totalt antal

Källa: Patientregistret, Cancerregistret, Medicinska födelseregistret, Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. ULF/SILC Statistiska
centralbyrån (74).

Allt förre röker
Sedan 1980 har rökningen minskat kraftigt bland både kvinnor och män, men det är
fortfarande ungefär var sjunde person i den vuxna befolkningen som röker (figur
64). I SCB:s ULF-undersökningar år 2012 uppgav omkring 14 procent av
kvinnorna och 13 procent av männen att de röker dagligen. Motsvarande siffror i
den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” år 2013 var 11 procent
bland båda könen.
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Figur 64. Andel dagligrökare
Andel personer i procent som röker dagligen. Kvinnor och män 16–84 år för
perioden 1980–2012*. Åldersstandardiserade tal.
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*Glidande treårsmedelvärden åren 1980–2005 och 2009–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Rökning är vanligast bland personer i övre medelåldern (figur 65). Detta gäller
särskilt bland kvinnor men rökningen i gruppen har minskat, liksom i yngre åldrar.
Kvinnor över pensionsåldern har däremot inte minskat sitt rökande. Bland män har
rökningen minskat i alla åldersgrupper. Daglig rökning bland unga kvinnor och
män i åldern 16–24 år har inte minskat alls under de senaste åren, vilket är viktigt
att notera. I unga år nyrekryteras många rökare och ungdomarna etablerar rökvanor
som riskerar att bli livslånga.
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Figur 65. Andel dagligrökare efter ålder
Andel personer i procent som röker dagligen efter ålder. Kvinnor och män 16–84 år
för perioden 1980–2012*. Åldersstandardiserade tal.
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*Glidande treårsmedelvärden åren 1980–2005 och 2009–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Rökning är betydligt vanligare i socioekonomiskt utsatta grupper, vilket är en
bidragande orsak till de skillnader som finns i sjuklighet och dödlighet. I SCB:s
ULF-undersökningar uppger var fjärde kvinna med förgymnasial utbildning att de
röker och nästan var fjärde man (figur 66). Bland de eftergymnasialt utbildade
röker var tionde kvinna och mindre än var tionde man. Den nationella
folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” visar ett liknande mönster, med mer
rökning bland dem med lägre utbildning, fast på något lägre nivåer än ULF-data.
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Figur 66. Andel dagligrökare efter utbildningsnivå
Andel personer i procent som röker dagligen efter utbildningsnivå. Kvinnor och
män 16-84 år för perioden 2010–2012*. Åldersstandardiserade tal.
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*Treårsmedelvärde åren 2010–2012.
Källa: ULF-undersökningarna SCB.

Det finns också skillnader i hur hälsan har utvecklats mellan grupper med olika
rökvanor. Män har slutat röka i snabbare takt än kvinnor, vilket innebär att deras
rökrelaterade ohälsa också minskar i snabbare takt. Det är exempelvis tydligt när
det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Reproduktionsrelaterade tillstånd och
fosterskador påverkas av rökning på kort sikt, vilket innebär att en minskning av
cigarrettrökning bland kvinnor i fertil ålder relativt snabbt får genomslag. Detta har
betydelse för sjukligheten och dödligheten bland spädbarn.

Alkoholkonsumtion
Totalkonsumtionen av alkohol bland vuxna minskar
Totalkonsumtionen av alkohol har minskat något sedan år 2004 (figur 67).
Totalkonsumtionen beräknas av Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN) utifrån två komponenter, dels den registrerade
försäljningen och dels den oregistrerade delmängden som består av införsel från
utlandet, bland annat smuggling, köp via internet samt hemtillverkning (75). Av
figur 71 framgår att den oregistrerade alkoholkonsumtionen har minskat medan den
registrerade försäljningen har ökat något.
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Figur 67. Genomsnittlig årskonsumtion av alkohol bland vuxna
Genomsnittlig årskonsumtion* i antal liter 100 procentig alkohol bland vuxna 15 år
och äldre. Kvinnor och män tillsammans åren 2001–2012**.

