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Förord 

Följande rapport beskriver mortalitet och sociala faktorer i Stockholms län 2018. Syftet 
är att belysa skillnader både jämfört med riket och andra län samt inom länet mellan 
olika delområden och sociala grupper.  

Mortalitetens utveckling i Stockholms län beskrivs med avseende på medellivslängd, 
mortalitet för kvinnor och män i olika åldersgrupper, spädbarnsdödlighet och dödlighet 
i självmord. Därefter följer en redovisning av medellivslängd och mortalitet i kommu-
nerna i Stockholms län samt stadsdelsområden i Stockholms stad.  

I ett kapitel beskrivs och analyseras sociala skillnader i livslängd och dödlighet. Det gäl-
ler medellivslängd efter utbildningsnivå och hushållshållstyp och en fördjupad analys 
av flera demografiska och sociala grupper, bland annat inkomst, antal barn och födelse-
landsgrupp. I detta kapitel finns också en analys av i vilken uträckning sociala och de-
mografiska faktorer kan förklara av de dödlighetsskillnader som finns mellan olika del-
områden i Stockholms län.  

Uppgifterna i rapporten har hämtats främst från flera av SCB:s totalräknade register: 
Registret över Totalbefolkningen (RTB), flergenerationsregistret, databaserna STATIV 
och LISA samt det historiska befolkningsregistret. Viss statistik om dödsorsaker kom-
mer från Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Från samtliga statistikkällor har de sen-
aste uppgifterna hämtats, vilket är år 2018.  

Rapporten utarbetades under juli till september 2019 av Statistiska Centralbyrån (SCB) 
på uppdrag av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF). Vid SCB har Örjan Hem-
ström arbetat med rapporten. Ulla Moberg har varit kontaktperson och projektledare 
vid TRF.  

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting  
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Sammanfattning 

Medellivslängden ökar 
Sverige har internationellt sett hög medellivslängd. Under flera år har medellivsläng-
den i Stockholms län ökat något mer än i riket. År 2018 var medellivslängden bland 
kvinnor i Stockholms län knappt 85 år och bland män var den drygt 81 år. I riket var 
den drygt 84 år för kvinnor och knappt 81 år för män. Den knappt 0,5 år högre medel-
livslängden i Stockholms län jämfört med riket beror på att både kvinnor och män har 
något lägre dödlighet än i riket i nästan alla åldrar, undantaget åldersgrupperna 0–17 
år och för män 65–79 år. Uppsala, Hallands och Kronobergs län har 2014–2018 något 
högre medellivslängd för både kvinnor och män jämfört med Stockholms län. 

Allt fler lever till en hög ålder. För kvinnor i Stockholms län är den vanligaste åldern vid 
döden år 2018 90 år, och för män är den 87 år, vilket är ungefär samma som i riket. 

Låg spädbarnsdödlighet i Stockholms län 
Spädbarnsdödligheten i Sverige har minskat avsevärt under lång tid. Sedan 2005 har 
den dock varit nästan oförändrad kring 2,5 döda per 1 000 födda. De senaste åren har 
Stockholms län haft en något lägre spädbarnsdödlighet än riket totalt. Det gäller också 
den senaste perioden, 2014–2018, då den var 1,9 jämfört med rikets 2,3 per 1 000 le-
vande födda. 

Självmord minskar mest för män och äldre 
Dödstal i självmord är något lägre i Stockholms län än i riket, särskilt bland män. Totalt 
sett har dödligheten i självmord minskat sedan slutet av 1990-talet både i Stockholms 
län och i riket. Minskningen har dock varit större för män och äldre. I yngre åldrar har 
dödligheten i självmord ökat. I Stockholms län har självmorden ökat något även bland 
exempelvis kvinnor i åldern 45–49 år och 65–69 år. 

Förhöjd dödlighet med utländsk bakgrund 
Kvinnor och män som är födda i Sverige av utrikes födda föräldrar, och är i åldern 18–
64 år, har högre dödlighet än jämnåriga i Stockholms län totalt. Men däremot har män 
som var födda i Sverige av utrikes födda föräldrar lägre dödlighet än män i Stockholms 
län i åldern 65–90 år. Utrikes födda kvinnor i åldern 18–64 år har lägre dödlighet än 
länets kvinnor i den åldern. Det har också utrikes födda män i åldern 91–100 år. Däre-
mot har utrikes födda män i åldern 65–90 år något högre dödlighet än män i Stock-
holms län totalt. 

Hög medellivslängd i Täby och Danderyd 
Medellivslängden varierar mellan kommunerna i Stockholms län. Täby hade den 
högsta medellivslängden för kvinnor, drygt 86 år, och för män var den högst i Dande-
ryd, drygt 84 år. Lägst var medellivslängden bland kvinnor i Nykvarn, drygt 83 år, och 
bland män var den lägst i Nynäshamn, 79,5 år. Kommuner som har hög medellivslängd 
bland kvinnor har det i stor utsträckning även bland män. 

Låg medellivslängd för ensamstående och lågutbildade  
Det finns tydliga skillnader i återstående medellivslängd från 30 års ålder efter utbild-
ningsnivå, för både kvinnor och män i Stockholms län samt i kommunerna i Stock-
holms län. För Stockholms län, båda könen sammantaget, var antalet i medeltal åter-
stående år från 30 års ålder drygt 50 år för de med en förgymnasial utbildning, knappt 
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53 år för gymnasieutbildade och närmare 56 år för de med en eftergymnasial utbild-
ning. Skillnaden mellan grupperna med eftergymnasial och förgymnasial utbildning var 
särskilt stor, cirka 7 år, bland män i Stockholms stad, Lidingö, Värmdö och Nynäs-
hamn. Män med förgymnasial utbildning i Stockholms län hade särskilt hög dödlighet i 
åldern 50 till 79 år som bidrar till att skillnaden jämfört med eftergymnasialt utbildade 
är större bland män i Stockholms län än i riket.  

Skillnader i återstående medellivslängd finns också mellan exempelvis ensamstående 
och sammanboende. Det gäller i Stockholms län som helhet och för kommunerna i 
Stockholms län. Antalet återstående år är högst för sammanboende och lägre för en-
samstående och för de som är övriga hushåll, exempelvis inneboende eller syskon. I 
Stockholms län var skillnaden i antalet återstående år från 30 års ålder mellan sam-
manboende och ensamstående dubbelt så stor bland män än bland kvinnor, 6 jämfört 
med 3 års skillnad.  

Hög medellivslängd i kommuner med många högutbildade 
För perioden 2014–2018 finns ett tydligt samband mellan andelen med eftergymnasial 
utbildningsnivå i kommunen och den återstående medellivslängden vid 30 års ålder. 
Kommuner med en hög andel personer som har en eftergymnasial utbildning, som 
Danderyd, Lidingö och Täby, har en hög återstående medellivslängd och kommuner 
med en låg andel med sådan utbildning, som Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje, har 
en låg återstående medellivslängd. Däremot finns inget lika tydligt samband mellan an-
delen sammanboende i en kommun och kommunens medellivslängd. 

Flera sociala förhållanden är av betydelse 
I rapporten analyseras flera sociala förhållanden med avseende på risken att avlida un-
der en femårsperiod, 2014–2018. Statistiskt säkerställda skillnader kunde först ses med 
hänsyn till åldersskillnader för samtliga av följande sociala grupperingar: civilstånd, 
hushållstyp, antal barn, födelselandsgrupp, utbildningsnivå, inkomst och boende.  

Gifta har lägre dödlighet än tidigare gifta (skilda, änkor och änklingar) och personer 
som aldrig varit gifta. Ensamstående har högre dödlighet än sammanboende. Barnlösa 
har högre dödlighet än de som fått barn, och de som fått två till tre barn har lägst död-
lighet. Personer som är födda i ett land utanför Europa har lägre dödlighet än inrikes 
födda och de som är födda i Europa. Skillnader i dödlighet efter utbildningsnivå och in-
komst uppvisar vissa likheter, dödligheten minskar med varje ökat steg av både utbild-
ningsnivå och inkomst. Även för boende finns skillnader i dödlighet, den är lägst för de 
som bor i småhus, något högre för de som bor i bostadsrätt och hyresrätt och betydligt 
högre för de som har ett övrigt boende. Även med samtidig hänsyn till alla sociala för-
hållanden finns statistiskt säkerställda skillnader i dödlighet för alla de förhållanden 
som var med i redovisningen. Inkomstskillnader mellan olika utbildningsnivåer kan till 
exempel inte förklara mer än en del av de dödlighetsskillnader som finns mellan högut-
bildade och lågutbildade.  

Det kan finnas flera olika förklaringar till varför det uppstår sociala skillnader i dödlig-
het, bland annat selektionsprocesser som gör att sjuka personer kan hamna i vissa soci-
ala förhållanden. Det mest tydliga är för gruppen som tillhör övrigt boende, som bland 
annat är boende på institution, vilket mestadels sjuka personer gör, eller som saknar en 
bostad. Men det finns också annat som kan påverka att det uppstår sociala skillnader i 
dödlighet, som olika levnadsvanor, stöd och resurser från anhöriga och sociala nätverk 
eller skillnader i vårdresultat. 
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Sociala förhållanden bidrar till skillnader mellan delområden 
I rapporten beskrivs områdesskillnader i relation till olika sociala förhållanden. I Stock-
holms län bidrar sociala förhållanden till delområdens höga eller låga dödlighet, men 
oftast bara delvis. De allra flesta kommuner och stadsdelsområden i Stockholms stad 
som har hög dödlighet utan hänsyn till befolkningens sociala förhållanden, bland annat 
andelen med höga inkomster, har det även efter att sådana förhållanden vägts in. Men 
bland annat den låga dödligheten i Danderyd kunde hänföras bland annat till Dande-
rydsbornas relativt höga inkomster och höga utbildningsnivå.  

Självmord och olyckor viktigast för mäns högre dödlighet i åldern 15–39 år 
Männens dödlighet ökar tydligt jämfört med kvinnornas i sena tonåren och i unga 
vuxna åldrar. Det beror till stor del på att dödligheten ökar mer än för kvinnor i dödsor-
saker som olyckor, självmord och förgiftningar. I Stockholms län har män ungefär dub-
belt så hög dödlighet jämfört med kvinnor i åldern 15–39 år. Mer än 80 procent av den 
högre dödligheten för män beror på självmord, förgiftningar, mord eller andra skador. 
Det har inte förändrats sedan början av 2000-talet. Däremot har männens högre död-
lighet jämfört med kvinnornas ökat i mord och förgiftningar och minskat i övriga ska-
dor. Dödsfall i förgiftningar är i stor utsträckning från drog- och läkemedelsmissbruk. 

Det finns även vissa sociala förhållanden som bidrar till högre dödlighet för män än för 
kvinnor bland unga vuxna, bland annat lägre utbildningsnivå och antal barn man fått. I 
det senare fallet beror det bland annat på att män får barn senare än kvinnor, men 
också att de i högre utsträckning förblir barnlösa. I Stockholms län, i åldern 30–39 år, 
bidrar sådana sociala förhållanden med cirka en tredjedel av den totala skillnaden i 
dödlighet mellan könen. 
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Inledning 

Den här rapporten är till viss del en uppdatering av den rapport om mortalitet och soci-
ala faktorer som publicerades som en demografisk rapport 20171. Den sträckte sig fram 
till 2016. Nu används uppgifter fram till 2018. Här tillkommer en beskrivning av själv-
mord i Stockholms län, en fördjupad analys av sociala förhållanden i relation till död-
lighet i Stockholms län. Slutligen finns en analys av dödlighetsskillnader mellan kvin-
nor och män i åldern 15–39 år.  

Befolkningen i Stockholms län utgör en relativt stor andel av Sveriges befolkning. An-
delen av rikets befolkning som bor i Stockholms län har ökat stadigt, från 18 procent 
1980 till 23 procent de senaste åren, se figur 1.  

Figur 1. Andel födda, döda och folkmängd i Stockholms län i förhållande till riket 
1980–2018 

Att Stockholms län växer i förhållande till hela landet beror på att antalet inflyttade va-
rit fler än antalet som flyttat ut från Stockholms län och att det föds fler och avlider 
färre i Stockholms län än i Sverige som helhet. År 2018 föddes 25 procent av de barn 
som föddes i Sverige i Stockholms län, samtidigt som länet hade 18 procent av dödsfal-
len. Andelen av rikets barn som föddes i Stockholms län har minskat något de senaste 
åren, från som mest drygt 26 procent 2013. Åldersstrukturen i länet påverkar antal 
döda och antal födda, då en högre andel av befolkningen i Stockholms län är i åldrarna 
25–50 år och en lägre andel i åldrarna över 50 år än i riket. Att fler flyttar till än från 
Stockholms län i åldrarna under 50 år förstärker denna åldersstruktur. 

För åren 2009 till 2015 publicerades rapporter för Stockholms län om både Fruktsam-
het och mortalitet. Sedan 2016 har rapporterna ett fokus på mortalitet eller fruktsam-
het vartannat år. I denna rapport görs en mer fördjupad redovisning om dödlighet och 
livslängd i Stockholms län för de senaste åren. Vissa uppgifter redovisas också för 
längre tidsperioder. Det finns vissa jämförelser mellan personer med svensk och 

1 Mortalitet och sociala faktorer 2016. TRF: Demografisk rapport 2017:5 
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utländsk bakgrund, mellan Stockholms län och riket, mellan olika kommuner i länet 
och mellan olika stadsdelsområden i Stockholms stad. I rapporten redovisas uppgifter 
om sociala skillnader i livslängd för kvinnor och män med olika utbildningsnivå och 
hushållstyp i Stockholms län och dess kommuner. Det gjordes också i den mortalitets-
rapport som publicerades 2017, men här finns även en mer fördjupad analys av flera 
sociala förhållandes som kan ha betydelse för livslängd och dödlighet.  

Precis som i den förra rapporten med fokus på dödlighet redovisas livslängdstabeller 
för det senaste året för ettåriga åldersgrupper för kvinnor och män samt för båda könen 
sammantaget för Stockholms län, Stockholms stad och riket samt standardiserade 
dödstal för Stockholms län och kommuner, så kallade SMR-tal, för olika åldersgrupper 
0–100 år. Dessa tabeller finns i tabellbilagan, tabell A22–A28. 

Uppgifterna i denna rapport har sin grund i de svenska befolkningsregistren vilket in-
nebär att en viss övertäckning förekommer. Detta gäller framför allt personer födda i 
ett annat land än Sverige. Det innebär att registren redovisar fler bosatta i landet än 
vad som verkligen är fallet2. Stockholms län påverkas troligen i större utsträckning än 
andra delar av landet eftersom andelen utrikes födda i Stockholms län är något större 
än i övriga riket. År 2018 var 25 procent av den folkbokförda befolkningen i Stockholms 
län utrikes födda, jämfört med 19 procent i riket. Inom länet varierar andelen utrikes 
födda mellan kommuner och stadsdelsområden. I Botkyrka och Södertälje uppgick an-
delen år 2018 till 42 respektive 40 procent medan andelen i Vaxholm var 11 procent. 
Dessa skillnader mellan kommuner leder till att folkmängden överskattas i olika stor 
utsträckning. 

Det finns även en viss undertäckning i befolkningsregistren. Det är personer som bor i 
landet men som inte är folkbokförda i Sverige, bland annat asylsökande personer. De 
finns inte alls med i statistiken. 

Ett större problem ur ett regionalt perspektiv är personer som inte är folkbokförda där 
de faktiskt bor. Detta gäller framförallt ungdomar som underskattas i vissa kommuner 
och stadsdelsområden och överskattas i andra. Detta har större betydelse för fruktsam-
heten, som inte redovisas i rapporten detta år men som finns i tabellbilagan, än för 
dödlighet och återstående medellivslängd. 

Dödligheten beräknas i vissa redovisningar efter ålder vid årets slut. Resultaten kan 
därför skilja sig något från annan publicerad statistik över dödlighet och återstående 
medellivslängd som vanligtvis utgår från ålder vid den faktiska händelsen (det enskilda 
dödsfallet). En beskrivning av hur beräkningarna görs finns i avsnittet Kommentarer 
om statistiken i slutet av rapporten. 

2 SCB (2015). 
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Mortaliteten i Stockholms län 

Jämförelser med riket 
Sverige har en internationellt sett hög medellivslängd. Medellivslängden i Sverige följer 
också den globala utvecklingen med en ökning av medellivslängden, även om öknings-
takten varit mindre än vad den varit i flera andra länder under senare år3. I Sverige har 
kvinnor en högre medellivslängd än män vilket kvinnor också har i nästan alla andra 
länder. År 2018 var medellivslängden vid födelsen för kvinnor i Stockholms län knappt 
85 år och för män var den drygt 81 år. Det är för båda könen ungefär ett halvt år högre 
jämfört än i riket som helhet, se figur 2.  

