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Resultat för indikatorer som ingår i 
årsrapporten 
I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten 
utifrån ett nuläge, det vill säga 2017, 2018 eller 2019 beroende på tillgänglig data, 
samt utvecklingen över tid. Tabellerna är uppdelade på rubrikerna hälsa, 
levnadsvanor och livsvillkor för att följa rapportens disposition. Under varje rubrik 
är indikatorerna uppdelade på olika tabeller utifrån källa. Varje indikator redovisas 
utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland i den mån information finns 
tillgänglig. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om 
indikatorerna https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering–
statistik/folkhalsans–utveckling/. För länkar till respektive indikator se kapitlet 
Vidare läsning i Årsrapporten. 

Antal dödsfall och antalet vårdade per 100 000 invånare (Tabell 1a-c, 3a-c, 5a-c 
och 6a-c) samt andel vuxna i ekonomisk utsatthet (tabell 13a-c) visas som 
åldersstandardiserade siffror. Ålderstandardisering har gjorts för att justera för 
effekten av att åldersfördelningen kan vara olika mellan befolkningsgrupper och 
över tid. Till exempel finns det en större andel äldre både i gruppen med 
förgymnasial utbildningsnivå och i gruppen födda i övriga Norden (ej Sverige) 
jämfört med övriga utbildningsgrupper och födelseregioner, vilket påverkar 
dödligheten i dessa grupper. 

Pilarna i tabellerna visar utvecklingen över tid, både inom respektive grupp och 
ojämlikhet mellan två grupper. Uppåtgående pil visar på en ökning, nedåtgående 
pil visar på en minskning och rak pil visar att det inte har skett någon signifikant 
utveckling under perioden. Avsaknad av pil betyder att analys inte har utförts, 
vilket kan ha flera olika anledningar, som till exempel att det finns för få fall för att 
möjliggöra analys. 

Förändringen över tid inom respektive grupp kan vara signifikant ökande eller 
minskande trots att utvecklingen gått både upp och ner under perioden (se bilaga 3 
för metodbeskrivning). I dessa fall är pilens riktning oftast ett utslag av 
utvecklingen under den senare delen av perioden. Färgen på pilen visar i sin tur om 
förändringen har varit positiv eller negativ ur ett hälsoperspektiv under perioden. 
Grön pil betyder att förändringen har varit positiv och röd pil betyder att 
förändringen har varit negativ.  

Förändring över tid i ojämlikhet mellan två grupper visas endast för 
utbildningsnivå. Här visar pilarna en eventuell ökning eller minskning av 
ojämlikheten mellan en grupp och referensgruppen, eftergymnasial 
utbildningsnivå.  

I metodbeskrivningen i bilaga 3 finns information om hur analyserna har utförts. 

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/
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Hälsa 
Tabell 1a. Antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre* uppdelat på kön och ålder 
2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

Dödsorsak  Kvinnor Män 15–29 30–44 45–64 65–84 85– 

Enligt alkoholindex 23 11 36 1,2 4,3 29 61 16 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Läkemedels- och 
narkotikaförgiftn. 

11 8,6 13 9,2 13 13 7,2 5,8 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Bröstcancer** 34 34 0,3 0,2 5,1 22 79 216 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Lungcancer 43 41 45 0,1 0,9 22 144 184 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Prostatacancer*** 55 – 55 0,0 0,0 7,3 149 1 045 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Tjock– och 
ändtarmscancer 

31 27 37 0,3 2,0 13 89 261 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Cirkulationsorga-
nens sjukdomar 

362 297 444 1,7 6,0 74 679 6 269 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Yttre orsaker 47 31 66 17 19 26 68 522 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Suicid   15 9,0 21 13 14 17 15 21 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre 
åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, 
lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre. 

** För bröstcancer redovisas för totalt, ålder och utbildningsnivå endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet 
män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock 
bröstcancer varje år, varpå denna siffra också redovisas separat. 

*** För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande 
behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.  
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Tabell 1b. Antal dödsfall per 100 000 invånare 25 år och äldre* uppdelat på utbildningsnivå 
2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade. 