Liter 100 % alkohol
12
10
8
6
4
2
0
2001

-03

-05

-07

-09

-11 2012

Totalkonsumtion
Registrerad delmängd
Oregistrerad delmängd
*I samband med att CAN övertog Monitormätningarna från SoRAD år 2013 genomfördes ett antal förändringar i den metodik som
använts för att få en bild av den oregistrerade delen av konsumtionen. Förändringarna har inneburit att tidigare publicerade
uppgifter reviderats bland annat för att göra dem jämförbara med de uppgifter som kommer att publiceras för år 2013 och framåt.
**Glidande treårsmedelvärden åren 2001–2012.
Källa: Monitorundersökningarna, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (75).

Var femte man och var åttonde kvinna riskkonsumerar alkohol
Riskkonsumtion av alkohol är en regelbunden konsumtion av en viss mängd
alkohol under en vecka vilket medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska
och sociala konsekvenser. I den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”
definieras riskkonsumtion av alkohol utifrån ett frågeinstrument, där tre frågor om
dryckesfrekvens, typisk kvantitet och frekvens intensivkonsumtion poängsätts till
ett summaindex6. Figur 68 visar att andelen män och kvinnor med riskkonsumtion
av alkohol minskade under åren 2004–2013. Var femte man och var åttonde kvinna
bedöms vara riskkonsument. Skillnaden mellan könen varken ökade eller minskade
under perioden.

6

Riskkonsumtionen av alkohol mäts i den nationella folkhälsoenkäten med hjälp av frågeinstrumentet AUDIT-C som
består av tre frågor om dryckesfrekvens, typisk kvantitet och frekvens av intensivkonsumtion. Svarsalternativen för
varje fråga tillskrivs ett värde mellan 0 och 4 poäng. Genom att värdena för svarsalternativen på de tre frågorna
adderas erhålls ett summaindex med ett värde mellan 0 och 12 poäng. Kvinnor med 5-12 poäng och män med 6-12
poäng räknas som riskkonsumenter av alkohol.
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Figur 68. Andel med riskkonsumtion av alkohol bland vuxna
Andel kvinnor och män, 16–84 år med riskkonsumtion* av alkohol åren 2004–
2013**. Åldersstandardiserade tal.
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*Riskkonsumenter beräknas med hjälp av frågeinstrumentet AUDIT-C genom ett summaindex utifrån tre frågor (76)
**Glidande treårsmedelvärden åren 2005–2012.
Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.

Riskkonsumtion av alkohol är vanligast bland unga vuxna (figur 69) även om
andelen riskkonsumenter i gruppen har minskat under senare år enligt resultat från
den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Resultaten bör dock tolkas
med försiktighet eftersom svarsfrekvensen i enkäten är relativt låg, i synnerhet
bland de unga männen.
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Figur 69. Andel med riskkonsumtion av alkohol bland vuxna efter ålder
Andel kvinnor och män, 16–29 år, 30–44 år, 45–64 år och 65–84 år, med
riskkonsumtion* av alkohol åren 2004–2013**.
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*Riskkonsumenter beräknas med hjälp av frågeinstrumentet AUDIT-C genom ett summaindex utifrån tre frågor (76).
**Glidande treårsmedelvärden åren 2005-2012.
Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.