Figur 2. Stockholms län och riket, återstående medellivslängd vid födelsen efter 
kön 1980–2018 

Medellivslängd, eller återstående medellivslängd som är den fullständiga benämningen 
på måttet, är ett index som sammanfattar dödlighet och överlevnad i alla åldrar för ett 
år eller en period. Måttet beräknar det antal år som i genomsnitt återstår att leva för en 
person om dödligheten i alla åldrar är densamma som under det år för vilket beräk-
ningarna görs. Den återstående medellivslängden kan beräknas från vilken ålder som 
helst. I den här rapporten, och i tabellbilagan, redovisas den vid 0, 25, 30, 50, 65, 75, 
80 och 85 års ålder. Den återstående medellivslängden vid 0 år (födelsen), brukar van-
ligtvis bara benämnas som medellivslängden. Från födelsen räknat är det samma sak 
som medelåldern bland avlidna. Medellivslängden är alltså inte den genomsnittliga 
livslängden som en person född ett visst år kommer ha, utan ett samlat mått på dödlig-
het och överlevnad för alla åldrar för ett visst år eller en period. Den verkliga (upp-
nådda) medellivslängden som födda ett visst år har haft kan beräknas först när hela fö-
delseårgången avlidit, vilket sker först efter drygt 100 år. 

3 Drefahl et al. (2014). 
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Medellivslängden för män i Stockholms län var något lägre än i riket fram till början av 
2000-talet. Mellan femårsperioderna 1966–1970 och 2014–2018 har medellivslängden 
för män i Stockholms län ökat med 10,5, vilket är den största ökningen av alla län i Sve-
rige4. Det motsvarar en ökning med cirka 1 år per femårsperiod. För riket totalt ökade 
mäns medellivslängd under samma period med 8,6 år. När det gäller kvinnor i Stock-
holms län har skillnader jämfört med riket varit små ända sedan slutet av 1960-talet.  

Från och med början av 1980-talet har skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och 
män minskat eftersom mäns medellivslängd har ökat mer än kvinnors. Skillnaden mel-
lan könen har länge varit större i Stockholms län än i riket. Sedan tidigt 1990-tal har 
detta mönster förändrats och år 2018 var medellivslängden för kvinnor 3,5 år högre än 
för män både i Stockholms län och i riket. 

Under 2018 avled 46 800 kvinnor och 45 400 män i Sverige. Av dessa var 8 300 kvin-
nor och 7 900 män folkbokförda i Stockholms län. I Sverige är det relativt ovanligt att 
avlida före sin 65-årsdag. Justerat med standardbefolkningen i livslängdstabellen för 
2018 var det knappt 7 procent av dödsfallen som inträffade före 65 års ålder bland 
kvinnor i Sverige. Bland män var det 10 procent. Närmare 60 procent av kvinnorna 
som avled både i riket och i Stockholms län under 2018 skulle ha fyllt 85 år eller mer. I 
Stockholms län hade knappt 220 personer av de som avled hunnit fylla 100 år. Av dessa 
var 190 kvinnor och knappt 30 var män. 

Dödligheten för olika åldersgrupper redovisas vanligtvis med dödstal. De åldersspeci-
fika dödstalen visar risken att avlida i en viss ålder. Det är en beräkning av antal döda i 
en viss ålder i förhållande till antalet personer i befolkningen i samma ålder. I figur 3 
redovisas dödstal i olika åldrar för kvinnor och män i Stockholms län samt i riket. Att 
män har högre dödlighet än kvinnor syns relativt tydligt i diagrammet. I de flesta åldrar 
har personer i Stockholms län något lägre dödlighet än personer i riket, men skillna-
derna är små. 

Att skillnader i dödlighet är små mellan Stockholms län och riket blir ännu tydligare 
när uppgifter om kvarlevande i livslängdstabeller för Stockholms län och riket används 
för att fördela dödsfallen efter 2018 års dödsrisker, se figur 4. Åldern är här ålder vid 
dödsfallet och antalet döda är baserade på livslängdstabellens standardbefolkning av 
100 000 hypotetiskt födda. Det är en större spridning av avlidnas ålder bland män än 
bland kvinnor. Toppen av linjerna i figur 4 visar vid vilken ålder flest dödsfall inträffade 
år 2018. Det är typvärdet för ålder vid död. Dödsfallen är relativt högt koncentrerade 
till högre åldrar och är som vanligast vid en ålder flera år senare än den återstående 
medellivslängden räknat från födelsen.  

4 Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen, http://www.statistikdataba-
sen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/MedellivslangdL/ 
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Figur 3. Stockholms län och riket, dödstal efter kön och uppnådd ålder 2018 

Figur 4. Stockholms län och riket, antal döda kvinnor och män i olika åldrar (av 
100 000 födda) enligt livslängdstabeller 2018 

Typvärdet för ålder vid dödsfallet, kan beräknas mer exakt. Resultatet visas i figur 5. 
För kvinnor i Sverige 2018 var typvärdet drygt 90 år. För kvinnor i Stockholms län var 
det något högre. Det kan vara intressant att notera att den vanligaste åldern vid döds-
fallet för kvinnor år 2018 var 6 år högre än ”medelåldern” för dödsfallen. Medelålder är 
här densamma som den återstående medellivslängden räknad från födelsen, 84,7 år för 
kvinnor i Stockholms län och 84,2 år i riket. Typvärdet för ålder vid död är cirka 3 år 
lägre för män än för kvinnor. För både kvinnor och män samt totalt för båda könen, är 
det nästan inga skillnader mellan Stockholms län och riket när det gäller den vanligaste 
åldern vid döden. Den var 90 år för båda könen sammanräknat.  
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Figur 5. Stockholms län och riket, typvärde för uppnådd ålder bland avlidna efter 
kön enligt livslängstabeller 2018 

Även om det ser ut att vara en liten skillnad mellan dödstalen i en viss ålder i riket jäm-
fört med Stockholms län år 2018, så fanns en viss skillnad i de flesta åldrar. I figur 6 vi-
sas hur skillnader i dödlighet i olika åldersgrupper bidrog till den knappt 0,5 år högre 
medellivslängden i Stockholms län jämfört med riket. För kvinnor bidrog alla ålders-
grupper till att medellivslängden var högre i Stockholms län än i riket. För män fanns 
ett bidrag från alla åldersgrupper utom 0–17 år och 65–79 år. Totalt för båda könen 
sammantaget finns också ett bidrag till skillnaden i medellivslängd mellan Stockholms 
län och riket i alla åldersgrupper utom i åldern 0–17 år. För båda könen samt totalt 
kommer det största bidraget till den högre medellivslängden i Stockholms län jämfört 
med riket från en lägre dödlighet i åldern 80–90 år. 

Figur 6. Olika åldersgruppers bidrag till skillnaden i återstående medellivslängd vid 
födelsen mellan Stockholms län och riket efter kön och totalt 2018 

Den totala skillnaden i återstående medellivslängd mellan Stockholms län och riket inom pa-
rantes. Diagrammet visar hur stor del av dessa skillnader som kommer från skillnader i död-
lighet mellan Stockholms län och riket i de olika åldersgrupperna. Positiva värden betyder 
högre och negativa staplar lägre dödlighet i riket än i Stockholms län. 
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Spädbarnsdödlighet 
I Sverige är risken att avlida ungefär lika stor under barnets första levnadsår som vid 
drygt 50 års ålder, cirka 2 per 1 000. Spädbarnsdödligheten har sjunkit avsevärt under 
hela 1900-talet fram till början av 2000-talet5, både i riket och i Stockholms län, se fi-
gur 7. Sedan 2005 har spädbarnsdödligheten dock varit nästan oförändrad mellan 
knappt 2 och 3 döda per 1 000 födda. Under perioden 1968−2018 har det slumpmäss-
igt varierat om riket eller Stockholms län haft lägst spädbarnsdödlighet. De senaste 
åren har Stockholms län haft något lägre spädbarnsdödlighet än riket. Det gäller för 
båda könen. Under 2018 föddes 115 800 barn i Sverige samtidigt som 235 barn som 
ännu inte fyllt ett år avled. Det motsvarar 2,0 promille, vilket var bland de lägsta nivå-
erna i världen. I Stockholms län var spädbarnsdödligheten också 2,0 promille, 57 barn 
av 28 700 födda. Det är ungefär lika stor andel som de närmast föregående åren. 

Figur 7. Spädbarnsdödlighet för flickor och pojkar i Stockholms län och i riket 
1968–2018 

Stockholms län har låg spädbarnsdödlighet också jämfört med andra län i Sverige, se 
figur 8. För den senaste femårsperioden, 2014–2018, var det 5 län som hade en späd-
barnsdödlighet under 2 promille. Utöver Stockholms län var det Hallands län, Uppsala 
län, Västernorrlands län och Jämtlands län. 

5 SCB (2016a) 
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Figur 8. Spädbarnsdödlighet i länen och riket 2014–2018 

Jämförelser med andra län 
Det finns regionala skillnader i medellivslängd mellan olika län i Sverige. Medellivs-
längden i Sverige karaktäriseras främst av en högre medellivslängd i landets södra de-
lar medan länen i de mellersta och norra delarna av landet, med undantag för Stock-
holms och Uppsala län, har något lägre medellivslängd6. Medellivslängd associeras ofta 
med socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och inkomst, vilket troligen kan bi-
dra till regionala skillnader.  

Medellivslängden vid födelsen redovisas efter län för perioden 2014–2018 i figur 9. För 
män var medellivslängden vid födelsen högst i Kronobergs län, 81,6 år. För kvinnor var 
den högst i Hallands län, 84,8 år. Lägst medellivslängd hade männen i Norrbottens län, 
79,1 år. Bland kvinnor var medellivslängden lägst i Västernorrlands län, 83,0 år. Stock-
holms län ligger på en fjärdeplats gällande medellivslängden bland länen för både kvin-
nor och män. 

Beräkningen av återstående medellivslängd kan vara osäker för små grupper, till exem-
pel för ett län med liten befolkning. Om det ett år exempelvis avlider några extra ny-
födda kan det få relativt stor påverkan på måttet medellivslängd. För att undvika såd-
ana slumpmässiga effekter kan skillnader i dödlighet mellan olika grupper istället 
sammanfattas med standardiserade dödstal (Standardised Mortality Ratio, SMR-tal). I 
figur 10 redovisas dödlighetens variation mellan länen med standardiserade dödstal 
(SMR) för år 2018. För varje län jämförs antalet döda med det förväntade antalet döda i 
länet utifrån hela landets dödstal per kön och ettårig åldersgrupp. 

6 SCB (2016a) 
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Figur 9. Återstående medellivslängd vid födelsen för kvinnor och män i länen och i 
riket 2014–2018 

Figur 10. Standardiserade dödstal (SMR) i länen jämfört med dödligheten i riket ef-
ter kön 2018 

Dödligheten var signifikant lägre i Stockholms, Hallands och Uppsala län jämfört med 
dödligheten i riket, både för kvinnor och män. Signifikant lägre dödlighet än riket hade 
även kvinnor i Kronobergs län. För både kvinnor och män var dödligheten signifikant 
högre än i riket i Västernorrlands och Norrbottens län. Dödligheten var förhöjd även 
för kvinnor i Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län samt för män i Värmlands 
län. 
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Självmord 
En av de vanligaste dödsorsakerna bland yngre vuxna och medelålders är självmord. 
Det är därför av intresse att beskriva hur dödligheten i självmord ser ut för kvinnor och 
män i Stockholms län jämfört med riket och andra län. Under den senaste femårspe-
rioden, 2014–2018, är dödligheten i självmord lägre i Stockholms län än i riket, se figur 
11. Det är bara Västerbottens och Uppsala län som har något lägre dödlighet i självmord
för båda könen sammantaget. Självmordsdödligheten 2014–2018 var högst i Gotlands
och Jämtlands län. I alla län är dödligheten i självmord betydligt högre för män än för
kvinnor, i medeltal cirka 2,5 gånger högre.

Figur 11. Åldersstandardiserad dödlighet i självmord i länen efter kön och totalt 
2014–2018 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, egna bearbetningar från Socialstyrelsens statistikdatabas 
(medelvärden 2014 till 2018), åldersstandardisering efter medelfolkmängden 2018. 

Självmord varierar något mellan olika åldersgrupper. De inträffar först i åldersgruppen 
10–14 år, där nivån är som lägst, ökar fram till 20–24 års ålder för att sedan plana ut. 
För båda könen är det något högre självmordsdödlighet i åldern cirka 50–69 år jämfört 
med 20–49 års ålder. Självmordsdödligheten i åldern 70–79 år är något lägre än i ål-
dern 50–69 år för båda könen, men nivån blir högre i de äldsta åldersgrupperna, sär-
skilt för män 85 år och äldre. 

Självmordsdödlighetens variation över åldersgrupperna i Stockholms län avviker inte 
på något större vis från hur det ser ut i riket. Kvinnor i Stockholms län har dock tydligt 
högre självmordsdödlighet än i riket i några av de äldre åldersgrupperna 65–69 år, 80–
84 år, 85 år och äldre, se figur 12. Män i Stockholms län har även de något högre själv-
mordsdödlighet i den äldsta åldersgruppen, men däremot lägre i 80–84 års ålder. 
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Figur 12. Dödlighet i självmord i Stockholms län och riket efter kön och åldersgrupp 
2014–2018 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, egna bearbetningar från Socialstyrelsens statistikdatabas, 
(medelvärden 2014 till 2018). 

Totat sett har dödligheten i självmord minskat för både kvinnor och män i Stockholms 
län sedan slutet av 1990-talet. Utvecklingen är lika den som kan ses för hela landet (fi-
gur 13). Män i Stockholms län har under hela perioden 1997–2018 haft något lägre 
självmordsdödlighet än män i riket, något som däremot inte varit fallet för kvinnor.  

Figur 13. Stockholms län och riket, dödlighet i självmord efter kön 1997–2001 till 
2014–2018, treåriga glidande medelvärden 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, egna bearbetningar från Socialstyrelsens statistikdatabas. 
Treåriga glidande medelvärden 1997–2018, åldersstandardiserade efter medelfolkmängden 2018. 

Även om självmordsdödligheten minskat totalt sett sedan slutet av 1990-talet är det 
inte någon enhetlig trend för olika åldersgrupper i Stockholms län. I flera åldersgrup-
per har dödlighet i självmord minskat med minst 20 procent. Det gäller för båda könen 
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i åldersgrupperna 35–39 år, 60–64 år och åldersintervallet 70 till 84 år. Så stora 
minskningar kunde också ses för kvinnor 55–59 år och för män i åldern 40–49 år. Död-
ligheten i självmord ökade i vissa grupper, bland annat för båda könen i åldersgruppen 
15–19 år, för kvinnor 20–24 år, 45–49 år och 65–69 år samt för män 25–29 år och 55–
59 år, se figur 14.  

Figur 14. Dödlighet i självmord i Stockholms län 2000–2004 jämfört med 2014–
2018 efter kön och åldersgrupp 

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, egna bearbetningar från Socialstyrelsens statistikdatabas, 
(medelvärden 2000–2004 och 2014–2018, åldersstandardiserade efter medelfolkmängden 2018). 

Svensk och utländsk bakgrund 
Personer som är födda utomlands eller som har två utrikes födda föräldrar utgör för 
varje år en allt större andel av befolkningen. Det gäller både i Stockholms län och i riket 
som helhet. I Stockholms län utgjorde denna grupp 34 procent av befolkningen år 
2018. I hela riket var motsvarande andel lägre, 25 procent. I både Stockholms län och i 
riket är det en ökning med ungefär 2 procentenheter sedan 2016. 

Vid beräkningen av dödlighet för utrikes födda finns det en felkälla på grund av över-
täckning. Det beror på att alla inte rapporterar till folkbokföringen vid en flytt utom-
lands. Det gör att den utrikes födda befolkningens storlek överskattas och dödligheten 
blir därför underskattad. Olika försök har gjorts av SCB för att uppskatta övertäckning-
ens storlek. I början av 2015 presenterades en modellbaserad metod som beräknade en 
övertäckning på 40 000–60 000 personer. Övertäckningen är störst för utrikes födda 
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grupper men beräkningarna visade även en överskattning på cirka 15 000 personer 
bland personer födda i Sverige7. 

Dödligheten varierar mellan olika grupper av inrikes födda beroende på var föräldrarna 
är födda. Tidigare studier har till exempel visat att kvinnor och män i 30-årsåldern med 
två utrikes födda föräldrar hade en högre dödlighet än motsvarande grupp med två in-
rikes födda föräldrar. En tänkbar förklaring till detta kan vara att inrikes födda med två 
utrikes födda föräldrar har lägre utbildningsnivå än inrikes födda med minst en föräl-
der född i Sverige8 . 