 Totalt Utbildningsnivå 

Dödsorsak  Förgymnasial  Gymnasial  Eftergymnasial  

Enligt alkoholindex 27 47 30 13 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar 

12 29 14 6,0 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Bröstcancer** 39 40 38 39 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper  Ingen ojämlikhet Ingen ojämlikhet Jämförelsegrupp 

Lungcancer 50 66 52 30 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Prostatacancer*** 65 69 64 58 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Tjock– och ändtarmscancer 36 38 38 32 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Cirkulationsorganens sjd.  420 507 410 307 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Yttre orsaker 52 81 55 36 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Suicid 16 24 18 11 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre 
åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, 
lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre. 

** För bröstcancer redovisas för totalt, ålder och utbildningsnivå endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet 
män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock 
bröstcancer varje år, varpå denna siffra också redovisas separat. 

*** För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande 
behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera. 
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Tabell 1c. Antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre* uppdelat på födelseland 
2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade. 

 Totalt Födelseland 

Dödsorsak  Sverige  Övriga 
Norden 

Övriga 
Europa 

Övriga 
världen 

Enligt alkoholindex 23 24 50 15 4,9 

Utveckling inom resp. grupp      

Läkemedels- och 
narkotikaförgiftningar 

11 12 20 7,4 5,9 

Utveckling inom resp. grupp      

Bröstcancer** 34 34 38 29 29 

Utveckling inom resp. grupp      

Lungcancer 43 41 55 49 39 

Utveckling inom resp. grupp      

Prostatacancer*** 55 56 47 39 36 

Utveckling inom resp. grupp      

Tjock– och ändtarmscancer 31 32 33 28 19 

Utveckling inom resp. grupp      

Cirkulationsorganens 
sjukdomar 

362 361 405 347 279 

Utveckling inom resp. grupp      

Yttre orsaker  47  48 60 30 37 

Utveckling inom resp. grupp      

Suicid  15 16 25 13 7,0 

Utveckling inom resp. grupp      

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre 
åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, 
lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre. 

** För bröstcancer redovisas för totalt, ålder och utbildningsnivå endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet 
män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock 
bröstcancer varje år, varpå denna siffra också redovisas separat. 

*** För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande 
behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera. 
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Tabell 2a. Spädbarnsdödlighet, antal dödsfall per 1 000 levande födda, uppdelat på kön 
och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

 Flickor Pojkar 

 Första 
levnads–
veckan 

Första 
levnads–
månaden 

Första 
levnads–

året 

Första 
levnads–
veckan 

Första 
levnads–
månaden 

Första 
levnads–

året 

Spädbarnsdödlighet 0,8 1,1 1,8 1,1 1,4 2,2 

Utveckling inom resp. 
grupp 

       

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 2b. Spädbarnsdödlighet, antal dödsfall per 1 000 levande födda, första levnadsåret, 
uppdelat på föräldrarnas utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

 Totalt Föräldrarnas utbildningsnivå 

  Förgymnasial  Gymnasial  Eftergymnasial  

Spädbarnsdödlighet 2,0 4,3 2,2 1,6 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper   Ingen ojämlikhet Jämförelsegrupp 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 2c. Spädbarnsdödlighet, antalet dödsfall per 1 000 levande födda, första 
levnadsåret, uppdelat på moderns födelseland 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

 Totalt Moderns födelseland 

  Sverige  Övriga 
Norden 

Övriga 
Europa 

Övriga 
världen 

Spädbarnsdödlighet 2,0 1,7 1,5 2,2 3,1 

Utveckling inom resp. grupp      

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 3a. Antal förtida dödsfall per 100 000 invånare 15–64 år uppdelat på kön och ålder 
2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

  Kvinnor Män 15–29 30–44 45–64 

Förtida dödlighet 161 124 198 42 68 324 

Utveckling inom resp. grupp       

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 
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Tabell 3b. Antal förtida dödsfall per 100 000 invånare 25–64 år uppdelat på utbildningsnivå 
2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade. 

 Totalt Utbildningsnivå 

  Förgymnasial  Gymnasial  Eftergymnasial  

Förtida dödlighet 189 333 209 114 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 3c. Antal förtida dödsfall per 100 000 invånare 15–64 år uppdelat på födelseland 
2018 samt utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade. 