Riskkonsumtion av alkohol är ungefär lika vanligt bland kvinnor oavsett deras
utbildningsbakgrund (figur 70). Bland män med eftergymnasial utbildning är
andelen med riskkonsumtion dock lägre än bland dem med kortare utbildning.
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Figur 70. Andel med riskkonsumtion av alkohol bland vuxna efter
utbildningsnivå
Andel kvinnor och män, 30–74 år efter utbildningsnivå, med riskkonsumtion* av
alkohol åren 2011–2013**. Åldersstandardiserade tal.
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*Riskkonsumenter beräknas med hjälp av frågeinstrumentet AUDIT-C genom ett summaindex utifrån tre frågor (76).
**Treårsmedelvärde åren 2011–2013.
Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar har minskat
Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs nio har minskat under 2000-talet. Det
gäller oavsett om man mäter genomsnittlig årskonsumtion eller
intensivkonsumtion. Mätt som genomsnittlig konsumtion dricker pojkar mer än
flickor, medan intensivkonsumtion är lika vanligt bland båda könen.
Intensivkonsumtion innebär här att man dricker stora mängder alkohol vid ett och
samma tillfälle, till exempel en hel flaska vin eller fyra burkar starköl (77). Figur
71 visar minskningen av den genomsnittliga årskonsumtionen under perioden
2002–2013 och figur 72 visar hur intensivkonsumtionen minskade under samma
period. Nedgången kan bero på sociala trender bland ungdomar, både
internationellt och nationellt. Sociala medier och datorspelande kan inverka
eftersom den som är alkoholpåverkad inte presterar lika bra som den som är nykter.
Dessutom har en hel del åtgärder genomförts för att motverka alkoholkonsumtion
bland ungdomar under senare år till exempel minskad tillgång till alkohol för unga,
uppskjutning av debutåldern för alkohol och bättre föräldrakontroll (78).
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Figur 71. Genomsnittlig årskonsumtion av alkohol bland ungdomar
Genomsnittlig årskonsumtion* i antal liter 100 procentig alkohol bland ungdomar i
årskurs 9. Flickor och pojkar åren 2002–2013**.
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*Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen beskrivs i liter ren alkohol (100 procent) per elev i årskurs 9. Data baseras på
klassrumsundersökningar med anonyma enkäter utifrån ett slumpmässigt urval. Omkring 5 100 elever deltog i 2013 års
undersökning och bortfallet var 15 procent.
**Glidande treårsmedelvärden åren 2002–2013.
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
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Figur 72. Intensivkonsumtion av alkohol bland ungdomar
Intensivkonsumtion* av alkohol (minst 1 gång/månad) bland ungdomar i årskurs 9.
Flickor och pojkar åren 2002–2013**.
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*Intensivkonsumtion innebär här att man dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle, t.ex. en hel flaska vin eller fyra
burkar starköl (77).
**Glidande treårsmedelvärden åren 2002–2013.
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Vård för alkoholdiagnoser ökar bland unga
År 2012 vårdades 10 840 kvinnor och 21 948 män på sjukhus för en
alkoholrelaterad diagnos (se faktaruta nedan). Vård för alkoholrelaterade diagnoser
är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, men sedan 1990-talet har
sjukhusinläggningarna ökat bland kvinnor (figur 73).
Vård för alkoholrelaterade diagnoser är vanligast i övre medelåldern (45–64 år) för
både kvinnor och män. Figuren visar också en mer ogynnsam utveckling bland de
unga (15–24 år), för vilka inläggningarna har ökat. Ökningen har varit snabbare
bland de unga kvinnorna än bland männen, och det är numera lika vanligt att unga
kvinnor vårdas som att unga män vårdas.
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Figur 73. Sjukhusvård för alkoholrelaterade diagnoser
Kvinnor och män i åldrarna 15–24, 25–44, 45–64, 65-84 och 85+ år, som vårdades
på sjukhus för alkoholrelaterade diagnoser åren 1992–2012. Antal per 100 000,
glidande treårsmedelvärden, åldersstandardiserade tal.
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