Jämförelser av dödlighet med standardiserade dödstal (SMR) används här för tre grup-
per: inrikes födda med svensk bakgrund, inrikes födda med utländsk bakgrund och ut-
rikes födda. I gruppen inrikes födda med svensk bakgrund ingår personer som är födda 
i Sverige med en respektive två inrikes födda föräldrar. I gruppen inrikes födda med ut-
ländsk bakgrund ingår personer som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda ut-
omlands. 

När SMR-tal beräknas används en jämförelsepopulation, i den här redovisningen är det 
alla kvinnor och män som är folkbokförda i Stockholms län. Utifrån jämförelsepopulat-
ionens dödlighet för kvinnor och män i olika åldrar beräknas ett förväntat antal döds-
fall i gruppen. Om det observerade antalet döda överensstämmer med det förväntade 
antalet är SMR-talet 1. Det innebär att dödligheten i gruppen är samma som i Stock-
holms län. Om SMR-talet är mindre än 1 är dödligheten i gruppen lägre än i Stock-
holms län och om SMR-talet är större än 1 är dödligheten i gruppen högre än i Stock-
holms län. 

SMR-talen har beräknats för män och kvinnor med olika bakgrund i fyra åldersgrup-
per: 0–17 år, 18–64 år, 65–90 år och 91–100 år. Andelen dödsfall i de olika åldersgrup-
perna under perioden 2014–2018 i Stockholms län är 1 procent i åldern 0–17 år, 13 
procent i åldern 18–64 år, 64 procent i åldern 65–90 år och 23 procent i åldern 91–100 
år. Resultaten redovisas i figur 15. Det är för ett enskilt år få personer i gruppen inrikes 
födda med två utrikes födda föräldrar i åldersgruppen 65–90 år. Men då befolkning och 
döda summeras över en period om fem år, 2014–2018, blir resultaten tillförlitligare. 
För den allra äldsta gruppen går det dock inte att beräkna något SMR-tal för de som är 
födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Det beror på att det inte finns uppgifter 
om föräldrarnas födelseland för inrikes födda som är 91 år och äldre. Eftersom knappt 
vart fjärde dödsfall i Stockholms län under perioden 2014–2018 inträffade i åldern 91–
100 år redovisas ändå utrikes och inrikes födda i denna åldersgrupp. Om SMR-talet av-
viker mer än slumpmässigt från rikets dödlighet prövas med z-test, se Kommentarer 
om statistiken längst bak i rapporten. I figur 15 framgår om en grupps dödlighetsnivå 
avviker signifikant från dödligheten i Stockholms län. 

                                                        
 

7 SCB (2015). 
8 SCB (2010). 



MORTALITET OCH SOCIALA FAKTORER I STOCKHOLMS LÄN 2018 21 

Figur 15. Standardiserade dödstal (SMR-tal) för fyra åldersgrupper i Stockholms 
län jämfört med dödligheten i länet totalt efter kön och bakgrund 2014–2018 

* SMR-talet är signifikant högre eller lägre jämfört med dödligheten i Stockholms län med 95
procents säkerhet. Dödligheten i Stockholms län = 1. Grupper med staplar större än 1 har
högre dödlighet än i Stockholms län och grupper med staplar mindre än 1 har lägre dödlighet
än i Stockholms län. Skalan för SMR är logaritmisk för att värden som är större än 1 och
mindre än 1 ska bli jämförbara i diagrammet. En avvikelse under 1 på 0,5 motsvaras av en
lika stor avvikelse över 1 på 2.

I den yngsta åldersgruppen, 0–17 år, är dödsfall ovanliga vilket gör att osäkerheten i 
skattningen är relativt stor. Ingen grupps dödlighet avviker signifikant från länets död-
lighet i den yngsta gruppen. I åldersgruppen 18–64 år hade både kvinnor och män med 
utländsk bakgrund högre dödlighet än länet som helhet under perioden 2014–2018, 24 
procents högre dödlighet för kvinnor och 32 procents högre dödlighet bland män. Utri-
kes födda kvinnor och män i åldersgruppen 18–64 år hade signifikant lägre dödlighet 
än kvinnor respektive män i samma åldersgrupp i Stockholms län totalt. 

Under perioden 2014–2018 fanns även en signifikant högre dödlighet för utrikes födda 
män i åldersgruppen 65–90 år. De hade tre procents högre dödlighet än 65–90-åriga 
män i Stockholms län totalt. Män med utländsk bakgrund hade istället en lägre dödlig-
het än män i länet totalt. 

I åldern 91–100 år hade utrikes födda lägre dödlighet än i länet totalt. Resultatet var 
signifikant för män men inte för kvinnor. För kvinnor i åldrarna 65–90 år och 91–100 
år fanns inga signifikanta skillnader jämfört med kvinnors dödlighet totalt i länet i 
dessa åldrar. 

I de äldre grupperna utgörs utrikes födda till stor del av personer födda i Finland och 
dödligheten i denna grupp kommer att ändras i framtiden när yngre utrikes födda, som 
kommer från andra länder, åldras. En ökande andel utrikes födda kvinnor kan på sikt 
leda till minskad dödlighet bland äldre kvinnor i Stockholms län eftersom yngre utrikes 
födda kvinnor har lägre dödlighet än inrikes födda kvinnor idag. Även 
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sammansättningen av gruppen födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar föränd-
ras över tid. Idag är det vanligaste födelselandet bland föräldrarna Finland men i fram-
tiden kommer en allt större andel av denna grupp ha föräldrar som är födda utanför 
Norden9. I rapporten Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper framgår att det 
främst är grupper födda utanför Europa som har lägre dödlighet och högre återstående 
medellivslängd än befolkningen totalt och födda i Norden och i Europa utanför Norden 
och EU som har högre dödlighet och lägre återstående medellivslängd än befolkningen 
i Sverige totalt10.  

Dödlighet för olika grupper av utrikes födda i Stockholms län jämfört med befolk-
ningen i hela landet redovisas med SMR-tal i tabell 1. Uppgifterna är för kvinnor och 
män sammantaget och i två åldersintervall, 65–79 år samt 80–90 år, med en stor andel 
av dödsfallen i Stockholms län 2014–2018, 63 procent.  

Tabell 1. Standardiserade dödstal (SMR-tal) med 95 procents konfidensintervall 
jämfört med hela befolkningen i riket 65–79 år respektive 80–90 år för olika födel-
selandsgrupper i Stockholms län och i riket 2014–2018 

Födelselands-
grupp 

65−79 år 80−90 år 
Stockholms län Riket Stockholms län Riket 

Sverige 0,98 
(0,96−0,99) 

0,99 
(0,98−1,00) 

0,94 
(0,93−0,95) 

1,00 
(1,00−1,01) 

Utrikes födda 
totalt 

0,99 
(0,96−1,02) 

1,06 
(1,05−1,08) 

0,93 
(0,90−0,95) 

1,00 
(0,99−1,01) 

  Europa utom 
   Sverige 

1,04 
(1,01−1,08) 

1,12 
(1,10−1,13) 

0,96 
(0,93−0,99) 

1,03 
(1,01−1,04) 

  Afrika 1,07 
(0,93−1,21) 

0,82 
(0,77−0,86) 

0,66 
(0,53−0,80) 

0,70 
(0,60−0,80) 

  Asien 0,82 
(0,75−0,88) 

0,82 
(0,77−0,86) 

0,82 
(0,75−0,89) 

0,84 
(0,79−0,88) 

  Amerika och 
   Oceanien 

0,78 
(0,69−0,88) 

0,78 
(0,72−0,85) 

0,74 
(0,65−0,83) 

0,82 
(0,76−0,88) 

I åldern 65–79 år hade utrikes födda i riket en något högre dödlighet än riket som hel-
het. I Stockholms län hade den utrikes födda gruppen inte någon högre dödlighet jäm-
fört med befolkningen i riket. Personer födda i Asien samt Amerika och Oceanien hade 
lägre dödlighet än befolkningen totalt, både i Stockholms län och i riket. 

I åldersgruppen 80–90 år hade alla grupper av utrikes födda i Stockholm län, samt in-
rikes födda, lägre dödlighet än riket totalt, SMR-tal är mindre än 1. I riket som helhet 
hade personer i samtliga tre grupper födda utanför Europa signifikant lägre dödlighet 
än befolkningen totalt. I hela landet hade gruppen födda i Europa något högre dödlig-
het, och för utrikes födda totalt var det ingen skillnad jämfört med befolkningen totalt. 

9 SCB (2010). 
10 SCB (2016b). 
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Stockholms läns kommuner 
Antalet döda i en kommun beror till stor del på åldersstrukturen. En kommun med en 
stor andel äldre personer har sannolikt många döda i förhållande till folkmängden. År 
2018 var andelen som var 80 år och äldre 5,1 procent i riket och 3,9 procent i Stock-
holms län. Av kommunerna i Stockholms län är det Danderyd och Norrtälje som har 
störst andel personer som var 80 år och äldre, drygt 6 procent. Dessa kommuner hade 
även ett förhållandevis högt antal döda per 1 000 invånare. Norrtälje hade högst död-
lighet av länets kommuner, 11 döda per 1 000 invånare. Lägst andel äldre fanns i Sund-
byberg och Nykvarn, där var knappt 3 procent av befolkningen 80 år och äldre 2018. 
Sambandet mellan andelen som var 80 år och äldre i kommunen och dödstal i kommu-
nen visas i figur 16. 

Figur 16. Samband mellan andel av befolkningen som var 80 år och äldre år 2018 
och dödstal under 2014–2018 för kommunerna i Stockholms län 

Variationen av medellivslängd mellan Stockholms läns kommuner var något större än 
variationen mellan länen under perioden 2014–2018. Det var även något större variat-
ion i medellivslängd mellan kommunerna för män än för kvinnor. För män var medel-
livslängden högst i Danderyd, drygt 84 år. För kvinnor var den som högst 86 år i Täby, 
Lidingö och Danderyd, se tabell 2. Lägst medellivslängd hade kvinnor i Nykvarn med 
en medellivslängd på 83,3 år, vilket var knappt 3 års lägre medellivslängd än i Täby, Li-
dingö och Danderyd. Bland män var medellivslängden lägst i Nynäshamn, 79,5 år. Det 
var nästan 5 år lägre än i Danderyd. Män i Danderyd hade 1 års högre medellivslängd 
än kvinnor i Nykvarn. 

Mellan femårsperioderna 2009–2013 och 2014–2018 ökade medellivslängden i Stock-
holms län med 0,3 år för kvinnor och med 0,6 år för män. För båda könen var ökningen 
ungefär lika stor som i riket som helhet. Bland kvinnor ökade medellivslängden mest i 
Nynäshamn, 1,2 år. I några kommuner var medellivslängden för kvinnor något lägre 
2014–2018 jämfört med 2009–2013, bland annat i Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Tyresö 
och Vallentuna. Vaxholm var den kommun som hade störst ökning i medellivslängd 
bland män, 2,4 år. Även bland män var det några kommuner som hade något lägre 
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medellivslängd 2014–2018 än 2009–2013, exempelvis Ekerö, Norrtälje, Nynäshamn, 
Salem, Sigtuna och Upplands Väsby. Det är inte särskilt stabilt över tid vilka kommuner 
som har stor eller liten ökning av medellivslängden när två närliggande perioder jäm-
förs. Det handlar ofta om slumpartade variationer mellan perioderna. En tydlig trend 
som ser ut att fortsätta sedan tidigare är en viss ökning av medellivslängden för både 
kvinnor och män i de flesta av Stockholms läns kommuner. 

Tabell 2. Återstående medellivslängd vid födelsen för kvinnor och män i Stockholms 
läns kommuner 2009–2013 och 2014–2018, förändring mellan perioder och skill-
nad mellan könen 

Kommun 

Kvinnor Män 
Skillnad mel-

lan könen 

2009− 
2013 

2014− 
2018 

Föränd-
ring 

2009− 
2013 

2014− 
2018 

Föränd-
ring 

2009− 
2013 

2014− 
2018 

Botkyrka 83,5 83,7 0,2 79,7 79,8 0,1 3,8 3,8 

Danderyd 86,4 86,0 -0,3 83,6 84,4 0,7 2,7 1,7 

Ekerö 85,1 85,3 0,2 82,7 82,3 -0,4 2,4 3,0 

Haninge 83,4 83,7 0,4 79,8 80,2 0,4 3,6 3,5 

Huddinge 84,0 84,3 0,4 80,2 80,9 0,7 3,8 3,4 

Järfälla 84,9 84,9 -0,1 81,5 82,4 0,8 3,4 2,5 

Lidingö 86,5 86,1 -0,5 82,2 83,4 1,2 4,3 2,7 

Nacka 84,9 85,0 0,2 81,3 82,2 0,8 3,5 2,9 

Norrtälje 83,7 84,3 0,6 80,5 80,0 -0,5 3,2 4,2 

Nykvarn 83,2 83,3 0,2 80,4 80,6 0,2 2,8 2,7 

Nynäshamn 82,5 83,8 1,2 79,8 79,5 -0,3 2,8 4,3 

Salem 83,9 84,8 0,9 81,8 81,4 -0,4 2,1 3,4 

Sigtuna 84,3 83,9 -0,5 80,7 80,1 -0,7 3,6 3,8 

Sollentuna 85,2 85,5 0,3 81,9 82,1 0,2 3,3 3,4 

Solna 84,7 85,3 0,6 80,9 80,8 -0,1 3,8 4,5 

Stockholm 84,3 84,7 0,4 80,1 81,0 0,9 4,2 3,7 

Sundbyberg 83,8 84,2 0,4 79,2 79,8 0,6 4,6 4,4 

Södertälje 83,2 83,9 0,7 79,0 79,8 0,8 4,2 4,1 

Tyresö 85,5 84,7 -0,8 81,1 82,0 1,0 4,4 2,7 

Täby 85,8 86,2 0,4 82,7 83,1 0,5 3,1 3,0 

Upplands Väsby 84,6 84,3 -0,2 81,0 80,3 -0,7 3,5 4,1 

Upplands-Bro 84,8 84,9 0,0 80,6 80,9 0,3 4,2 3,9 

Vallentuna 85,0 84,6 -0,4 80,8 82,6 1,8 4,2 2,1 

Vaxholm 85,4 85,8 0,4 80,4 82,8 2,4 5,0 3,0 

Värmdö 84,3 84,7 0,4 80,4 80,9 0,5 3,9 3,8 

Österåker 83,6 84,6 1,0 81,9 81,8 -0,1 1,7 2,8 

Stockholms län 84,4 84,7 0,3 80,6 81,2 0,6 3,8 3,5 

Riket 84,0 84,3 0,3 80,2 80,7 0,5 3,8 3,6 

Ålder vid årets slut. Avrundningar gör att förändringen i vissa fall inte ser ut att stämma. 
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I Stockholms län finns det ett tydligt samband mellan kvinnors och mäns medellivs-
längd i kommunen, se figur 17. Skillnaden mellan könen varierar dock mellan Stock-
holms läns kommuner. Danderyd hade den minsta skillnaden mellan kvinnors och 
mäns medellivslängd under perioden 2014–2018, 1,7 år. Störst var skillnaden i Solna 
kommun. Där var medellivslängden 4,5 år högre för kvinnor än för män.  

Figur 17. Samband mellan kvinnors och mäns återstående medellivslängd vid födel-
sen för kommunerna i Stockholms län 2014–2018 

Kvinnor har generellt sett högre medellivslängd än män, men män har på senare år haft 
en större ökning i medellivslängd än kvinnor i Sverige. Skillnaderna mellan könen har, 
precis som i riket, minskat i de flesta kommuner i Stockholms län. I några kommuner 
var skillnaden minst 1 år större 2014–2018 jämfört med 2009–2019, närmare bestämt 
i Norrtälje, Nynäshamn, Salem och Österåker. Slumpmässiga variationer kan dock få 
stor betydelse när medellivslängden beräknas för kommuner med liten folkmängd och 
uppdelat på kvinnor och män. Kommuner med liten folkmängd är de som oftast har 
störst respektive minst skillnad mellan könen, respektive störst och minst ökning mel-
lan två femårsperioder. 