 Totalt Födelseland 

  Sverige  Övriga 
Norden 

Övriga 
Europa 

Övriga 
världen 

Förtida dödlighet 161 166 218 142 127 

Utveckling inom resp. grupp      

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 4a. Återstående medellivslängd (år kvar att leva), uppdelat på kön och 
utbildningsnivå 2018. Utbildningsnivå redovisas endast för inrikes födda. 

 Totalt Kön Utbildningsnivå 

Indikator  Kvinnor Män Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 

Återstående 
medellivslängd vid 
födseln 

82,5 84,3 80,8 – – – 

Återstående 
medellivslängd vid 
30 års ålder 

53,2 54,7 51,5 49,7 52,9 55,8 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 4b. Återstående medellivslängd (år kvar att leva) uppdelat på födelseland 
2014/2018 (femårsmedelvärde). 

 Totalt Födelseland 

  Sverige  Övriga Norden Övriga Europa Övriga världen 

Återstående 
medellivslängd vid 
30 års ålder 

53,0 53,0 51,2 53,3 54,5 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 
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Tabell 5a. Antal döda samt slutenvårdade förstagångsinsjuknanden* per 100 000 invånare 
15 år och äldre uppdelat på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2007–2018. Siffrorna för 
kön är åldersstandardiserade. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

Sjukdomstillstånd  Kvinnor Män 15–29 30–44 45–64 65–84 85– 

Hjärtinfarkt 260 173 355 0,9 19 195 680 1 742 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Stroke 262 216 308 6,8 20 133 708 2 147 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Efter minst 7 infarktfria/strokefria år. 

Tabell 5b. Antal döda samt slutenvårdade förstagångsinsjuknanden* per 100 000 invånare 
25 år och äldre uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2007–2018. Siffrorna 
för utbildningsnivå är åldersstandardiserade. 

 Totalt Utbildningsnivå 

Sjukdomstillstånd  Förgymnasial  Gymnasial  Eftergymnasial  

Hjärtinfarkt  302 371 309 234 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Stroke  303 347 304 258 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Efter minst 7 infarktfria/strokefria år. 

Tabell 5c. Antal döda samt slutenvårdade förstagångsinsjuknanden* per 100 000 invånare 
15 år och äldre uppdelat på födelseland 2018 samt utvecklingen 2007–2018. Siffrorna för 
födelseland är åldersstandardiserade. 

 Totalt Födelseland 

Sjukdomstillstånd  Sverige Övriga 
Norden 

Övriga 
Europa  

Övriga 
världen 

Hjärtinfarkt  260 253 280 273 301 

Utveckling inom resp. grupp      

Stroke  262 258 292 260 241 

Utveckling inom resp. grupp      

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Efter minst 7 infarktfria/strokefria år. 
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Tabell 6a. Antal skador per 100 000 invånare uppdelat på kön och ålder 2018 samt 
utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

Sjukdomstillstånd  Kvinnor Män 15–29 30–44 45–64 65–84 85– 

Våldsrelaterade 
skador 
15 år och äldre 

17 7,0 26 33 19 13 4,9 4,6 

Utveckling inom 
resp. grupp 

        

Fallolyckor 
65 år och äldre 

2 460 2 655 2 190 – – – 1 632 8 051 

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 6b. Antal skador per 100 000 invånare uppdelat på utbildningsnivå 2018 samt 
utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade. 

 Totalt Utbildningsnivå 

Sjukdomstillstånd  Förgymnasial  Gymnasial  Eftergymnasial  

Våldsrelaterade skador 
25 år och äldre 

13 44 15 4,9 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Fallolyckor  
65 år och äldre 

2 460 2 562 2 504 2 331 

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 6c. Antal skador per 100 000 invånare uppdelat på födelseland 2018 samt 
utvecklingen 2006–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade. 

 Totalt Födelseland 

Sjukdomstillstånd  Sverige Övriga 
Norden 

Övriga 
Europa  

Övriga 
världen 

Våldsrelaterade skador 
15 år och äldre 

17 14 16 18 31 

Utveckling inom resp. grupp      

Fallolyckor 
65 år och äldre 

2 460 2 476 2 758 2 070 1 795 

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 
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Tabell 7a. Andel (procent) barn och unga med psykosomatiska besvär i åldrarna 11, 13 och 
15 år fördelat på kön och ålder 2017/18. 