År 2012 var det i genomsnitt 422 kvinnor (8,6/100 000) och 1 490 män
(32/100 000) som dog med en alkoholrelaterad diagnos som dödsorsak. Sedan
1992 har dödligheten i alkoholrelaterade diagnoser minskat bland män, vilket
inneburit att könsskillnaderna minskat (figur 74). De allra senaste åren har
dödligheten även minskat bland kvinnor efter en tidigare ökning.
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Figur 74. Dödlighet i alkoholrelaterade diagnoser
Dödlighet i alkoholrelaterade diagnoser åren 1992–2012. Kvinnor och män, antal
per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Alkohol orsakar mer än 60 olika sjukdomstillstånd, varav de vanligaste är olika
former av hjärt- och kärlsjukdomar, leverskador, cancer och psykisk ohälsa (79,
80). Alkohol beräknas orsaka ungefär 10 procent av all cancer hos män och 3
procent hos kvinnor (81).
I måttet alkoholrelaterade diagnoser som använts ovan för beräkning av
sjukhusinläggningar och dödlighet ingår inte olyckor orsakade av alkohol. Måttet
går att komplettera med andra alkoholrelaterade indikatorer, exempelvis antalet
döda personbilsförare med alkohol i blodet, och då får man en vidare bild av den
alkoholrelaterade dödligheten. Enligt en skattning avseende år 2009 inträffade
drygt 4 500 dödsfall med alkoholrelaterad diagnos, där alkoholen var både
underliggande och bidragande orsak till dödsfallet (82). Därtill kommer alkoholens
skador på andra än den som dricker, de är svåra att beräkna inte minst på grund av
stort mörkertal, men där talen skulle kunna överstiga de skador avseende personen
som dricker (83).
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Alkohol- och narkotikarelaterad dödlighet
För en detaljerad beskrivning av begreppen ”alkoholrelaterad dödlighet” och ”narkotikarelaterad dödlighet” hänvisas till
Dödsorsaker 2012 (84). Detta är de vanligaste diagnoserna som ingår:
Alkoholrelaterad dödlighet
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol
Gastrit (magsäcksinflammation) orsakad av alkohol
Leversjukdom orsakad av alkohol
Pankreatit orsakad av alkohol
Alkoholförgiftning
Narkotikarelaterad dödlighet
Förgiftningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
Drogberoende och drogmissbruk

Cannabis och narkotikaanvändning
Narkotikabruk innebär ökade risker för både medicinska och sociala skador samt
ökad risk för att dö i förtid. Olika typer av psykiska sjukdomar och besvär är också
vanligare hos personer med ett skadligt narkotikabruk men även ett mindre
regelbundet bruk ger psykisk ohälsa i högre grad (85).
Ungefär 3 procent av männen och 1,5 procent av kvinnorna som svarat på
nationella folkhälsoenkäten anger att de har använt cannabis under det senaste året
(Figur 75) och cannabisanvändningen ökade något under perioden 2004–2013.
Andelen som angett cannabisanvändning det senaste året är betydligt högre bland
unga vuxna; i åldersgruppen 16–29 år var det 5,5 procent av kvinnorna och 9,1
procent av männen åren 2011–2013.
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Figur 75. Andel vuxna med cannabisanvändning
Andel kvinnor och män 16–84 år som använt cannabis under det senaste året,
perioden 2004–2013*. Åldersstandardiserade tal.
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*Glidande treårsmedelvärden åren 2005–2012.
Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.

Figur 76 visar att konsumtionen av andelen flickor och pojkar som använt
narkotika någon gång, varierade under perioden 1980–2013. Fler pojkar än flickor
har använt narkotika. Figur 76 visar också att andelen flickor och pojkar som
använt narkotika i årskurs 2 på gymnasiet har ökat något mellan åren 2005–2013,
mer bland pojkar än flickor.
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Figur 76. Konsumtion av narkotika bland ungdomar
Konsumtion* av narkotika någon gång bland ungdomar i årskurs 9 grundskolan
och årskurs 2 gymnasiet. Flickor och pojkar åren 1980–2013**.
Procent
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*Svarat Ja, på frågan ”Har du någon gång använt narkotika? (Med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, kokain,
heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.).
**Glidande treårsmedelvärden åren 1980–2013 samt åren 2004–2013 för gymnasieelever åk 2.
Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Vård för narkotikadiagnoser ökar snabbt bland unga
År 2012 vårdades i genomsnitt 4 400 kvinnor och 7 980 män på sjukhus för en
narkotikarelaterad diagnos. Inläggningarna har ökat bland både kvinnor och män i
alla åldersgrupper, men allra snabbast i åldern 15–24 år (figur 77). Under 1990talet var det vanligast att personer i åldern 25–44 år lades in för vård på grund av
narkotikamissbruk. Bland kvinnor har det under 2000-talet varit ungdomar i åldern
15–24 år som oftast fått vård, och bland män i samma åldersgrupp är det nu nästan
lika vanligt som bland män i åldern 25–44 år.
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Figur 77. Sjukhusvård för narkotikarelaterade diagnoser
Kvinnor och män i åldrarna 15–24, 25–44, 45–64, 65–84 och 85+ år, som vårdades
på sjukhus för narkotikarelaterade diagnoser åren 1992–2012. Antal per 100 000.
Glidande treårsmedelvärden, åldersstandardiserade tal.
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