Inrikes och utrikes födda 
Dödligheten i Stockholms läns kommuner jämförs också med dödligheten totalt i lan-
det för inrikes och utrikes födda i åldern 65–79 år. Det är en åldersgrupp där det finns 
relativt många dödsfall. På kommunnivå är det ändå bara några få avvikelser i dödlig-
heten från rikets nivå som är statistiskt säkerställda, se tabell 3. För kvinnor var dödlig-
heten för inrikes födda lägre än i riket i Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Täby, och Vax-
holm. För utrikes födda kvinnor var den lägre i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Täby och Österåker. Bland utrikes födda kvinnor var det ingen kommun i 
Stockholms län som hade någon signifikant förhöjd dödlighet i åldern 65–79 år jämfört 
med kvinnor i hela landet. Däremot hade inrikes födda kvinnor högre dödlighet än i ri-
ket i Botkyrka, Haninge och Sigtuna.  
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Tabell 3. Standardiserade dödstal (SMR-tal) jämfört med befolkningen 65–79 år för 
inrikes och utrikes födda i Stockholms läns kommuner 2014–2018 

Kommun 

Kvinnor Män Totalt 
Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Botkyrka 1,21* 1,10 1,17* 1,17* 1,19* 1,13* 

Danderyd 0,76* 0,63* 0,52* 0,83 0,62* 0,72* 

Ekerö 0,97 1,21 0,73* 1,02 0,84* 1,10 

Haninge 1,13* 1,15 1,03 1,15 1,07* 1,14 

Huddinge 1,10 1,09 0,98 1,17 1,03 1,13* 

Järfälla 0,99 0,76* 0,84* 0,79* 0,90* 0,77* 

Lidingö 0,77* 0,68* 0,77* 0,99 0,77* 0,82 

Nacka 0,90 0,99 0,88* 0,87 0,88* 0,91 

Norrtälje 1,02 1,15 0,98 1,06 1,00 1,09 

Nykvarn 0,83 .. 0,85 1,50 0,85 1,20 

Nynäshamn 1,01 0,88 1,27* 1,07 1,17* 0,95 

Salem 1,13 1,11 0,86 0,87 0,98 0,98 

Sigtuna 1,21* 0,97 1,18* 1,06 1,19* 1,01 

Sollentuna 0,84* 0,97 0,86* 1,02 0,85* 0,99 

Solna 1,01 0,78* 1,11* 1,01 1,05 0,90 

Stockholm 1,01 0,92* 1,02 1,05 1,00 0,99 

Sundbyberg 1,15 0,76 1,28* 1,06 1,22* 0,93 

Södertälje 1,12 1,02 1,12* 1,20* 1,11* 1,11* 

Tyresö 0,97 0,86 0,96 1,00 0,96 0,92 

Täby 0,76* 0,73* 0,76* 0,71* 0,75* 0,71* 

Upplands Väsby 0,99 0,96 1,08 1,23 1,03 1,09 

Upplands-Bro 1,02 0,87 1,00 1,06 1,01 0,96 

Vallentuna 0,94 1,04 0,73* 0,86 0,81* 0,93 

Vaxholm 0,74* 1,23 0,75* .. 0,75* 0,96 

Värmdö 0,87 0,90 0,96 1,05 0,94 0,99 

Österåker 1,01 0,66* 0,86* 1,03 0,92 0,85 

Stockholms län 0,99 1,05* 0,97* 1,05* 0,98* 0,99 

Riket 0,99 0,94* 0,99 1,08* 0,99 1,06* 

*SMR-talet avviker signifikant från 1 med 95 procents säkerhet. Om det är mindre än 10
dödsfall beräknas inga SMR-tal. Det redovisas med två punkter i tabellen.

Män hade lägre dödlighet än i riket för inrikes födda i Danderyd, Ekerö, Järfälla, Li-
dingö, Nacka, Sollentuna, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samt för utrikes 
födda i Järfälla och Täby. Inrikes födda män i Botkyrka, Nynäshamn, Solna, Sundby-
berg och Södertälje, samt utrikes födda män i Botkyrka och Södertälje hade signifikant 
högre dödlighet än män i hela landet. 

För båda könen sammantaget var dödligheten signifikant lägre än i riket för både inri-
kes och utrikes födda i Danderyd, Järfälla och Täby. För inrikes födda var den 
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dessutom signifikant lägre än i riket i Ekerö, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Vallentuna 
och Vaxholm. Signifikant högre dödlighet än i riket hade både inrikes och utrikes födda 
i Botkyrka och Södertälje, inrikes födda i Haninge, Nynäshamn, Sigtuna och Sundby-
berg samt utrikes födda i Huddinge. 

Dödligheten i kommunerna har redovisats med livslängdsberäkning och jämförelser av 
dödlighet mellan inrikes och utrikes födda i åldrar där många avlider, 65–79 år. Tidi-
gare i rapporten redovisades dock att dödsfallen allt mer inträffar i höga åldrar, och att 
den vanligaste åldern för dödsfallen närmar sig 90 år för befolkningen i Stockholms län 
såväl som i hela landet. Det blir därför allt mer intressant att jämföra dödlighet i kom-
munerna i de äldsta åldrarna. För hela Stockholms län redovisades tidigare att dödlig-
heten i Stockholms län var något lägre än i riket i alla åldersgrupper utom för män i ål-
dern 0–17 år och 65–79 år (figur 6). Stockholms län ser ut att ha lägre dödlighet än i 
riket i de äldre åldrarna. Har kommunerna i Stockholms län överlag också lägre dödlig-
het än i riket i de äldsta åldrarna, 91–100 år?  

Det är tydligt att dödligheten bland de äldsta, 91-100 års ålder, i de flesta kommuner i 
Stockholms län var lägre än i riket under perioden 2014–2018, se figur 18. SMR-talen 
var mindre än 1 i 17 av länets 26 kommuner, och i Danderyd, Järfälla, Lidingö, Stock-
holm och Täby var dödligheten signifikant lägre än i riket. Det var ingen av kommu-
nerna i Stockholms län som jämfört med riket hade signifikant högre dödlighet i åldern 
91–100 år.  

Uppgifter om dödligheten bland de äldsta i Stockholms läns kommuner för kvinnor och 
män är ganska lika som för båda könen sammantaget vilka redovisas i figur 18 Alla 
uppgifter med konfidensintervall respektive signifikanstest finns i tabellbilagan tillsam-
mans med relativa dödstal (SMR) för de övriga åldersgrupperna: 0–17 år, 18–34 år, 
35–49 år, 50–64 år, 65–79 år, 80–90 år, tabell A26 och A27. 
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Figur 18. Standardiserade dödstal (SMR-tal) jämfört med riket i åldern 91–100 år 
för Stockholms län och kommunerna i Stockholms län, båda könen sammantaget 
2014–2018 

Stockholms stad 
Det finns skillnader i dödlighet och återstående medellivslängd mellan olika stadsdels-
områden i Stockholms stad. Östermalm var den stadsdel som hade den högsta medel-
livslängden bland både kvinnor och män under perioden 2014–2018, 86,3 år respektive 
83,4 år. Kungsholmen hade den näst högsta medellivslängden för kvinnor och Norr-
malm hade det för män. För kvinnor var medellivslängden 2014–2018 lägst i Enskede-
Årsta-Vantör, 83,2 år, och för män var den lägst i Skärholmen, 78,9 år.  

Mellan perioderna 2009–2013 och 2014–2018 ökade medellivslängden i Stockholms 
stad något mer än i riket, särskilt för män. Ökningen i medellivslängd mellan tidspe-
rioderna följer samma mönster som för riket, med en något större ökning av i medel-
livslängd för män än för kvinnor. I Stockholms stad var ökningen 0,9 år för män och 
0,4 år för kvinnor. För kvinnor ökade medellivslängden i 10 av stadsdelsområdena mel-
lan perioderna. Den minskade något i Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, 
Norrmalm och Rinkeby-Kista. För män ökade medellivslängden i alla stadsdelsområ-
den utom i Rinkeby-Kista. Både kvinnors och mäns medellivslängd ökade mest i Söder-
malm, 1,5 år respektive 1,7 år.  
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Tabell 4. Återstående medellivslängd vid födelsen för kvinnor och män i Stockholms 
stads stadsdelsområden 2009–2013 och 2014–2018, förändring mellan perioder 
och skillnad mellan könen 

Kommun 

Kvinnor Män 
Skillnad mel-

lan könen 

2009− 
2013 

2014− 
2018 

Föränd-
ring 

2009− 
2013 

2014− 
2018 

Föränd-
ring 

2009− 
2013 

2014− 
2018 

Bromma 84,9 85,0 0,1 81,4 82,4 1,1 3,6 2,5 

Enskede-Årsta-
Vantör  83,7 83,2 -0,4 78,5 79,2 0,6 5,2 4,1 

Farsta 83,6 83,8 0,2 78,6 79,2 0,6 5,0 4,6 

Hägersten-
Liljeholmen 84,2 84,9 0,6 79,7 80,7 1,0 4,5 4,1 

Hässelby-
Vällingby 84,5 84,2 -0,3 80,3 80,8 0,5 4,2 3,4 

Kungsholmen 85,1 85,5 0,4 80,6 82,0 1,4 4,5 3,5 

Norrmalm 85,6 85,2 -0,4 81,7 82,5 0,8 3,9 2,7 

Rinkeby-Kista 84,0 83,9 -0,2 80,0 79,1 -0,9 4,0 4,8 

Skarpnäck 83,3 84,1 0,8 79,2 79,9 0,6 4,0 4,2 

Skärholmen 83,1 83,6 0,5 78,7 78,9 0,2 4,4 4,7 

Spånga-Tensta 84,5 85,0 0,6 79,5 80,6 1,1 5,0 4,4 

Södermalm 83,8 85,2 1,5 79,9 81,6 1,7 3,9 3,6 

Älvsjö 83,6 84,3 0,7 80,5 81,0 0,5 3,1 3,3 

Östermalm 85,8 86,3 0,5 82,4 83,4 1,0 3,5 2,9 

Stockholms stad 84,3 84,7 0,4 80,1 81,0 0,9 4,2 3,7 

Stockholms län 84,4 84,7 0,3 80,6 81,2 0,6 3,8 3,5 

Riket 84,0 84,3 0,3 80,2 80,7 0,5 3,8 3,6 

Ålder är ålder vid årets slut. Avrundningar gör att förändringen i vissa fall inte ser ut att 
stämma. 

Skillnaden mellan stadsdelen med högst och lägst återstående medellivslängd var un-
der perioden 2014–2018 större för män än för kvinnor. Mellan män i Östermalm och 
Skärholmen var det en skillnad på 4,5 år och mellan kvinnor i Östermalm och i Ens-
kede-Årsta-Vantör var skillnaden 3,1 år. Rinkeby-Kista var det stadsdelsområde där 
skillnaden mellan kvinnor och män var störst, 4,8 år. Skillnaden mellan könen var som 
minst i Bromma, 2,5 år. I Stockholms stad totalt var skillnaden i medellivslängd 
mellan kvinnor och män 3,7 år. Det var ungefär samma som i riket och i Stockholms 
län totalt. 
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Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper 

Utbildningsnivå 
Det finns välbelagda skillnader i livslängd och dödlighet mellan grupper med olika ut-
bildningsnivå i ett stort antal länder11. I livslängdsrapporter både för perioderna 2001–
201012 och 2011–201513 fanns sådana skillnader för alla län i Sverige. Generellt i Sve-
rige och länen ökar skillnader mellan grupperna. För hela landet, personer födda i Sve-
rige, har antalet återstående år från 30 års ålder de senaste åren varit cirka 6 år högre 
för gruppen med eftergymnasial utbildning jämfört med de som enbart har en för-
gymnasial utbildning. Det är sedan flera år en större skillnad i återstående medellivs-
längd mellan grupper med olika utbildningsnivå än den som finns mellan kvinnor och 
män.  

För kvinnor var den återstående medellivslängden från 30 års ålder ungefär samma i 
Stockholms län och Stockholms stad som i hela landet under perioden 2014–2018, 
drygt 52 år för gruppen med förgymnasial utbildning, drygt 54 år för gymnasieutbil-
dade och ungefär 57 år för de med eftergymnasial utbildning, se tabell 5.  

Tabell 5. Återstående medellivslängd vid 30 och 65 års ålder efter kön och utbild-
ningsnivå i Stockholms län, Stockholms stad och riket 2014–2018 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

Utbildnings-
nivå 

Stock-
holms 

län 

Stock-
holms 
stad Riket 

Stock-
holms 

län 

Stock-
holms 
stad Riket 

Stock-
holms 

län 

Stock-
holms 
stad Riket 

Vid 30 år 

Förgymnasial 52,6 52,1 52,3 48,3 47,1 48,7 50,4 49,6 50,4 

Gymnasial 54,5 54,3 54,5 51,2 50,6 51,2 52,9 52,5 52,9 

Eftergymnasial 57,0 57,0 56,9 54,4 54,3 54,1 55,7 55,7 55,5 

Totalt 55,0 55,0 54,6 51,7 51,5 51,3 53,4 53,4 53,0 

Vid 65 år 

Förgymnasial 20,5 20,2 20,5 17,5 16,8 18,0 19,1 18,7 19,3 

Gymnasial 21,5 21,3 21,6 19,0 18,7 19,1 20,4 20,1 20,4 

Eftergymnasial 23,3 23,3 23,2 21,0 21,0 20,7 22,2 22,2 22,0 

Totalt 21,8 21,8 21,5 19,2 19,1 19,0 20,6 20,6 20,3 

När SCB tidigare publicerat uppgifter om återstående medellivslängd efter utbildningsnivå 
har utrikes födda personer vanligtvis exkluderats eftersom uppgift om utbildningsnivå saknas 
för många av dem. Här ingår utrikes födda eftersom ett större befolkningsunderlag behövs 
för att beräkna uppgifter för kvinnor och män i Stockholms läns kommuner. En viktig skillnad 

11 Mackenbach et al. (2008). 
12 SCB (2011). 
13 SCB (2016a). 
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när samtliga ingår i beräkningarna är att gruppen med förgymnasial utbildningsnivå får 
högre återstående medellivslängd jämfört med uppgifter för enbart inrikes födda. 
Bland män hade gruppen med förgymnasial utbildning något lägre återstående medel-
livslängd i Stockholms län än i riket. Det gällde särskilt för män i Stockholms stad, 47,1 
år jämfört med 48,3 år. För män med eftergymnasial utbildning var den återstående 
medellivslängden drygt 54 år i Stockholms län och Stockholms stad såväl som i riket. 
Särskilt bland män i Stockholms stad var det en större skillnad i antalet återstående år 
mellan de med lägst och högst utbildningsnivå, 7 års skillnad jämfört med en skillnad 
på drygt 5 år i hela landet. I Stockholms län var skillnaden också större än i riket, drygt 
6 år.  

Liknande skillnader kan ses för den återstående medellivslängden från 65 års ålder. I 
Stockholms län hade män med eftergymnasial utbildning 3,5 fler återstående år än 
gruppen med förgymnasial utbildning. Det var nästan 1 års större skillnad än för män i 
hela landet. Men skillnaden var ännu större för män i Stockholms stad, drygt 4 år.  

För kvinnor var det mycket små skillnader mellan Stockholms län och riket vid 65 års 
ålder. Antalet återstående år var cirka 20,5 för gruppen med förgymnasial utbildning, 
21,5 för gymnasieutbildade och drygt 23 år för de med en eftergymnasial utbildning.  

En beräkning av hur skillnader i dödlighet mellan olika grupper i olika åldrar bidrar till 
skillnader i återstående medellivslängd mellan grupperna redovisas i figur 19. Beräk-
ningen görs endast för skillnaden mellan grupperna med en eftergymnasial och för-
gymnasial utbildning. Gruppen med förgymnasial utbildning hade högre dödlighet än 
de med en eftergymnasial utbildning i alla åldrar. I Stockholms län var det dödlighets-
skillnaden i åldern 65–79 år som bidrog mest till skillnaden i antalet återstående år 
mellan utbildningsgrupperna.  

Figur 19. Olika åldersgruppers bidrag till skillnaden i återstående medellivslängd 
vid 30 års ålder mellan grupper med eftergymnasial och förgymnasial utbildnings-
nivå efter kön i Stockholms län och riket 2014–2018 

Skillnaden i återstående medellivslängd mellan de med en eftergymnasial och förgymnasial 
utbildning visas i parentes. 
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Den större skillnaden i antalet återstående år mellan utbildningsgrupperna som kunde 
ses för män i Stockholms län jämfört med män i riket, var orsakad av betydligt högre 
dödlighet i tre av åldersgrupperna, 30–49, 50–64 och 65–79 år. Det var något större 
skillnader i återstående medellivslängd mellan utbildningsgrupperna bland män än 
bland kvinnor. I riket kan detta främst förklaras av en större skillnad i dödlighet mellan 
utbildningsgrupperna bland män än bland kvinnor i åldrarna 30–64 år. I Stockholms 
län däremot verkar det även vara en större dödlighetsskillnad mellan grupperna bland 
män än bland kvinnor i åldersgruppen 65–79 år. 

Skillnader i medellivslängd mellan utbildningsgrupper kan också beskrivas med sprid-
ningen av ålder vid död, se figur 20. Fördelningen av dödsfallen över åldrarna är mest 
förskjuten mot en hög ålder för kvinnor med eftergymnasial utbildning. Typvärdet för 
ålder vid död, toppen av fördelningen där flest förväntas avlida, var 90,9 år för denna 
grupp under perioden 2014–2018. Den var ungefär samma, 91,2 år, för kvinnor med 
gymnasieutbildning och 87,9 år för kvinnor med förgymnasial utbildning. För män var 
den vanligaste ålder för avlidna 89,7 år för gruppen med eftergymnasial utbildning, 
86,5 år för de med gymnasieutbildning och 84,4 år för de med förgymnasial utbildning. 
För båda könen är spridningen av ålder vid död störst i gruppen med förgymnasial ut-
bildning och minst för de med eftergymnasial utbildning.  