 Flickor Pojkar 

 11 år  
% 

13 år 
% 

15 år 
% 

11 år  
% 

13 år 
% 

15 år 
% 

Psykosomatiska 
besvär  

41 52  62 30  28  35 

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 7b. Andel (procent) barn och unga med psykosomatiska besvär i åldrarna 11, 13 
och 15 år fördelat på kön och socioekonomisk situation 2017/18. 

 Flickor Pojkar 

 Dålig 
% 

Genomsnittlig 
% 

Bra 
% 

Dålig 
% 

Genomsnittlig 
% 

Bra 
% 

Psykosomatiska 
besvär  

83 69 49 55 43 29 

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 7c. Andel (procent) barn och unga med psykosomatiska besvär i åldrarna 11, 13 och 
15 år fördelat på kön och födelseland 2017/18. 

 Flickor Pojkar 

 Födda i Sverige 
% 

Födda 
utomlands 

% 

Födda i Sverige 
% 

Födda 
utomlands 

% 

Psykosomatiska 
besvär  

53 51 32 25 

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 
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Tabell 8a. Andel (procent) invånare 16–84 år med självskattad hälsa/ohälsa uppdelat på 
kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

Hälsotillstånd  
% 

Kvinnor 
% 

Män 
% 

16–29 
% 

30–44 
% 

45–64 
% 

65–84 
% 

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande*  

17 20 14 25 20 14 9 

Utveckling inom 
resp. grupp 

       

Ängslan, oro eller 
ångest 

39 46 32 52 41 34 32 

Utveckling inom 
resp. grupp 

       

Stress 16 19 12 26 20 14 5 

Utveckling inom 
resp. grupp 

       

Bra allmänt 
hälsotillstånd 

71 69 74 79 79 70 58 

Utveckling inom 
resp. grupp 

       

Övervikt och fetma 51 45 58 31 47 61 61 

Utveckling inom 
resp. grupp 

       

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

* Mätt med GHQ5. 
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Tabell 8b. Andel (procent) invånare 25–84* år med självskattad hälsa/ohälsa uppdelat på 
utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

Totalt Utbildningsnivå 

Hälsotillstånd 
% 

Förgymnasial 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande** 

15 13 15 16 

Utveckling inom resp. grupp   

Ojämlikhet mellan grupper   Jämförelsegrupp 

Ängslan, oro eller 
ångest 

37 37 36 38 

Utveckling inom resp. grupp    

Ojämlikhet mellan grupper   Jämförelsegrupp 

Bra allmänt 
hälsotillstånd 

70 54 67 79 

Utveckling inom resp. grupp   

Ojämlikhet mellan grupper   Jämförelsegrupp 

Stress 14 11 13 16 

Utveckling inom resp. grupp    

Ojämlikhet mellan grupper  Ingen ojämlikhet Jämförelsegrupp

Övervikt och fetma 55 65 62 45 

Utveckling inom resp. grupp   

Ojämlikhet mellan grupper   Jämförelsegrupp 

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

* Trendanalyserna som ligger till grund för att skatta om utvecklingen över tid ökat, minskat eller kvarstår innefattar 
personer 25–74 år 2006–2009 och personer 25–84 år från 2010 och framåt.

** Mätt med GHQ5. 
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Tabell 8c. Andel (procent) invånare 16–84 år med självskattad hälsa/ohälsa uppdelat på 
födelseland 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

Totalt Födelseland 

Hälsotillstånd 
% 

Sverige 
% 

Övriga 
Norden 

% 

Övriga 
Europa 

% 

Övriga 
världen 

% 

Nedsatt psykiskt 
välbefinnande* 

17 16 12 20 21 

Utveckling inom resp. grupp     

Ängslan, oro eller ångest 39 39 36 40 40 

Utveckling inom resp. grupp     

Stress 16 15 11 19 18 

Utveckling inom resp. grupp     

Bra allmänt hälsotillstånd 71 72 60 72 74 

Utveckling inom resp. grupp      

Övervikt och fetma 51 51 65 52 51 

Utveckling inom resp. grupp     

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

* Mätt med GHQ5.
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Tabell 9. Antal anmälda fall i alla åldrar 2019. 

