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SAMMANFATTNING 

Minst 400 miljoner människor lider i dagsläget av fetma, och sjukdomen har klassificerats 

som en epidemi. Syftet med vår uppsats är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera 

hur fetma påverkar samhället i Sverige och utvärdera förebyggande åtgärder med 

utgångspunkt i fetmans orsaker. Vi genomförde studien genom att göra en 

litteraturundersökning och uppsatsen baseras därför på redan befintlig forskning.  

För att veta vad man kan göra för att förebygga fetma är det viktigt att veta orsakerna. I denna 

uppsats tar vi upp hur den svaga prisutvecklingen på ohälsosamma varor, den tekniska 

utvecklingen, den förändrade livsstilen, låg utbildning och låg inkomst samt den omfattande 

marknadsföringen av ohälsosamma varor bidrar till fetma. 

Vi har kommit fram till att fetma har både fysiska och psykiska effekter som påverkar 

samhället. De fysiska effekterna är förtida död och olika sjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdom, typ II diabetes och cancer. De psykiska effekterna består bland annat av låg 

självkänsla och känslor av utanförskap. Ytterligare effekter är diskriminering och försämrade 

sociala relationer, vilket tillsammans med de psykiska effekterna tyder på att viktiga behov 

enligt Maslows behovshierarki inte tillfredsställs. Enligt Solows tillväxtmodell har även 

sjukdomarna och förtida död en negativ effekt på tillväxten genom produktionsbortfall, högre 

administrativa kostnader för företag och minskade skatteinkomster för staten. Vi har genom 

att använda en  cost-of-illness analys kommit fram till att den totala samhällskostnaden för 

fetma ligger mellan 6,2 och 14 miljarder, dock finns en stor osäkerhet i beräkningen.  

För att undvika dessa effekter behövs åtgärder för att förebygga fetma. Baserat på de orsaker 

vi tagit upp har vi diskuterat effektiviteten av åtgärderna sockerskatt, förmedling av 

information och övrig reglering. Slutsatsen är att fördelarna med sockerskatt är större än 

nackdelarna men att mycket förarbete om framförallt priselasticitet ännu återstår innan ett 

eventuellt införande. Vidare resulterar diskussionen i att förmedling av information är en bra 

åtgärd om man riktar den till de lågutbildade och integrerar den redan i unga år. Angående 

den sista diskuterade åtgärden, övrig reglering, är slutsatsen att marknadsföring, speciellt till 

barn, och tillgången på sötsaker borde regleras, samtidigt som fysisk aktivitet bör stimuleras 

och märkningen av livsmedel vidareutvecklas. Vidare anser vi att en samordning av alla 

åtgärder är central då vi tror att fetma bättre förebyggs när flera åtgärder samverkar. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Under en stor del av människans historia har en stor kroppshydda varit ett tecken på välstånd 

och överklass; man skulle kunna tro det fortfarande är så med tanke på viktökningen i 

samhället, men så är inte fallet. Tvärtom associeras idag en smal kroppshydda med framgång, 

och ändå går folk upp i vikt.
1
 Runt om i världen ökar antalet personer med fetma och 

konsekvenserna som uppstår blir allt mer allvarliga. Minst 400 miljoner personer i världen 

lider av fetma.
2
 Inte minst i Sverige har förekomsten av fetma tilltagit rejält och nu lider 

omkring en halv miljon svenskar av denna sjukdom.
3
 En studie gjord av Karolinska Institutet 

visar att fetma bland unga män i Sverige har fyrdubblats på 30 år, mellan 1970 och 2000.
4
 

Även barnfetma har ökat drastiskt. År 1982 beräknades ca 8,2 procent av svenska barn vara 

överviktiga eller feta. Denna siffra har ökat betydligt, och är idag ca 23,7 procent.
5
 

Fetma har stora effekter på samhället genom att kosta många miljarder kronor varje år. Dessa 

effekter kan vara både fysiska, som utgörs olika sjukdomar, och psykiska, såsom exempelvis 

diskriminering och allmän psykisk ohälsa. För att hejda utbredningen av fetma och dess 

effekter behövs förebyggande åtgärder. Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut har på 

uppdrag av regeringen tagit fram 79 insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet. 

Bland dessa diskuteras punktskatt i form av en skatt på ohälsosamma varor, mer 

hälsorelaterad information och införanden av diverse regleringar.
6
 Vilka åtgärder som bör 

införas är dock inte helt självklart då man inte på förhand kan förutse resultaten av åtgärderna. 