Figur 20. Antal döda efter kön och utbildningsnivå i Stockholms län i olika åldrar 
(av 100 000 ”födda”) enligt livslängdstabeller 2014–2018 

För nästan alla Stockholms läns kommuner finns en skillnad i återstående medellivs-
längd efter utbildningsnivå, se figur 21. I alla kommuner som har uppgifter för samtliga 
tre utbildningsnivåer har gruppen med en gymnasieutbildning högre medellivslängd än 
de med en förgymnasial utbildning och de med en eftergymnasial utbildning har i sin 
tur en högre medellivslängd än de med en gymnasieutbildning. Skillnaderna mellan 
grupperna varierar. De är större, mer än 5,5 års skillnad, i Värmdö, Stockholms stad, 
Lidingö och Sollentuna och mindre än 4 års skillnad i Botkyrka, Danderyd, Ekerö och 
Upplands-Bro. Mellan kommunerna med högst respektive lägst medellivslängd inom 
de olika utbildningsgrupperna är skillnaden större bland de med en förgymnasial 
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utbildning, 4 års skillnad, än vad den är för grupperna med gymnasial och eftergymn-
asial utbildning, 3 respektive 2,6 års skillnad. 

Figur 21. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå i Stock-
holms läns kommuner 2014–2018. Båda könen sammantaget, rangordnade efter 
antalet återstående år för de med en eftergymnasial utbildning 

Det finns en viss begränsning i beräkningen av återstående medellivslängd för kommuner 
med uppdelning efter högsta utbildningsnivå. Inga uppgifter redovisas om antalet avlidna i 
en grupp är mindre än 100 för alla åldrar 30 till 99 år i kommunen. Uppgifter för båda könen 
sammantaget kan redovisas för alla kommuner utom för de med eftergymnasial utbildning i 
Nykvarn och Vaxholm. 

Det är inte samma kommun som har högst medellivslängd för samtliga utbildningsni-
våer. Totalt sett var antalet återstående år från 30 års ålder högst i Danderyds kom-
mun, 55,8 år. Men för gruppen med en eftergymnasial utbildning var det Vallentuna 
som hade den högsta återstående medellivslängden, 56,9 år. Bland gymnasieutbildade 
var det Täby som hade flest antal återstående år, 54,8 år och för de med en förgymn-
asial utbildning var det Vaxholm.  

Uppgifterna för kvinnor och män redovisas i tabellbilagan, tabell A28. Där finns också 
uppgifter från 65 års ålder som i stor utsträckning är lika som i 30 års ålder.  
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Det finns ett samband mellan befolkningens utbildningsnivå i kommunen och den åter-
stående medellivslängden i kommunen. Den kommun i Stockholms län som har den 
högsta andelen med eftergymnasial utbildningsnivå i åldern 65–99 år, Danderyd, hade 
också den högsta återstående medellivslängden räknat från 65 års ålder 2012–2016, se 
figur 22. Den kommun som har den lägsta andelen med eftergymnasial utbildning, Ny-
kvarn, hade också den lägsta återstående medellivslängden. Sambandet mellan andelen 
med eftergymnasial utbildning i kommunen och kommunens återstående medellivs-
längd är ungefär lika starkt som mellan kvinnors och mäns medellivslängd i Stock-
holms läns kommuner (se figur 17).  

Figur 22. Samband för Stockholms läns kommuner, andel i åldern 65–99 år som har 
eftergymnasial utbildningsnivå och återstående medellivslängd vid 65 års ålder, 
båda könen sammantaget 

Observera att skalan är bruten. 

De tydliga skillnader i återstående medellivslängd som finns efter utbildningsnivå gör 
att det kanske inte är så förvånande att kommuner med en stor andel högutbildade i 
befolkningen också har en hög medellivslängd. En hög utbildningsnivå kan på flera 
olika sätt bidra till att livslängden blir högre än för personer med lägre utbildningsni-
våer. Bland annat leder en högre utbildning vanligtvis till en högre inkomst, bättre ar-
betsmiljö, större möjligheter att ha kontroll över livet, högre kognitiv förmåga och 
bättre förmåga att värdera information om hälsosamma levnadsvanor jämfört med en 
lägre utbildningsnivå14. Selektion kan också bidra till skillnader i dödlighet mellan 
grupper med olika utbildningsnivå, främst olika barndomsfaktorer som föräldrarnas 
utbildningsnivå eller hälsa under barndomen. Då Stockholms län har en viss inflyttning 
från andra delar av landet är det i stor utsträckning personer med hög utbildningsnivå 
som flyttar till någon av kommunerna i Stockholms län. Detta kan vara något som gör 
att den återstående medellivslängden är något högre i Stockholms län än i riket. Perso-
ner som flyttar har generellt visats ha lägre dödlighet än de som inte flyttar, bland 

14 Hayward et al. (2015). 
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annat därför att de som flyttar i medeltal har en högre utbildningsnivå än de som inte 
flyttar15. 

Hushållstyp 
Det har tidigare rapporterats om tydliga skillnader i dödlighet och livslängd efter civil-
stånd i Sverige. Gifta har lägre dödlighet än grupper som inte är gifta16. Av grupper som 
inte är gifta är det gruppen som aldrig har gift sig som haft lägst återstående medellivs-
längd under senare år. Skillnader mellan civilståndsgrupper har, precis som skillnader 
mellan utbildningsgrupper, ökat under 2000-talet17. Under en längre tid har andelen 
som gifter sig minskat och det har blivit mer relevant att istället för civilstånd använda 
hushållstyp i relation till hälsa och livslängd. Andelen som är sammanboende, men inte 
gifta, har tydligt ökat i åldrar över 64 år sedan mitten av 1980-talet.  

Hushållstyp i relation till livslängd och dödlighet har dock inte kunnat analyseras med 
register förrän de allra senaste åren. Det är från och med tillkomsten av lägenhetsre-
gistret 2011 som det blivit möjligt att urskilja sammanboende från ensamstående base-
rat på uppgifter i hushållsregistret. Resultat från detta register i relation till livslängd 
görs här på samma sätt som för utbildningsnivå för Stockholms län jämfört med riket 
och för kommunerna i Stockholms län under den senaste femårsperioden, 2014–2018. 

De hushållstyper som redovisas är ensamstående, sammanboende och övriga hushåll. 
Övriga personer kan vara kompisar, inneboende eller syskon. Uppgift saknas har också 
förts till gruppen övriga hushåll. 

Precis som efter utbildningsnivå finns tydliga skillnader i återstående medellivslängd 
efter hushållstyp under perioden 2014–2018. Ensamstående kvinnor i Stockholms län 
har en återstående medellivslängd från 30 års ålder på 53,6 år. Den var 3 år högre för 
sammanboende, 56,6 år, se tabell 6. Gruppen övriga hade ungefär samma antal återstå-
ende år som ensamstående. Antal återstående år för kvinnor i Stockholms stad var nå-
got högre än i Stockholms län i samtliga grupper. I riket däremot hade kvinnor i alla 
grupperna något färre återstående år.  

Bland män var skillnaden mellan grupperna med olika hushållstyp större än bland 
kvinnor. I Stockholms stad och Stockholms län var den återstående medellivslängden 
vid 30 års ålder ungefär 48 år bland ensamstående och bland sammanboende var den 
drygt 54 år. Det blir en skillnad på cirka 6 år. Det är nästan dubbelt så stor skillnad 
jämfört med skillnaden mellan dessa grupper bland kvinnor. I riket var skillnaden mel-
lan sammanboende och ensamstående män ännu större än i Stockholms län, 6,7 år. Det 
visar också att det finns en tydligt större skillnad i återstående medellivslängd mellan 

15 SCB (2012). 
16 Valkonen et al. (2004). 
17 SCB (2016b). 
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könen i gruppen som är ensamstående, 5,7 år i riket och 5,6 år i Stockholms län, än vad 
som är fallet för sammanboende, 2,6 år i riket och 2,5 år i Stockholms län. 

Tabell 6. Återstående medellivslängd vid 30 och 65 års ålder efter kön och hushåll-
styp i Stockholms län, Stockholms stad och riket 2014–2018 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

Hushållstyp 

Stock-
holms 

län 

Stock-
holms 
stad Riket 

Stock-
holms 

län 

Stock-
holms 
stad Riket 

Stock-
holms 

län 

Stock-
holms 
stad Riket 

Vid 30 år 

Ensamstående 53,6 53,9 52,7 47,9 48,0 47,0 51,3 51,5 50,2 

Samman-
boende 

56,6 56,8 56,3 54,1 54,3 53,7 55,1 55,3 54,7 

Övriga hushåll 53,2 53,5 52,5 50,0 50,0 49,2 51,6 51,7 50,7 

Totalt 55,0 55,0 54,6 51,7 51,5 51,3 53,4 53,4 53,0 

Vid 65 år 

Ensamstående 21,1 21,2 20,6 16,9 16,9 16,5 19,6 19,7 19,0 

Samman-
boende 

23,0 23,2 22,7 20,7 20,9 20,4 21,6 21,7 21,3 

Övriga hushåll 20,1 20,2 19,4 18,0 17,8 17,5 19,1 19,1 18,5 

Totalt 21,8 21,8 21,5 19,2 19,1 19,0 20,6 20,6 20,3 

Även från 65 års ålder finns skillnader i återstående medellivslängd efter hushållstyp. 
Bland kvinnor var skillnaden mellan ensamstående och sammanboende knappt 2 år i 
Stockholms län, 23,0 år jämfört med 21,1 år. Det var ungefär samma skillnad som för 
kvinnor i riket även om de hade något lägre medellivslängd än kvinnorna i Stockholms 
län, vilket gäller samtliga grupper.  

För män var det också vid 65 års ålder betydligt större skillnader i återstående medel-
livslängd mellan ensamstående och sammanboende än vad som kunde ses för kvinnor. 
I Stockholms län hade sammanboende män närmare 4 års högre återstående medel-
livslängd än ensamstående män, 20,7 år jämfört med 16,9 år. Skillnaden mellan dessa 
grupper var ungefär lika stor i Stockholms stad och i riket.  

Den större skillnaden i antalet återstående år mellan sammanboende och ensamstå-
ende som kunde ses för män jämfört med kvinnor, både i Stockholms län och i riket, ser 
ut att bero på en tydligt högre dödlighet för ensamstående jämfört med sammanboende 
i alla åldersgrupper upp till och med 79 års ålder, se figur 23. Bidraget till skillnaden i 
återstående medellivslängd mellan sammanboende och ensamstående ökar med sti-
gande ålder och var under perioden 2014–2018 som störst i åldersgruppen 65–79 år. 
Den högre dödlighet som fanns för ensamstående män jämfört med sammanboende 
män i denna åldersgrupp bidrog med 2,5 år till den totala skillnaden i medellivslängd 
mellan grupperna. För kvinnor var bidraget från en sådan överdödlighet bland ensam-
stående ungefär hälften så stor i samma åldersgrupp. 
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Figur 23. Olika åldersgruppers bidrag till skillnaden i återstående medellivslängd 
vid 30 års ålder mellan sammanboende och ensamstående efter kön i Stockholms 
län och riket 2014–2018 

Det var liknande skillnader i spridning av ålder vid död efter hushållstyp som efter ut-
bildningsnivå under perioden 2014–2018. För hushållstyp märks mer av de större skill-
nader som fanns mellan grupperna bland män än bland kvinnor, se figur 24. Minst var 
spridningen av ålder vid död för sammanboende kvinnor, och störst var den för ensam-
stående män. För kvinnor var det ingen tydlig skillnad mellan ensamstående och övriga 
hushåll, vilket däremot var fallet mellan dessa grupper bland män. Typvärdet för ålder 
vid död var för kvinnor 90 år för sammanboende, 89 år för övriga hushåll och 87 år för 
ensamstående. Typvärdet var lägre för samtliga grupper bland män, 86 år för samman-
boende, 84 är för övriga personer och 83 år för ensamstående. Den relativt låga medel-
livslängden bland ensamstående män visas som en större åldersspridning av dödsfallen 
jämfört med andra grupper.  

Figur 24. Antal döda efter kön och hushållstyp i Stockholms län i olika åldrar (av 
100 000 ”födda”) enligt livslängdstabeller 2014–2018 
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I samtliga av kommunerna i Stockholms län var den återstående medellivslängden 
högre för sammanboende än för ensamstående, se figur 25. I gruppen sammanboende 
finns en viss variation mellan kommunerna, antalet återstående år från 30 års ålder var 
högst i Danderyd, Lidingö och Täby, cirka 56,5 år och lägst i Nynäshamn och Sigtuna, 
cirka 53,5 år. Skillnaden i antalet återstående år mellan sammanboende och ensamstå-
ende var störst i Salem, 6,1 år och minst i Vaxholm, 2,9 år.  

Figur 25. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter hushållstyp i Stock-
holms läns kommuner 2014–2018. Båda könen sammantaget, rangordnade efter 
antalet återstående år för samboende 

Det finns en viss begränsning i beräkningen av återstående medellivslängd för kommuner 
med uppdelning efter hushållstyp. Inga uppgifter redovisas om antalet avlidna i en grupp är 
mindre än 100 för alla åldrar 30 till 99 år i kommunen. Uppgifter för båda könen samman-
taget kan redovisas för sammanboende och ensamstående. För övriga hushåll är det Salem, 
Vaxholm, Ekerö, Upplands-Bro och Nykvarn som inte kan redovisas. 

Övriga hushåll hade en återstående medellivslängd som var något högre än för ensam-
stående i Stockholms län totalt. I 12 av kommunerna var antalet återstående år för öv-
riga inom 1 års avvikelse jämfört med antalet återstående år för ensamstående. I flera 
kommuner var antalet återstående år för övriga hushåll mer än ett år högre än för en-
samstående, nämligen i Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Järfälla, Danderyd, 
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Södertälje, Sundbyberg och Norrtälje. I Värmdö var antalet återstående år för övriga 
minst 1 år lägre än för ensamstående.  

Det krävs fördjupade analyser för att bättre förstå varför gruppen övriga i vissa kom-
muner har relativt hög medellivslängd och i vissa relativt låg. Sammansättningen av 
olika personer i den ganska spretiga gruppen övriga varierar troligen mellan kommu-
nerna. Generellt verkar medellivslängden trots allt vara nära den för ensamstående. 
Den här gruppen är också den minsta gruppen och där vissa kommuner inte kan redo-
visas på grund av för få dödsfall. 

Uppgifter för kvinnor och män finns redovisade i tabellbilagan som hör till denna rap-
port, tabell A30 och A31. Skillnaden mellan könen, med en större skillnad i återstående 
medellivslängd mellan sammanboende och ensamstående kunde ses för de flesta av 
kommunerna i Stockholms län. För kvinnor varierade denna skillnad mellan samman-
boende och ensamstående från 1 år i den kommun som hade minst skillnad till 5 år i 
den kommun som hade störst skillnad. För män var denna variation mellan knappt 5 år 
och drygt 7 år. 

I avsnittet om utbildningsnivå observerades ett tydligt samband mellan andelen med 
eftergymnasial utbildningsnivå i kommunen och medellivslängden i kommunen (figur 
22). Det finns inte ett lika starkt samband mellan andelen sammanboende i kommunen 
och kommunens medellivslängd 2014–2018, se figur 26.  

Figur 26. Samband för Stockholms läns kommuner, andel i åldern 30–99 år som var 
sammanboende och återstående medellivslängd vid 30 års ålder för båda könen 
sammantaget 

Observera att skalorna är brutna. 

Det finns en stor variation i andelen som är sammanboende i en kommun i Stockholms 
län, från 47 procent i Sundbyberg till 72 procent i Nykvarn. Men det är ingen större 
skillnad i medellivslängd mellan dessa kommuner, 52,4 jämfört med 53 återstående år 
för båda könen sammantaget. Möjligen har åldersfördelningen och bostadsbeståndet i 
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kommunen betydelse för att sambandet mellan sammanboende och återstående medel-
livslängd blir förhållandevis svagt. Sambandet var ännu svagare för de äldre åldrarna, 
återstående medellivslängd och andelen sammanboende vid 65 års ålder, och redovisas 
inte i något diagram. 