Totalt Kön 

Kvinnor Män Uppgift saknas 

Hiv 449 161 288 0 

Hepatit B 1103 443 659 1 

Gonorré 3 245 891 2 354 0 

Syfilis 431 29 402 0 

Klamydia 34 726 19 383 15 341 2 

Mässling 20 10 10 0 

Campylobakterinfektion 6 693 3 003 3 690 0 

Meticillinresistenta gula 
stafylokocker (MRSA) 

3 858 2 011 1 847 0 

Enterohemorragisk 
escherichia coli (EHEC) 

756 406 350 0 

Vancomycinresistenta 
enterokocker (VRE) 

233 94 139 0 

Enterobacteriaceae med 
ESBLCARBA 

202 88 114 0 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Levnadsvanor 
Tabell 10a. Andel (procent) invånare 16–84 år som uppger en viss levnadsvana uppdelat 
på kön och ålder 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

Totalt Kön Ålder (år) 

Levnadsvana 
% 

Kvinnor 
% 

Män 
% 

16–29 
% 

30–44 
% 

45–64 
% 

65–84 
% 

Riskkonsumtion av 
alkohol 

16 13 20 22 14 18 10 

Utveckling inom 
resp. grupp 

      

Cannabis-
användning* 

3,0 1,8 4,1 8,9 3,7 0,6 0,1 

Utveckling inom 
resp. grupp 

     

Daglig tobaks-
rökning 

7 7 7 5 5 10 8 

Utveckling inom 
resp. grupp 

      

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

Tabell 10b. Andel (procent) invånare 25–84* år som uppger en viss levnadsvana uppdelat 
på utbildningsnivå 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

Totalt Utbildningsnivå 

Levnadsvana 
% 

Förgymnasial 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Riskkonsumtion av alkohol 15 13 17 15 

Utveckling inom resp. grupp   

Ojämlikhet mellan grupper   Jämförelsegrupp 

Cannabisanvändning** 2,3 1,1 1,8 3,1 

Utveckling inom resp. grupp   

Ojämlikhet mellan grupper Jämförelsegrupp 

Daglig tobaksrökning 8 14 9 4 

Utveckling inom resp. grupp   

Ojämlikhet mellan grupper   Jämförelsegrupp 

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

* Trendanalyserna som ligger till grund för att skatta om utvecklingen över tid ökat, minskat eller kvarstår innefattar 
personer 25–74 år 2006–2009 och personer 25–84 år från 2010 och framåt.

**Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna. 
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Tabell 10c. Andel (procent) invånare 16–84 år som uppger en viss levnadsvana uppdelat 
på födelseland 2018 samt utvecklingen 2006–2018. 

Totalt Födelseland 

Levnadsvana 

% 

Sverige 

% 

Övriga 
Norden 

% 

Övriga 
Europa 

% 

Övriga 
världen 

% 

Riskkonsumtion av alkohol 16 18 15 9 5 

Utveckling inom resp. grupp     

Cannabisanvändning* 3,0 3,0 2,0 3,2 2,7 

Utveckling inom resp. grupp     

Daglig tobaksrökning 7 6 8 11 10 

Utveckling inom resp. grupp     

 Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten. 

*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

Tabell 11. Andel (procent) andel barn som vid två års ålder är vaccinerade mot sjukdomar 
som ingår i vaccinationsprogrammet 2018. 

Totalt 
% 

Vaccinationstäckning 97 

Källa: Vaccinationsstatistik, Barnhälsovården (datainsamlingen sker aggregerat och kan därför inte redovisas uppdelat 
per kön).  
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Livsvillkor 
Tabell 12a. Ekonomisk standard* (median) i befolkningen 25–64 år (tusentals kronor) 
uppdelat på kön och utbildningsnivå 2017. 

 Totalt Kön Utbildningsnivå 

  Kvinnor Män Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial 

Ekonomisk standard 275,2 278,4 271,9 216,9 267,7 301,1 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av 
hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar 
dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta 
mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2017 års 
prisnivå. 

 

Tabell 12b. Ekonomisk standard* (median) i befolkningen (tusentals kronor) uppdelat på 
ålder 2017. 

 Ålder (år) 

 0–14 15–29 30–44 45–64 65-84 85- 

Ekonomisk 
standard 

221,8 248,8 249,2 306,5 221,1 164,5 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av 
hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar 
dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta 
mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2017 års 
prisnivå. 