År 2012 var det i genomsnitt 134 kvinnor (2,8/100 000) och 395 män (8,2/100 000)
som dog på grund av sitt narkotikamissbruk. Bland både kvinnor och män har
dödligheten i narkotikarelaterade diagnoser ökat under senare år (figur 78).
Figur 78. Dödlighet i narkotikarelaterade diagnoser
Dödlighet i narkotikarelaterade diagnoser åren 1992–2012. Kvinnor och män,
antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal, glidande treårsmedelvärden.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.
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Män

Att minska ojämlikheten i hälsa
Trots att Sverige i ett internationellt perspektiv är ett relativt jämlikt samhälle vad
gäller både hälsa och välfärdens fördelning, så är hälsan ojämlikt fördelad även här.
Denna rapport har visat att skillnader mellan grupper med olika
utbildningsbakgrund finns avseende livslängd, självskattad hälsa och i förekomsten
av så gott som alla stora folksjukdomar. Skillnader finns också i förutsättningar för
god hälsa. Kvinnor med endast grundskoleutbildning har haft en sämre
hälsoutveckling än andra grupper i samhället, och det finns skillnader i dödlighet
även bland barn vars mödrar har olika lång utbildning. Utifrån dessa resultat kan vi
konstatera att hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen.
I slutrapporten ”Closing the Gap in a Generation” konstaterar WHO:s oberoende
kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer, den så kallade
Marmotkommissionen, att ”ojämlikhet i hälsa går att undvika, eftersom den har sin
grund i de förhållanden under vilka människor växer upp, lever, arbetar och åldras
och de system som tillämpas för att hantera sjukdomar”. Kommissionen lämnade
tre rekommendationer för minskad ojämlikhet i hälsa (36):


Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv.



Angrip den ojämna fördelningen av makt, pengar och resurser.



Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av åtgärder.

Den sista av rekommendationerna har störst relevans för Folkhälsomyndigheten.
Att förbättra datainsamling och därmed möjligheten till bra bedömningar, ökar inte
minst möjligheten att effektivt stötta de regionala och lokala initiativ som, med
Marmotkommissionen som förebild (86), samlat in och analyserat en omfattande
mängd inhemska data. Det kommer också att behöva göras en analys av statens roll
i det framtida folkhälsoarbetet.
Regeringen gav redan år 2010 dåvarande Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att
analysera vilka lärdomar Sverige kunde dra av Marmotkommissionens arbete.
Myndighetens utredning visade att det behövs politiska beslut på både regional och
nationell nivå för att minska sociala skillnader i hälsa. Den visade också på behovet
av att integrera folkhälsopolitiken i fler politikområden än hälso- och sjukvården. I
syfte att göra avvägningar och ta fram underlag för politiska prioriteringar som har
målet att minska de sociala hälsoskillnaderna i befolkningen, krävs dessutom
samordning mellan aktörer inom olika samhällssektorer. Förbättrad uppföljning av
utvecklingen av sociala skillnader i hälsa är ytterligare ett viktigt statligt ansvar,
men redan nu vet vi tillräckligt för att agera.
Med utgångspunkt i de resultat som årets folkhälsorapport uppvisar konstaterar
Folkhälsomyndigheten att de slutsatser som Statens folkhälsoinstitut drog avseende
den fortsatta hanteringen av folkhälsofrågor på övergripande nivå fortfarande är
aktuella, och att det finns mycket kvar att göra.
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Folkhälsomyndigheten ska främja befolkningens hälsa genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning. Till myndighetens uppgifter hör att årligen lämna en rapport om folkhälsan
och dess bestämningsfaktorer.
Den här rapporten ger en bred överblick över folkhälsoläget i Sverige. Den visar på många
aspekter av hälsa och även bestämningsfaktorer för hälsa, vilket ger en möjlighet att se mönster
och samband för hur hälsan i stort utvecklas i befolkningen och i olika befolkningsgrupper.
Huvudsakliga målgrupper är regering, riksdag och tjänstemän på nationell nivå, men rapporten är
också av intresse för politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt andra som arbetar
med folkhälsofrågor.
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