Fördjupad analys – dödlighet efter flera sociala 
grupper 
I de tidigare avsnitten redovisades var för sig återstående medellivslängd efter kön och 
utbildningsnivå och efter kön och hushållstyp för Stockholms län och i hela landet. Där 
kunde vi bland annat se att det finns tydliga skillnader i återstående medellivslängd 
mellan grupper med olika utbildningsnivå, inte bara i Stockholms län som helhet utan 
också i samtliga kommuner. Olika demografiska och sociala faktorer kan ha ett sam-
band med varandra, och det kan därför vara mer intressant att se hur olika förhållan-
den enskilt bidrar till olika risk att avlida. Det ger en bättre förståelse av hur skillnader i 
dödlighet kan uppstå. I det här avsnittet fördjupas analysen av skillnader i dödlighet 
mellan olika sociala och demografiska grupper. Här görs också en analys av de områ-
desskillnader i livslängd och dödlighet som rapporterats tidigare i rapporten. I vilken 
utsträckning kan fördelningen av olika sociala och demografiska grupper mellan olika 
delområden i Stockholms län förklara de skillnader i dödlighet som finns mellan områ-
dena? 

Den fördjupade analysen görs enbart för befolkningen i Stockholms län. Flera demo-
grafiska och sociala grupper används. Det är i stor utsträckning samma som i en tidi-
gare demografisk rapport från Statistiska centralbyrån18. Den metod som används här 
är också samma som i den demografiska rapporten. Sociala och demografiska förhål-
landen mäts 2013 och dödligheten följs i den efterföljande femårsperioden, 2014–2018. 
Det är i stor utsträckning samma period som de flesta andra redovisningar i förelig-
gande rapport.  

Dödlighetsuppföljning 2014–2018 
Det material som resultaten baseras på hämtas från flera olika totalräknade register vid 
Statistiska centralbyrån. Analysen är avgränsad till befolkningen i Stockholms län som 
var 30–99 år vid utgången av 2013. Personer som emigrerat 2014–2018 är exkluderade 
eftersom de inte kan följas med avseende på eventuella dödsfall i svenska register. To-
talt 1,31 miljoner personer följdes med avseende på dödlighet. Det inträffade totalt 
77 400 dödsfall under perioden 2014–2018.  

Demografiska och sociala förhållanden 2013 
Sociala och demografiska förhållanden som tidigare visats ha betydelse för risken att 
avlida i förtid har tagits med. Det är ålder, kön, civilstånd, hushållstyp, antal barn, fö-
delselandsgrupp, inkomst, utbildningsnivå, boende och område i Stockholms län (kom-
mun och stadsdelsområde i Stockholms stad). Ålder inkluderas här endast som en 

18 SCB (2016b). 
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kontrollfaktor. Det görs inga speciella ålderuppdelade analyser. Däremot görs alla ana-
lyser separat för kvinnor och män, och i analysen som inkluderar båda könen är också 
kön en grupp som redovisas. Det skulle till exempel kunna besvara frågan om olika so-
ciala och demografiska förhållanden kan bidra till den högre dödlighet som män har 
jämfört med kvinnor. 

Mer detaljerade beskrivningar av materialet och hur de olika grupperna skapats finns i 
kapitlet Kommentarer om statistiken. 

Statistisk analys 
Risken att avlida 2014–2018 analyseras med en typ av logistisk regression som jämför 
en grupps risk att avlida med ett medeltal för hela befolkningen. Estimatet från olika 
regressionsmodeller benämns standardiserad relativ dödsrisk, SRD eller riskindex. 
Om en grupp har samma dödlighet som medelrisken att avlida är SRD = 1. Om dödlig-
heten i gruppen är högre än medelrisken är SRD större än 1 och om dödligheten är 
lägre än medelrisken är SRD mindre än 1. Metoden beskrivs mer utförligt i Kommenta-
rer om statistiken. 

Regressionsanalyserna är genomförda för kvinnor och män samt för båda könen sam-
mantaget (alla). Resultat från två olika modeller redovisas dels i diagram i detta avsnitt 
och dels med siffror i tabellbilagan, tabell A 33–A 35. I den första modellen ingår ålder i 
ettåriga grupper vid periodens början och en social och demografisk gruppering i taget. 
I tur och ordning är det relativa sannolikheten att avlida efter civilstånd, hushållstyp, 
antal barn, födelselandsgrupp, utbildningsnivå, inkomst och boende när eventuella ål-
dersskillnader mellan olika grupper har justerats.  

Ålder har störst betydelse för sannolikheten att avlida, men i den här rapporten är fo-
kus på andra förhållanden. Det är olämpligt att jämföra olika gruppers dödlighet utan 
att ta hänsyn till gruppernas olika åldersfördelning. Med justeringen för ålder i den 
första modellen har effekten av ålder tagits bort. I tabellbilagan, tabell A32, finns för 
samtliga grupper uppgifter om antal personår och antal avlidna under uppföljningspe-
rioden 2014–2018. 

I den andra modellen ingår ålder och de flesta andra grupperingarna i regressionsana-
lysen. Det ökar tolkningsmöjligheterna om vad skillnader som finns i modell 1 kan bero 
på. Om exempelvis skillnader mellan grupper med olika civilstånd, som redovisats i 
modell 1, försvinner helt och hållet i modell 2, beror det troligen på att någon av de öv-
riga faktorerna dels har ett samband med civilstånd och dels att den faktorn bidrar mer 
till sannolikheten att avlida än vad som är fallet för civilstånd.  

I vissa fall kan det behövas fler modeller för att se vilka andra sociala förhållanden det 
är som mest påverkar dödlighetsvariationen efter exempelvis hushållstyp. Det kan vara 
något att analysera vidare i ett framtida projekt. Men bland annat civilstånd och hus-
hållstyp, främst sammanboende och gift har en mycket hög grad av överlappning, och 
har inte analyserats samtidigt. När det gäller områden i Stockholms län har inte heller 
boende ingått eftersom vissa kommuner och stadsdelar nästan helt saknar antingen 
småhus eller hyreslägenheter. Det kan uppstå tolkningsproblem om de ingår i samma 
analysmodell. 



42 MORTALITET OCH SOCIALA FAKTORER I STOCKHOLMS LÄN 2018 

Sociala dödlighetskillnader 
Civilstånd 
Fyra civilståndsgrupper används, den som aldrig varit gift, som benämns ogift, gift, 
skild och änka eller änkling. Det åldersjusterade resultatet (mörkgrå staplar i figur 27) 
visar att ogifta och skilda har högre och gifta respektive änklingar lägre dödlighet än 
kvinnor och män i medeltal. Dödligheten för änkor var precis som genomsnittet för 
kvinnor. Variationer i dödlighet mellan olika civilstånd var något större bland män än 
bland kvinnor. Riskindex för ogifta var 1,40 för män och 1,28 för kvinnor, för skilda 1,13 
för män och 1,07 för kvinnor och för gifta 0,67 för män och 0,74 för kvinnor.  

Figur 27. Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter civilstånd jäm-
fört med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

 

Staplar med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida.  

När alla faktorer analyserades samtidigt blir skillnaderna mellan civilståndsgrupperna 
mer lika för kvinnor och män, men fortsatt en förhöjd dödlighet för skilda män som 
inte kunde ses för skilda kvinnor.  

Ungefär tre fjärdedelar av den relativt höga dödligheten bland ogifta män ser ut att be-
ror på skillnader i bland annat boende, inkomst och utbildningsnivå och antal barn 
man fått. Ett skäl till att den relativt höga dödligheten i gruppen aldrig gifta män för-
ändrades mest av andra faktorer är att den gruppen troligen är mest selekterad av olika 
egenskaper som ökar risken för tidig död19. I en tidigare rapport visades den relativt 
höga dödligheten för ogifta mest påverkas av antalet barn.20 

Vad är det som bidrar till skillnader i dödlighet mellan olika civilståndgrupper? De van-
ligaste förklaringarna är dels att äktenskapet har en hälsofrämjande inverkan. Gifta har 
enklare tillgång till socialt stöd än personer som inte är gifta och äktenskapet har en 

                                                        
 

19 Valkonen et al. (2004). 
20 SCB (2016b). 
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reglerande funktion som leder till regelbundna och mindre risktagande levnadsvanor 
hos gifta 21. Det är också vanligare att gifta har barn som särskilt i äldre åldrar kan ge 
stöd och hjälp som förlänger livet. Det innebär också vanligen att gifta har högre in-
komster och fördelar med att ha ett gemensamt hushåll. Personer som aldrig gift sig 
har å andra sidan sämst tillgång till barnens stöd och hjälp i äldre åldrar eftersom de i 
minst utsträckning fått barn.  

Det finns också en viss selektion till gruppen som aldrig gift sig som har att göra med 
hälsa eller hälsopotential. Personer med sämre hälsopotential är de som i störst ut-
sträckning förblir ogifta. Stress kan vara en förklaring till att tidigare gifta personer, 
skilda, änkor och änklingar, har högre dödlighet än gifta. En separation och make eller 
makas dödsfall är några av de stressande livshändelser som kan leda till sämre hälsa, 
kanske ibland via förändrade levnadsvanor22. Men till skillnad från de som aldrig gift 
sig har tidigare gifta bättre tillgång till stöd och hjälp från barn i äldre åldrar, något som 
kanske kan förklara varför änkor och änklingar har en dödlighet nära den genomsnitt-
liga. Här verkar det dock finnas en viss könsskillnad. Efter justering för andra sociala 
förhållanden hade skilda män, men inte skilda kvinnor, högre dödlighet än den genom-
snittliga. 

Hushållstyp 
I takt med att det blivit allt vanligare att inte gifta sig har det blivit mer intressant att 
analysera skillnader efter hushållstyp, det vill säga de som är ensamstående, samman-
boende eller övriga personer. Ensamstående inkluderar även ensamstående med barn. 
Till skillnad från civilstånd kan det finnas vissa frågetecken kring de som tillhör grup-
pen övriga hushåll. De kan vara inneboende, eller ha inneboende personer, sammanbo-
ende homosexuella, kompis, syskon med mera. En mindre grupp kan också bo på in-
stitution även om de flesta i äldreboende är klassificerade som ensamstående och 
ensamboende. Det är därför svårt att tolka resultaten för den övriga heterogena grup-
pen, som dock är den minsta gruppen.  

Precis som för civilstånd finns tydliga skillnader i dödlighet mellan de olika hushållsty-
perna med justering för åldersskillnader. Bland kvinnor har ensamstående och övriga 
personer högre dödlighet och sammanboende har lägre dödlighet än kvinnor i medel-
tal. Bland män har ensamstående klart högre dödlighet än övriga, cirka 30 jämfört med 
10 procent högre än män i medeltal. Sammanboende män har relativt sett lägre dödlig-
het än sammanboende kvinnor med ett standardiserat dödstal på 0,70 jämfört med 
0,79 för kvinnor.  

21 Anson (1989). 
22 Hemström (1996). 
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Figur 28. Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter hushållstyp jäm-
fört med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

Staplar med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida. 

När andra sociala förhållanden analyseras tillsammans med hushållstyp, dock inte ci-
vilstånd, minskar skillnaderna mellan grupperna. Alla avvikelser från medeltalen är 
fortfarande statistiskt sett säkerställda. Ungefär hälften av ensamstående mäns för-
höjda dödlighet kan hänföras till att de oftare än sammanboende män saknar barn, har 
lägre inkomst och utbildningsnivå. Men fortfarande verkar skillnaderna i dödlighet ef-
ter hushållstyp vara något större för män än för kvinnor. Det resultatet är också jämför-
bart med de skillnader mellan könen som kunde ses för civilstånd. 

Antal barn 
Antalet barn grupperas i fem grupper: inga barn, 1, 2, 3 och 4 eller fler barn. Antalet 
barn har visats ha en egen betydelse för risken att avlida i förtid utöver bland annat ci-
vilstånd, socioekonomisk grupp och förvärvsarbete23. På ett liknande sätt som äkten-
skapet kan innebära en förändrad mer hälsosam livsstil kan detta ske när barn kommer 
in i familjen. Det kan exempelvis innebära att risktagandet minskar, och att gruppen 
som inte har barn får relativt sett högre dödlighet. Personer som förblir barnlösa kan 
också från början vara sjukligare än andra. I äldre åldrar kan förekomsten av olika an-
tal barn vara en källa till stöd, hjälp och omvårdnad. Tidigare studier har visat att de 
med 2–4 barn har lägre dödlighet än de med många barn24. 

Antalet barn man fått ser ut att ge upphov till vissa dödlighetsskillnader. Bland kvinnor 
har barnlösa och de med ett barn högre dödlighet, de med två och tre barn lägre och de 
med 4 eller fler barn samma dödlighet som kvinnor i genomsnitt, se figur 29. Dessa 
skillnader består i stor utsträckning även med hänsyn till andra sociala förhållanden 

23 Hemström (1996). 
24 Zeng et al. (2016). 
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med den skillnaden att även kvinnor med 4 eller fler barn då har något lägre dödlighet 
än kvinnor i medeltal.  

Figur 29. Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter antal barn jäm-
fört med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

Staplar med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida. 

Bland män har den barnlösa gruppen betydligt högre dödlighet än andra, nästan 40 
procent högre än för män i medeltal, med hänsyn endast till ålder. Män med ett barn 
har något högre och de med två, tre och fyra eller fler barn lägre dödlighet. Precis som 
för kvinnor är det de med två och tre barn som har lägst dödlighet. Bland män påverkas 
skillnaderna mer av andra sociala förhållanden än vad som kunde ses för kvinnor. En 
stor del av den förhöjda dödligheten för barnlösa män och den lägre dödligheten för 
män med 2 och 3 barn har ett visst samband med skillnader i hushållstyp, inkomst, ut-
bildningsnivå och boende. Gruppen barnlösa män utgörs av en hög andel ensamstå-
ende med låg inkomst och utbildningsnivå. Så är det inte alls för barnlösa kvinnor där 
resultaten är nästan helt opåverkade av andra sociala faktorer. 

Födelselandsgrupp 
Tre födelselandsgrupper används i redovisningen, födda i Sverige, Europa och länder 
utanför Europa (övriga). Den grova indelningen är i stor utsträckning skapad efter de 
resultat som redovisades i en tidigare rapport med fler födelselandsgrupper25. Personer 
födda i Sverige och Europa har förhöjd dödlighet och de som är födda utanför Europa 
har lägre dödlighet än den genomsnittliga dödlighetsnivån, se figur 30. Skillnaderna 
förstärks betydligt, de blir ungefär 3 gånger större, med hänsyn till andra sociala förhål-
landen. Personer födda i länder utanför Europa har bland annat lägre inkomster och 
utbildningsnivå och bor oftare i hyresrätt jämfört med personer födda i Sverige. Det ser 
ut att gälla i ungefär samma utsträckning för kvinnor och män. 

25 SCB (2016a). 
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Figur 30 Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter födelselands-
grupp jämfört med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

Staplar med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida. 

Vad kan bidra till den låga dödligheten för personer födda utanför Europa? I en tidigare 
rapport diskuteras vilka faktorer som kan bidra till den låga dödligheten i gruppen 
födda utanför Europa26. Dels finns det en övertäckning i befolkningsregistret som ver-
kar vara som störst för grupper födda utanför Europa27. Det leder till en underskattning 
av dödligheten. Det har gjorts försök att justera för denna felkälla, men det har ändå vi-
sats vara signifikant lägre dödlighet för flera utrikes födda grupper28. Liknande fynd 
med låg dödlighet för utrikes födda finns också från andra länder, däribland Norge29. 
Utöver den nämnda felkällan kan personer som flyttat internationellt, särskilt över 
långa avstånd, var friskare i genomsnitt än personer som inte flyttat. Möjligen kan de 
också ha hälsosammare levnadsvanor, exempelvis mindre alkoholkonsumtion än inri-
kes födda.  

Utbildningsnivå 
Här används fler utbildningsnivåer än i tidigare avsnitt i denna rapport. Uppgift sak-
nas, förgymnasial och gymnasial som tidigare samt två grupper med eftergymnasial ut-
bildning, mindre än tre år och tre år eller mer.  

Det är tydliga skillnader i dödlighet efter utbildningsnivå, högst för de med förgymn-
asial utbildning och lägst för de med en längre eftergymnasial utbildning, se figur 31. 
Med justering endast för ålder är skillnaderna mellan grupperna något större för män 
än för kvinnor, men med hänsyn till andra sociala förhållanden är skillnaderna ungefär 
lika stora för kvinnor och män. För män är det ungefär hälften av skillnaderna i dödlig-
het mellan grupperna som kan förklaras av andra sociala förhållanden, bland annat 

26 SCB (2016b) 
27 SCB (2015).  
28 Ringbäck et al. (1999). 
29 Syse et al. (2016), 
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inkomst och hushållstyp. Högre utbildade män är oftare sammanboende med högre in-
komster och de med lägre utbildning oftare ensamstående med lägre inkomster. Män 
och kvinnor med förgymnasial utbildning har ungefär 20 procent högre dödlighet än 
genomsnittet även efter justering för andra sociala förhållanden. 