 

Tabell 12c. Ekonomisk standard* (median) i befolkningen 25–64 år (tusentals kronor) 
uppdelat på födelseland 2017. 

 Totalt Födelseland 

  Sverige Övriga 
Norden 

Övriga 
Europa 

Övriga 
världen 

Ekonomisk standard 275,2 290,5 279,6 237,9 191,0 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av 
hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar 
dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta 
mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2017 års 
prisnivå. 
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Tabell 13a. Andel (procent) invånare i befolkningen 20 år och äldre i ekonomisk utsatthet* 
uppdelat på kön och ålder 2017 samt utvecklingen 2011–2017. Siffrorna för kön är 
åldersstandardiserade. 

 Totalt Kön Ålder 

  
% 

Kvinnor 
% 

Män 
% 

20–29 
% 

30–44 
% 

45–64 
% 

65–84 
% 

85– 
% 

Ekonomisk 
utsatthet 

14 15 12 16 14 10 13 30 

Utveckling 
över tid 

        

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition 
av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c. 

 

Tabell 13b. Andel (procent) invånare i befolkningen 25 år och äldre i ekonomisk utsatthet* 
uppdelat på utbildningsnivå 2017 samt utvecklingen 2011–2017. Siffrorna för utbildning är 
åldersstandardiserade. 

 Totalt Utbildningsnivå 

  
% 

Förgymnasial 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Ekonomisk utsatthet 13 27 12 7,9 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition 
av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c. 

 

Tabell 13c. Andel (procent) invånare i befolkningen 20 år och äldre i ekonomisk utsatthet* 
uppdelat på födelseland 2017 samt utvecklingen 2011–2017. Siffrorna för födelseland är 
åldersstandardiserade. 

 Totalt Födelseland 

  
 

% 

Sverige 
 

% 

Övriga 
Norden 

% 

Övriga 
Europa 

% 

Övriga 
världen 

% 

Ekonomisk utsatthet 14 10 21 22 38 

Utveckling över tid      

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition 
av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c. 
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Tabell 14a. Andel (procent) barn 0–19 år i ekonomisk utsatthet* uppdelat på ålder 2017 
samt utvecklingen 2011–2017.  

 Totalt Ålder 

  
% 

0–4 
% 

5–9 
% 

10–14 
% 

15–19 
% 

Ekonomisk utsatthet 19 22 20 17 17 

Utveckling över tid      

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition 
av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c. 

 

Tabell 14b. Andel (procent) barn 0–19 år i ekonomisk utsatthet* uppdelat på föräldrarnas 
utbildningsnivå 2017 samt utvecklingen 2011–2017. 

 Totalt Föräldrarnas utbildningsnivå 

  
% 

Förgymnasial 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Ekonomisk utsatthet 19 67 23 12 

Utveckling inom resp. grupp     

Ojämlikhet mellan grupper    Jämförelsegrupp 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition 
av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c. 

 

Tabell 14c. Andel (procent) barn 0–19 år i ekonomisk utsatthet* uppdelat på födelseland 
2017 samt utvecklingen 2011–2017. 

 Totalt Födelseland 

  
 

% 

Sverige 
 

% 

Övriga 
Norden 

% 

Övriga 
Europa 

% 

Övriga 
världen 

% 

Ekonomisk utsatthet 19 15 38 32 62 

Utveckling över tid      

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition 
av hushållets disponibla inkomst se tabell 12a-c. 
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Tabell 15a. Andel (procent) flickor och pojkar med behörighet till gymnasiet och med 
slutbetyg från gymnasiet inom 4 år 2019 uppdelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå 
samt utvecklingen 2006–2019 för gymnasiebehörighet. 

 Totalt Kön Föräldrarnas utbildningsnivå 

Indikator  
% 

Flickor 
% 

Pojkar 
% 

Förgymnasial 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Gymnasiebehörighet 85 86 83 48 80 93 

Utveckling inom resp. 
grupp 

      

Ojämlikhet mellan 
grupper 

     Jämförelsegrupp 

Gymnasieexamen 
inom fyra år  

71 75 68 36 67 81 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 15b. Andel (procent) elever med behörighet till gymnasiet och med slutbetyg från 
gymnasiet inom 4 år 2019 uppdelat på födelseland samt utvecklingen 2006–2019 för 
gymnasiebehörighet. 

 Totalt Födelseland 

Indikator  
 

% 

Sverige 
 

%  

Övriga 
Norden 

%  

Övriga  
Europa 

%  

Övriga 
världen 

% 

Gymnasiebehörighet 85 89 87 76 53 

Utveckling över tid      

Gymnasieexamen 
inom fyra år  

71 77 66 58 36 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 16a. Andel (procent) invånare 15–74 år av arbetskraften* med 
långtidsarbetslöshet** uppdelat på kön och ålder 2018. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

  
 

% 

Kvinnor 
 

% 

Män 
 

% 

15–
24 

% 

25–
34 

% 

35–
44 

% 

45–
54 

% 

55–
64 

% 

65–
74 

% 

Långtidsarbetslöshet 0,9 0,8 1,1 0,6 1,0 0,9 1,0 1,2 – 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna 
tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte 
tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 

** Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. 
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Tabell 16b. Andel (procent) invånare 25–74 år av arbetskraften* med 
långtidsarbetslöshet** uppdelat på utbildningsnivå 2018. 

 Totalt Utbildningsnivå 

  
% 

Förgymnasial 
% 

Gymnasial 
% 

Eftergymnasial 
% 

Långtidsarbetslöshet 1,0 3,6 1,0 0,6 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna 
tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte 
tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 

** Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. 

 

Tabell 16c. Andel (procent) invånare 15–74 år av arbetskraften* med långtidsarbetslöshet** 
uppdelat på födelseland 2018. 

 Totalt Födelseland 

  
 

% 

Sverige 
 

%  

Övriga 
Norden 

%  

Övriga  
Europa 

%  

Övriga 
världen 

% 

Långtidsarbetslöshet 0,9 0,4 - 1,3 4,2 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna 
tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte 
tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 

** Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. 

 

Tabell 17a. Andel (procent) invånare 25–64 år i befolkningen med sysselsättning uppdelat 
på kön och ålder 2018. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

  
% 

Kvinnor 
% 

Män 
% 

25–34 

% 

35–44 

% 

45–54 

% 

55–64 

% 

Sysselsättning 85 82 87 82 89 89 78 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 17b. Andel (procent) invånare 25–64 år i befolkningen med sysselsättning uppdelat 
på utbildningsnivå 2018. 

 Totalt Utbildningsnivå 

  
% 

Förgymnasial  
% 

Gymnasial 
%  

Eftergymnasial 
%  

Sysselsättning 85 62 85 89 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.  
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Tabell 17c. Andel (procent) invånare 25–64 år i befolkningen med sysselsättning uppdelat 
på födelseland 2018. 

 Totalt Födelseland 

  
 

% 

Sverige 
 

%  

Övriga 
Norden 

%  

Övriga  
Europa 

%  

Övriga 
världen 

% 

Sysselsättning 85 89 81 81 65 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 18a. Andel (procent) unga 15–24 år i befolkningen som varken studerar eller arbetar 
uppdelat på kön och ålder 2018. 

 Totalt Kön Ålder (år) 

  
% 

Kvinnor 
% 

Män 
% 

15–19 
% 

20–24 
% 

Unga som varken 
studerar eller arbetar 

6,1 5,9 6,2 3,1 8,8 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 18b. Andel (procent) unga 15–24 år i befolkningen som varken studerar eller arbetar 
uppdelat på födelseland 2018. 

 Totalt Födelseland 

  
 

% 

Sverige 
 

%  

Övriga 
Norden 

%  

Övriga  
Europa 

%  

Övriga 
världen 

% 

Unga som varken 
studerar eller arbetar 

6,1 5,5 – 8,0 8,7 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten. 

 

Tabell 19. Halt och utsläpp av partiklar med en diameter på mindre än 2,5 µm (PM2,5) i 
luften 2018. 

 Totalt 

Halt* 5,1 µg/m3 

Utsläpp 18 470 ton 

Källa: Naturvårdsverket. 

* Glidande treårsmedelvärde för perioden 2016–2018. 
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______________________________ 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. 
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets 
utveckling.  
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