Figur 31 Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter utbildningsnivå 
jämfört med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

Förklaring: US = Uppgift saknas, F = Förgymnasial, G = Gymnasial. E <3 = Eftergymnasial 
mindre än 3 år, E 3+ Eftergymnasial 3 år eller mer. Staplar med en svart kantlinje är 
signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida.  

Inkomst 
Inkomst grupperas i fem lika stora grupper, kvintiler, efter inkomstfördelningen för 
alla i åldern 30–99 år. Inkomstmåttet baseras på de personer som i registret ingår i en 
familj, se vidare i Kommentarer om statistiken.  

Det är stora skillnader i dödlighet mellan inkomstgrupperna, med större skillnader för 
män än för kvinnor. Den standardiserade dödligheten är högst för de med lägst in-
komst, 1,84 för män och 1,53 för kvinnor, och lägst för de med högst inkomst, 0,61 för 
män och 0,79 för kvinnor, se figur 32. En del skillnaderna mellan grupperna kan hänfö-
ras till andra sociala förhållanden, som att de med lägre inkomst har lägre utbildnings-
nivå och oftare är ensamstående jämfört med personer som har högre inkomster. I stor 
utsträckning kvarstår skillnader i dödlighet efter inkomst och med större skillnader 
bland män än bland kvinnor. 
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Figur 32 Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter inkomst jämfört 
med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

Förklaring: K1 = Personer som i inkomstfördelningen tillhör de 20 procent lägst inkomster, 
K2 = inkomster mellan 20 och 40 procent i inkomstfördelningen, K3 = inkomster mellan 40 
och 60 procent i inkomstfördelningen, K4 = inkomster mellan 60 och 80 procent i 
inkomstfördelningen, K5 = inkomster över 80 procent i inkomstfördelningen (högst). Staplar 
med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida.  

Förklaringar till skillnader i hälsa och livslängd efter inkomst är delvis överlappande 
med förklaringar till skillnader i dödlighet efter utbildningsnivå, bland annat olika lev-
nadsvanor. Det kan bero på inkomsten i sig eller på selektionsfaktorer. Ökade materi-
ella resurser och bättre kontroll över valmöjligheter i livet, exempelvis avseende bo-
ende, fritid och sjukvård, är ett utfall av högre inkomst30. Inkomsten är vanligtvis också 
en direkt följd av individens utbildningsnivå och yrke31. För inkomst kan också ohälsa 
direkt ge en lägre inkomst, särskilt under förvärvsaktiva åldrar då sjukförsäkringen inte 
täcker alla inkomster och kan leda till utträde ur arbetslivet, vilket har betydelse för in-
komsterna också under resten av livet, främst med lägre pensionsinkomst.  

I den här rapporten används familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet. Det 
betyder att inkomstmåttet kan ses som ett index, där finns flera andra sociala förhållan-
den med betydelse för hälsa och livslängd som påverkar mätningen av inkomst. Det 
handlar främst om både förekomst och val av partner, och partnerns inkomst och antal 
barn. Tidigare i detta avsnitt har vi kunnat se att sådana förhållanden också har bety-
delse för hälsa och livslängd utöver inkomst. Individer med låga inkomster utgörs i hög 
utsträckning av ensamstående, personer med låg utbildningsnivå och barnlösa. Resul-
taten (figur 32) visade också att det kunde förklara ungefär en tredjedel av den relativt 
höga dödligheten för både kvinnor och män med lägst inkomst.  

30 Marmot (2002). 
31 Lahelma (2001). 
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Boende 
Boendet grupperas på samma sätt som i en tidigare rapport från Statistiska centralby-
rån32, småhus, hyresrätt, bostadsrätt och övrigt. 

Det är stora skillnader i dödlighet som kan bero på boendet eller på bakomliggande se-
lektionsprocesser som leder till var personer bor. Dödligheten är lägst för personer som 
bor i småhus, den är något högre för de som bor i en bostadsrätt och hyresrätt, men 
trots allt lägre än för befolkningen i medeltal. Personer som finns i gruppen övrigt, som 
även inkluderar personer som saknar en bostad, har ungefär 3 gånger högre dödlighet 
jämfört med den genomsnittliga dödlighetnivån. Resultatet påverkas marginellt av 
andra sociala förhållanden, som utbildningsnivå och inkomst, dock något mer för män 
än för kvinnor. Av alla sociala förhållanden är det boendet som har störst betydelse för 
risken att avlida. Mycket av detta starka samband utgörs av den starka kopplingen mel-
lan utanförskap i boendet och hög risk för dödsfall. Gruppen utgör också bara drygt 1 
procent av den befolkningen i Stockholms län som ingår här. 

Figur 33. Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter boende jämfört 
med genomsnittlig dödlighet för kvinnor, män och alla 

Förklaring: Hus = Småhus, HR = Hyresrätt, BR = Bostadsrätt, Övrig = Övriga inklusive 
uppgift saknas. Staplar med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än 
medelrisken att avlida.  

Diskussion 
För befolkningen i Stockholms län visar dödlighetsuppföljningen att det finns skillna-
der i dödlighet för samtliga sju demografiska och sociala grupperingar som var med i 
analysen: civilstånd, hushållstyp, antal barn, födelselandsgrupp, utbildningsnivå, in-
komst och boende. När hänsyn tas till alla dessa grupperingar samtidigt kvarstår stat-
istiskt säkerställda skillnader mellan grupper även om de ofta är mindre än då endast 
ålder ingår i analysen. Skillnader i dödlighet mellan födelselandsgrupper blir större 

32 SCB (2016b). 
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med hänsyn till andra sociala förhållanden. Det beror på att inrikes födda bland annat 
har högre inkomster och oftare bor i småhus och bostadsrätt jämfört särskilt med de 
som är födda utanför Europa. Liknande resultat har bland annat redovisats för Norge.33 

Resultaten för Stockholms län är helt jämförbara med de resultat som tidigare har re-
dovisats för hela landet med ungefär samma sociala grupperingar som används här34. 
Tidsperioden är något senare, 2014–2018 jämfört med 2010–2014, men generellt är 
sociala skillnader i hälsa och livslängd stabila över tid. Skillnader i livslängd efter exem-
pelvis civilstånd har redovisats för ganska långa historiska perioder, hela tiden och i 
alla länder med lägst dödlighet för gifta, men med en variation om det är skilda eller 
personer som aldrig varit gifta som har högst dödlighet35.  

Generellt har skillnader i dödlighet efter olika sociala förhållanden ökat över tid, i Sve-
rige gäller det bland annat utbildningsnivå och civilstånd, och utvecklingen går i denna 
riktning i många jämförbara länder36. Olikheter i vårdresultat är något som kan ha fått 
ökad betydelse under senare år, i synnerhet om vården i genomsnitt blir bättre men 
inte kommer alla till lika del. Vissa studier visar att gifta oftare får livsuppehållande be-
handling vid cancer37. Socialstyrelsens uppföljningar har också redovisat bäst överlev-
nad efter cancerdiagnos för personer med eftergymnasial och sämst för de med för-
gymnasial utbildningsnivå38. 

Sociala skillnader i levnadsvanor med betydelse för hälsa och livslängd, bland annat 
rökning- alkohol- drog- och kostvanor, ökar snarare än minskar. Vanor med hög risk 
att avlida i förtid behöver ofta en social påverkan från nära anhöriga för att kunna änd-
ras, något som kan vara ett skäl till att gruppen ensamstående, ofta barnlösa män, är en 
grupp som har hög dödlighet. Tidigare i rapporten framgick det också att män med för-
gymnasial utbildningsnivå i Stockholms stad har kortare medellivslängd än motsva-
rande grupp av män i hela landet.  

Skillnader mellan delområden i Stockholms län 
Tidigare avsnitt i rapporten, och äldre rapporter om mortaliteten i Stockholms län, har 
visat att det finns tydliga skillnader i medellivslängd mellan kommuner i Stockholms 
län och mellan stadsdelsområden i Stockholms stad. Här används de med en gemen-
sam benämning som delområden. Dessa skillnader är förhållandevis stabila över tid, 
vilket för övrigt också gäller de skillnader i medellivslängd som finns mellan Sveriges 
län. Vad dessa skillnader kan bero på kan lätt bli något spekulativa. Här görs en analys 
av hur olika sociala förhållandena som redovisades i det förra avsnittet kan bidra till 
skillnader i dödlighet mellan delområden i Stockholms län. Stockholms stad används 
här inte som en egen enhet utan med sina 14 stadsdelsområden. 

33 Syse et al. (2016). 
34 SCB (2016b). 
35 Valkonen et al. (2004). 
36 Mackenbach et al. (2008). 
37 Aizer et al. (2019). 
38 Socialstyrelsen (2011). 
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Med justering för ålder är dödligheten lägst på Östermalm och högst i Enskede-Årsta-
Vantör, se figur 34.  

Figur 34. Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter boendeområde i 
Stockholms län jämfört med genomsnittlig dödlighet för båda könen sammantaget 

** = Signifikant avvikelse från 1 både med justering för ålder och alla sociala grupperingar. 
* = Signifikant avvikelse från 1 endast med justering för ålder.
-* = Signifikant avvikelse från 1 endast med justering för alla sociala grupperingar.
Områdena är sorterade efter värdet för åldersjusterad dödlighet.

När variationer i sociala förhållanden mellan delområden i Stockholms län ingår i ana-
lysen är skillnader mellan delområden betydligt mindre. I vissa fall verkar sociala för-
hållanden helt kunna förklara varför vissa delområden har relativt hög eller relativt låg 
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dödlighet. Delområden som ursprungligen hade låg dödlighet, men inte efter justering 
för sociala förhållanden, var Danderyd, Nacka, Sollentuna och Tyresö. Den relativt 
höga dödligheten i Huddinge och Skarpnäck kvarstod inte heller med justering för 
andra sociala förhållanden.  

Skillnader i bland annat inkomster och utbildningsnivå mellan delområden bidrar till 
områdesskillnader i dödlighet och livslängd. Det är dock viktigt att notera att boende 
inte ingick i analysen eftersom vissa delområden nästan helt saknar vissa boendefor-
mer. Boendet kan dock vara en selekterande faktor till de lokala skillnaderna eftersom 
det i vissa delområden finns en stor andel småhus dit många gifta personer med barn 
och höga inkomster flyttar. Även om sociala förhållanden bidrar till olika dödlighet 
mellan delområden i Stockholms län, visar resultaten att det finns skillnader mellan 
delområden utöver sådana förhållanden. Det är ett intressant resultat i sig, och visar att 
det behövs andra typer studier för att få reda på vad som ytterligare kan bidra, till ex-
empel olika levnadsvanor med betydelse för hälsa och livslängd. 
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Dödlighetsskillnad mellan könen 15–39 år 

Det har uppmärksammats att det under sena tonåren och bland yngre vuxna uppstår 
en betydande skillnad i dödlighet mellan kvinnor och män. I figur 35 redovisas hur det 
ser ut för Stockholms län. Upp till cirka 17–18 års ålder har kvinnor och män i Stock-
holms län ungefär lika låg dödlighet. Särskilt kring 20 års ålder ökar männens dödlig-
het mer än kvinnornas. I det här avsnittet analyseras mer i detalj hur skillnaderna mel-
lan könen i åldern 15–39 år förändrats över tid och vad det kan bero på. 

Figur 35. Dödstal för kvinnor och män i Stockholms län i åldern 5–45 år, 2018. 

Dödstalen är utjämnade över åldrarna, medelvärden över 3 åldrar (4–6 års ålder för ålder 5, 
osv.) för att minska slumpmässiga variationer.  

Dödlighetsskillnaden mellan könen i åldern 15–39 år har varierat något sedan slutet av 
1990 talet, se figur 36. Under det senaste decenniet har variationerna varit mindre och 
skillnaden mellan könen har i medeltal varit 29 döda per 100 000, vilket är ungefär 
dubbelt så hög dödlighet för män jämfört med kvinnor.  

Figur 36. Åldersstandardiserad dödlighet för kvinnor och män i Stockholms län 
samt skillnad mellan könen, 1997–2018 

Källa: Socialstyrelsen statistikdatabas, egna bearbetningar. Åldersstandardsiering efter 
medelfolkmängden 2018.  
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Störst bidrag från olyckor och självmord 
Det är framförallt dödsfall från självmord, förgiftningar och andra olyckor som bidrar 
till männens högre dödlighet jämfört med kvinnors i åldern 15–39 år. Dessa dödsorsa-
ker sammanfattas ibland som externa dödsorsaker. Även om skillnaden mellan könen 
har minskat något mellan perioderna 2000–2004 och 2014–2018, så bidrog de med 
lika mycket till männens högre dödlighet, 83 procent i början av 2000-talet och 84 pro-
cent 2014–2018. Mellan perioderna har det skett vissa förändringar hur mycket de 
olika dödsorsakerna bidrar till männens högre dödlighet. Övriga olyckor, till exempel 
trafikolyckor och drunkningar har minskat medan mord och förgiftningar har ökat, se 
figur 37. En högre självmordsdödlighet bland män än bland kvinnor bidrar lika mycket 
i båda perioderna, ungefär en femtedel av den totala skillnaden mellan könen. 

Figur 37. Olika dödsorsakers bidrag till skillnad i dödlighet mellan könen i Stock-
holms län, 2000–2004 jämfört med 2014–2018 

 

Källa: Socialstyrelsen statistikdatabas, egna bearbetningar. Uppgifterna är baserade på 
åldersstandardsiering efter medelfolkmängden 2018.  

Det finns också vissa mindre dödlighetsskillnader mellan könen i olika sjukdomar och 
dödsfall som inte kunnat klassificeras i någon tydlig dödsorsak (symtom och ofullstän-
digt klassificerade dödsfall). Under perioden 2014–2018 bidrog olika sjukdomar, dock 
inte tumörer, med knappt 10 procent till männens högre dödlighet jämfört med kvin-
nornas, och ofullständigt klassificerade dödsfall bidrog med knappt 7 procent.  

Familjeförhållanden och utbildningsnivå 
En analys av sociala förhållanden som kan tänkas bidra till skillnader mellan könen 
bland yngre vuxna görs med det material för Stockholms län som redovisades i kapitlet 
Dödlighetsuppföljning 2014–2018. Här avgränsas analysen till de som var 30–39 år 
vid dödlighetsuppföljningens start. 

Det redovisades redan tidigare i detta avsnitt att männens dödlighet är ungefär dubbelt 
så hög jämfört med kvinnornas bland yngre vuxna. Här jämförs kvinnors och mäns 
dödlighet på samma sätt som i det tidigare kapitlet om sociala förhållanden, med ett 
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medeltal för befolkningen i Stockholms län i åldern 30–39 år. Mäns dödlighet var 37 
procent över den genomsnittliga dödlighetsnivån med justering för ålder. När i tur och 
ordning civilstånd, hushållstyp, antal barn och utbildningsnivå analyseras tillsammans 
med ålder och kön blir skillnaden mellan könen något mindre, se figur 38. Mest påver-
kas männens högre dödlighet av att de jämfört med jämnåriga kvinnor i mindre ut-
sträckning har fått barn. Därefter är det männens lägre utbildningsnivå jämfört med 
kvinnornas som också bidrar till deras högre dödlighet. Inkomsten är däremot högre 
bland män än bland kvinnor, och det bidrar inte till att män har högre dödlighet än 
kvinnor. Alla sociala förhållanden som används här, bortsett civilstånd, bidrar med un-
gefär en tredjedel av skillnaden i dödlighet mellan könen i Stockholms län.  

Figur 38. Standardiserad relativ dödlighet (SRD) 2014–2018 efter kön jämfört med 
genomsnittlig dödlighet för 30–39-åringar i Stockholms län 

Staplar med en svart kantlinje är signifiant större eller mindre än medelrisken att avlida. 

Den förhöjda dödligheten för män jämfört med kvinnor som ökar i övergången till vux-
enlivet kan ses i många länder39. För Stockholms län ser det också ut att vara relativt 
stabila skillnader när det gäller till exempel självmordsdödlighet. Skillnader mellan kö-
nen som leder till en överdödlighet för män från och med sena tonåren har ibland 
kopplats till en risktagande livsstil som fungerar som en norm för manligt beteende 40. 
Det kan bland annat innebära att inte söka hjälp när psykisk ohälsa uppstår och i ökad 
utsträckning använda alkohol och droger.  

Under senare år har män halkat efter kvinnor i utbildningssystemet. Kvinnors högre ut-
bildningsnivå bidrar till att de har lägre dödlighet än män. Kvinnor har också ett för-
språng jämfört med män då de får barn vid en något yngre ålder än män. Betydelsen av 
att vara sammanboende för låg dödlighet verkar vara viktigare för män än för kvinnor. 
Tidigare visades att män som var barnlösa och som aldrig gift sig hade betydligt högre 
dödlighet än samma grupp av kvinnor. Möjligen är det en risktagande manlig livsstil 
som är särskilt tydlig i dessa grupper och som bidar till relativt hög dödlighet. 

39 Hemström (1998). 
40 Stillion (1984). 
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Kommentarer om statistiken 

Den här rapporten innehåller enbart en redovisning av dödlighet och återstående me-
dellivslängd i Stockholms län. Men i tabellbilagan finns som i tidigare års rapporter om 
fruktsamhet och mortalitet, flera tabeller med uppgifter om fruktsamhet i Stockholms 
län. Kommentarer om statistiken om fruktsamhet ligger därför i slutet av detta kapitel 

Dödsrisker 
Vid framställning av livslängdstabellerna har följande formel använts för beräkning av 
de observerade dödsriskerna: 
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M dx
t x
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xD  är antalet dödsfall bland x-åringar under perioden t, 

Mx  är risktiden i åldern x år under perioden t  

X är ålder vid årets slut 

dx är det antal döda x-åringar vilka under perioden t avlidit efter sin födelsedag. För 0-
åringar har dödsrisken bestämts enligt: 

q D
F0

t 0
t

t=  

där F är antalet levande födda. 

I åldrarna 91 år och över har dödsriskerna i livslängdstabellerna beräknats genom ut-
jämning av observerade risker41. Det beror på att det har varit få personer i de äldre ål-
dersgrupperna och de observerade dödsriskerna har varit osäkra. Detta ändras över tid, 
och metoden har utvecklats av SCB under senare år. I den här rapporten används 
samma beräkningsmetod som tidigare för att få jämförbarhet med de historiska uppgif-
ter som redovisats under flera år med samma beräkning.  

                                                        
 

41 Den utjämningsmetod som använts finns beskriven i Martinelle, S: A generalised perks formula for old age mortality, 
SCB (1987). 
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I beräkningar av dödsrisker, per uppnådd ålder under året, efter utbildningsnivå och 
hushållstyp används gruppernas egna dödsrisker upp till 99 års ålder, och i de högsta 
åldrarna används rikets dödsrisker. Uppgifter om utbildningsnivå och hushållstyp för 
avlidna hämtas från årsskiftet året före dödsfallet. 

I de ettåriga livslängdstabeller som redovisas för Stockholms län och Stockholms stad 
och riket, endast för 2016, används inte någon utjämningsmetod som i SCB:s officiella 
beräkning av återstående medellivslängd. Observerade dödsrisker används upp till 105 
års ålder för män och upp till 108 års ålder för kvinnor. I de allra högsta åldrarna av-
rundas dödsriskerna till 0,6. Ålder för dessa dödsrisker är uppnådd ålder under året.  

I denna publikation är tiden, t, ett år i beräkningar för riket. Stockholms län och Stock-
holms stad och fem år vid jämförelser med övriga län, vid beräkningar för kommuner i 
Stockholms län, stadsdelsområden i Stockholms stad samt vid beräkningar efter utbild-
ningsnivå och hushållstyp.  

Återstående medellivslängd och kvarlevande 
Med kvarlevande avses de individer bland 100 000 levande födda som med observe-
rade dödsrisker beräknas uppnå åldern x år, de betecknas här lx. Antalet 0-åringar be-
stäms till  
l0 =100 000 och kvarlevande vid övriga åldrar beräknas på följande sätt:  

)1( 11 −− −= xxx qll  

Den högsta ålder i hela år som antas kunna uppnås betecknas w.  

Återstående medellivslängd är ett sammanfattande mått på dödligheten i alla åldrar för 
ett år eller en period. Beräkningen görs i en livslängdstabell och med en standardbe-
folkning som gör att måttet blir jämförbart mellan olika regioner och tidsperioder. An-
vändningen av en standardbefolkning gör att medellivslängden vid födelsen kan ses 
som medelåldern för alla dödsfall under året.  

Måttet är ett livslängdsmått bara om dödligheten förblir densamma som för det år som 
beräkningen görs. Måttet har därför inget med framtiden att göra, det vill säga svarar 
inte på frågan hur länge vi lever. Den återstående medellivslängden vid födelsen brukar 
oftast bara förkortas som medellivslängden. Den återstående medellivslängden beräk-
nas enligt följande:  
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Den genomlevda tiden i en ettårig åldersklass beräknas först genom 

2/)( 1++= xxx llL  
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Uttrycket gäller under antagandet att antalet dödsfall i en åldersklass är jämnt fördelat. 
Under första levnadsåret är detta antagande inte tillämpbart. Då gäller 

10000 )1( lalaL −+=  

där a0 = medelåldern för dem som dör under första levnadsåret.  

Eftersom födda endast registreras i födelselandsgruppen Sverige har dödsrisker för 0-
åringar i hela riket använts för utrikes födda 0-åringar.  

Livslängdsberäkning efter utbildningsnivå och hushållstyp framställs på samma sätt 
som för Stockholms län och kommunerna i Stockholms län, men med den skillnaden 
att antalet kvarlevande av 100 000 räknas från 30 års ålder.  

Standardiserade dödstal (SMR)  
För att kunna avgöra om ett län har en dödlighet som skiljer sig från rikets dödlighet, 
eller att en grupp har en avvikande dödlighet från dödligheten i Stockholms län, beräk-
nas ett s.k. åldersstandardiserat dödstal (SMR från engelskans ”Standardized Mortality 
Ratio”). SMR är kvoten mellan observerat antal döda och förväntat antal döda. Förvän-
tat antal döda i ett län eller en grupp beräknas genom att använda länets eller gruppens 
åldersstruktur och jämförelsebefolkningens dödlighet per kön och ålder. Jämförelsebe-
folkningen är riket när det gäller jämförelser mellan olika län och Stockholms län när 
det gäller jämförelser mellan utrikes födda samt personer med svensk och utländsk 
bakgrund. Alla beräkningar görs för kvinnor och män, men vissa beräkningar görs även 
för båda könen sammantaget.  

SMR för län eller grupp, g, beräknas enligt 

g

g

E
D

SMR =  

Där D=observerat antal döda i länet eller gruppen och E=förväntat antal döda i länet 
eller gruppen givet dödstalen i jämförelsebefolkningen, riket eller Stockholms län.  

Observerat antal döda är summan av antalet döda i varje ålder x , ( )Xx ,,1,0 =  för 
region g d.v.s.  

∑
=

=
X

x
gxg DD

1
 

E  beräknas enligt: 

xg

xg
X

x
gxg T

D
TE

'

'

1
∑
=

=  



MORTALITET OCH SOCIALA FAKTORER I STOCKHOLMS LÄN 2018 59 

Där gxT  är medelfolkmängden i länet eller gruppen, xgD ' är antalet döda i riket, 

alternativt Stockholms län, och xgT '  medelfolkmängden i riket eller i Stockholms län. 

Ett län eller en grupp som har ett SMR-tal mindre än 1 har en dödlighet som är lägre än 
i jämförelsebefolkningen, det vill säga riket eller Stockholms län. Ett SMR-tal större än 
1 indikerar en högre dödlighet än i jämförelsebefolkningen. Om SMR-talet avviker sig-
nifikant från 1 avgörs med ett signifikanstest. För att avgöra om SMR för ett län avviker 
jämfört med riket, samt om utrikes födda, personer med utländsk bakgrund och svensk 
bakgrund avviker från Stockholms län, används följande testvariabel42, 

E
EDz −

=  

där z är asymptotiskt normalfördelad (0,1). Hypotesen som testas är om 
dödlighetsnivån, observerat antal döda (D) är densamma som jämförelsebefolkningens 
(E) eller om den avviker från den nivån. Rikets dödlighetsnivå, alternativt Stockholms 
läns dödlighetsnivå, är indicerad till 1. 

Dödsorsaker 
I rapporten hämtas uppgifter om dödsorsaker från Socialstyrelsens statistikdatabas43. 
Det gäller självmord för Stockholms län och riket som hämtades efter kön och ålders-
grupp. I kapitlet om skillnader i dödlighet mellan könen används också vissa dödsorsa-
ker. I tabell 7 framgår hur de används och hur de är klassificerade. I rapporten används 
dels åldersstandardiserade dödstal och åldersgruppsspecifika dödstal per 100 000. 

Tabell 7. Klassificering av dödsorsaker som används i rapporten 

Dödsorsaker i rapporten Klassificering, enligt ICD-10 
Tumörer C00-D48 Tumörer 
Cirkulationsorganens sjukd. I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 
Symtom och oklara fall R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som 

ej klassificeras annorstädes 
Förgiftningsolyckor X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga 

ämnen genom olyckshändelse 
Självmord X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord) 
Mord X85-Y09 Övergrepp av annan person 
Övriga skador V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och för-

giftningar) utom X40-X49, X60-X84 och X85–Y09 
Övriga sjukdomar Samtliga dödsorsaker – (C00-D48) – (I00-I99) fall – 

(R00-R99) – (V01-Y98) 

                                                        
 

42 Berry (1983). 
43 Socialstyrelsen, hämtat i september 2019 från https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx 
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Metod för beräkning av olika åldrars bidrag till 
skillnad i återstående medellivslängd mellan 
grupper 
Baserat på livslängdstabeller för kvinnor och män för olika perioder beräknas hur 
mycket olika åldersskillnader i dödlighet mellan Stockholms län och riket, samt mellan 
olika sociala grupper, bidrar till en total skillnad i medellivslängd mellan länen och 
mellan grupper44. Formeln kan ställas upp på följande sätt och har hämtats från 
Drefahl och medarbetare (2014)45:  
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där △𝒏𝒏 𝒙𝒙 anger hur stort bidraget från en skillnad i dödlighet i åldersgruppen 𝑥𝑥 till 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛 
är till en skillnad i återstående medellivslängd vid födelsen mellan två populationer. 
Populationerna kan vara olika grupper eller två olika tidsperioder för en grupp. Bidra-
get redovisas i antal år. Siffrorna 1 och 2 står för två olika populationer. Metoden base-
ras på uppgifter från en vanlig livslängdstabell, kvarlevande 𝑙𝑙𝑥𝑥, risktid i en viss ålder 𝐿𝐿𝑥𝑥 
och totalt genomlevda år 𝑇𝑇𝑥𝑥. Den första termen 𝑙𝑙𝑥𝑥

1

𝑙𝑙𝑜𝑜1
 anger andelen kvarlevande i ålders-

gruppen i relation till antalet vid födelsen. I den andra termen beräknas skillnaden i 
överlevnad i åldern 𝑥𝑥 år mellan populationerna. I de första två leden beräknas den di-
rekta effekten för livslängdsskillnaden från olika överlevnad i en viss ålder. I de sista 
två leden i formeln adderas kombinationen av den indirekta effekten och en interakt-
ionseffekt från olika överlevnad mellan grupper i en viss ålder.  

I rapporten beräknas hur mycket en skillnad i dödlighet mellan Stockholms län och ri-
ket i olika åldrar bidrar till en total skillnad i medellivslängd vid födelsen mellan Stock-
holms län och riket. Beräkningarna görs för både kvinnor och män samt för båda kö-
nens sammantaget för ettåriga åldersgrupper. I redovisningen summeras resultaten i 
olika breda åldersgrupper. Detta görs även för skillnaden i återstående medellivslängd 
vid 30 års ålder mellan grupper med eftergymnasial och förgymnasial utbildningsnivå 
samt mellan samboende och ensamstående för kvinnor och män i Stockholms län samt 
i riket.  

Ålder vid död och typvärde för uppnådd ålder vid 
död  
För att redovisa en standardiserad fördelning av dödsfall efter uppnådd ålder används 
livslängdstabellens standardbefolkning på 100 000 personer. Antalet döda i en viss ål-
der är differensen mellan antalet kvarlevande i åldern x minus antalet kvarlevande i ål-
dern x+1 år. Denna beräkning görs för kvinnor och män och båda könen sammantaget i 

44 Arriaga (1984). 
45 Drefahl et al. (2014). 
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Stockholms län och riket samt för kvinnor och män i Stockholms län samt för grupper 
med olika utbildningsnivå och hushållstyp i Stockholms län.  

Åldern med flest antal avlidna enligt livslängdstabellen är typvärdet för ålder vid död. 
Här används en föreslagen metod för att beräkna ett exakt typvärde för uppnådd ålder 
vid död, M, som beaktar antalet döda, d, i de närliggande åldrarna enligt följande46: 

)]1()([)]1()([
)1()(

+−+−−
−−

+=
xdxdxdxd

xdxdxM  

Uppföljning av dödlighet 2014–2018 
I avsnittet Fördjupad analys – dödlighet efter flera sociala grupper bestäms alla soci-
ala förhållanden vid uppföljningens start, den 31 december 2013. Uppgifterna hämtas 
från flera olika register för år 2013. De som används är följande (in om parantes vilka 
grupperingar som hämtas): registret över totalbefolkningen, RTB (kön, ålder, civil-
stånd, län, kommun och födelseland), flergenerationsregistret (antal barn), databa-
serna STATIV (utbildningsnivå och boende) och LISA (disponibel inkomst per familj 
och konsumtionsenhet). Från det historiska befolkningsregistret hämtas uppgifter om 
dödsfall och emigrationer under perioden 2014–2018. Personer som emigrerade exklu-
derades då deras dödsfall inte kan hämtas in i svenska register. Datamaterialet avgrän-
sades till befolkningen i Stockholms län i åldern 30–99 år, som inte emigrerat under 
uppföljningsperioden. Det var totalt 1 312 500 personer vid uppföljningens start varav 
77 400 avled fram till den 31 december 2018. Personer som avled under uppföljningen 
bidrar med de antal personår som de genomlevt, 0,5 år för avlidna 2014 upp till 4,5 år 
för avlidna 2018. De som levde vid uppföljningens slut bidrar med 5 personår. Antalet 
personår och döda i de olika redovisningsgrupperna framgår av tabell A 32 i tabellbila-
gan. 

Statistisk metod 
Sannolikheten att avlida analyseras md logistisk regressionsanalys i SAS med procedu-
ren CATMOD. Den kan användas när en utfallsvariabel kan anta två värden, här döds-
fall eller inte. Resultaten jämför en grupps sannolikhet att avlida med ett medelvärde, 
det är då väldigt lika resultaten för standardiserade dödstal som också tas fram i denna 
rapport. I rapporten benämns därför resultaten från regressionsanalyserna som stan-
dardiserade dödstal, eller standardiserad relativ dödlighet (SRD). De kan också ses som 
ett index. 

Medelsannolikheten att avlida har värdet ett. Om en grupp har ett värde större än 1 är 
dödligheten högre än medelsannolikheten och om värdet är mindre än 1 är dödligheten 
lägre än medelsannolikheten. Avvikelser från 1 som är signifikanta, statistiskt säker-
ställda, anges på olika sätt i redovisningarna. Det är oftast med svarta linjer runt 

                                                        
 

46 Brown et al. (2012). 
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staplar i figurer eller i några fall med asterisker. Resultaten redovisas också i tabellbila-
gan för kvinnor (tabell A 33), män (tabell A 34) och alla (tabell A 35).  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 
Inkomsten mäts med disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är en huvudredo-
visning för individer, ofta rekommenderad för statistik47. Inkomsten fås av summan av 
familjens samtliga registrerade inkomster som divideras med familjemedlemmarnas 
totala konsumtionsvikt. Personer i samma familj får samma inkomst med detta sätt att 
mäta inkomster. Barn har lägre konsumtionsvikt än vuxna.  

Efter inkomstfördelningen i Stockholms län 30–99 år skapades en inkomstgruppering i 
5 lika stora grupper, kvintiler, med 20 procent av befolkningen i varje grupp. Brytvär-
den mellan inkomstgrupp 1 (K1) och 2 (K2) är 145 700 kronor, mellan inkomstgrupp 2 
och 3 (K3), 217 400 kronor, mellan inkomstgrupp 3 och 4 (K4) 289 500 kronor, samt 
mellan inkomstgrupp 4 och 5 (K5) 389 000 kronor. Grupp K1 är de som har lägst in-
komst och grupp K5 har högst. Personer som saknat inkomst är också inkluderade. In-
komstmåttet är ett relativt mått på köpkraften i den familj personen tillhör. 

Fruktsamhet 
Den åldersspecifika fruktsamheten under en viss tidsperiod t beräknas som 

t
x

t
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x MF
F

f =

där F är antalet födda barn av kvinnor i en viss ålder. MF är medelfolkmängden kvin-
nor i motsvarande ålder. Åldersspecifika fruktsamhetstal räknas för kvinnor i åldern 
15–54 år. Summerad fruktsamhet under tidsintervallet t beräknas som 

∑
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t
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Den summerade fruktsamheten visar hur många barn som en kvinna i genomsnitt 
skulle föda under sin fruktsamma period utifrån den vid tidpunkten för beräkningen 
gällande fruktsamheten i olika åldrar. 

47 SCB (2016c). 
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