1.2 Problemformulering 

Redan 1997 klassificerades fetma som en global epidemi av World Health Organization 

(WHO).
7
 Idag, 13 år senare, har problemet med fetma ytterligare förvärrats. Finns det i 

dagsläget inga effektiva åtgärder mot fetma? Fetma får inte bara konsekvenser för individen, 

utan även för samhället. Vilka är dessa samhällseffekter och hur stora är de? Det är viktigt att 

känna till de samhälleliga konsekvenserna av fetma då de ger en bättre bild av hur allvarligt 

                                                             
1 http://www.fas.forskning.se/ 
2 http://www.who.int/en/ 
3 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002), ”Fetma – problem och åtgärder”, s.29 
4 Cancerfonden (2009), ”Cancerfondsrapporten 2009”, s.77 
5 http://www.barnfetma.se/ 
6 Statens folkhälsoinstitut (2005), ”Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet – underlag till handlingsplan”, s. 11-

21  
7 http://www.fas.forskning.se/ 

http://www.fas.forskning.se/
http://www.who.int/en/
http://www.barnfetma.se/
http://www.fas.forskning.se/
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fetma är. Det är även mycket viktigt att veta vad det är som orsakar fetma för att de planerade 

åtgärderna mot fetma ska fungera. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna uppsats är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur fetma 

påverkar samhället i Sverige och att utvärdera förebyggande åtgärder med utgångspunkt i 

fetmans orsaker. 

För att uppnå detta syfte har vi formulerat två delfrågor som konkretiserar problemet:  

- Vad har fetma för effekter och hur påverkar dessa samhället? 

- Vilka åtgärder behövs för att bekämpa fetma och hur effektiva är de? 

1.4 Definitioner 

BMI står för body mass index och beräknas genom att dela en persons vikt på dess längd i 

kvadrat: vikt/(längd*längd).
8
 Definitionerna ser ut som följande: 

Normalvikt = BMI 18,5 – 24,9 kg/m
2
 

Övervikt = BMI 25 – 29,9 kg/m
2 

Fetma = BMI 30 – 34,9 kg/m
2
 

Svår fetma = BMI 35 – 39,9 kg/m
2
 

Extrem fetma = BMI 40 < kg/m
2
 

1.5 Avgränsningar 

Det finns många sätt att mäta och klassificera vikt på. Midja-höft-kvot, midjeomfång och BMI 

är alla metoder som används, men vi refererar mest till BMI då det är det mest vedertagna 

måttet.  

Vi har även valt att fokusera på problemet med fetma, inte övervikt. Vi gör dock inte någon 

skillnad på de olika graderna av fetma som finns. Då vi ibland har information om den 

negativa inverkan som övervikt har på samhället, gör vi ett antagande om att detta gäller även 

för personer med fetma, då fetma är ett längre gånget stadium av övervikt, och därför borde 

ha samma, om inte värre, effekter. 

Orsakerna till fetma är många och det kan vara många olika riskfaktorer som samverkar. Vi 

har i kapitel ”2. Vad orsakar fetma?” begränsat oss till att ta upp hur den svaga 

                                                             
8 http://www.who.int/en/ 

http://www.who.int/en/
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prisutvecklingen på ohälsosamma varor, den tekniska utvecklingen, den förändrade livsstilen, 

låg utbildning och låg inkomst samt den omfattande marknadsföringen av ohälsosamma varor 

bidrar till fetma. Anledningen till att vi tar upp just dessa orsaker är att de är framträdande 

inom forskning, varför vi antar att dessa är de främsta orsakerna till fetma. Även tid och 

utrymme begränsar oss till att beröra fler orsaker.  

Fetma har en mängd olika effekter, men vi tar endast upp några av dem. Vi har i kapitel ”4. 

Effekter av fetma” begränsat oss till att behandla hur fetma kan leda till diverse fysiska och 

psykiska problem, ökad sjukfrånvaro, förtidspension, diskriminering och försämrade sociala 

relationer. Dessa effekter förekommer i en majoritet av forskningen och är relevanta för 

analysen av hur fetma påverkar samhället.. Även här är bristen på tid och utrymme en 

avgörande faktor för vårt val av begränsning. 

I kapitel ”5. Förebyggande åtgärder” fokuserar vi på endast tre åtgärder, vilka är en 

sockerskatt, förmedling av information och övrig reglering. Vi har valt just dessa tre åtgärder 

eftersom de är omdiskuterade; dessutom innefattar de många av de 79 åtgärder som Statens 

Folkhälsoinstitut har presenterat. Baserat på orsakerna till fetma anser vi att dessa åtgärder 

borde ha en god effekt på fetmans samhälleliga konsekvenser.  

Vi kommer i denna uppsats helt avstå från genusperspektivet, det vill säga hur fetma skiljer 

sig mellan män och kvinnor. Eftersom syftet med vår undersökning är att analysera 

samhällseffekter av fetma och förebyggande åtgärder anser vi det inte relevant att fördjupa sig 

i genusskillnader. 

För att utvärdera samhällskostnaden av fetma använder vi oss av en cost-of-illness analys som 

tydligt visar omfattningen av problemet med fetma i samhället, dock med begränsningar. Då 

vi har stött på stora svårigheter att hitta nödvändig information för att göra en egen beräkning, 

använder vi oss av redan befintliga beräkningar. 

1.6 Metod 

För att besvara vårt syfte har vi valt att göra en litteraturundersökning då det redan finns 

mycket omfattande forskning inom detta område. Vi använder oss av både internationell och 

svensk forskning, beroende på vilken information det är vi söker. Den svenska forskningen 

används främst när vi undersöker specifika områden relaterade till situationen i Sverige. 

Forskningen som vi använder har vi främst funnit på Internet i form av rapporter och 
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tidsskrifter. Vi använder även andra sorts källor eftersom all nödvändig fakta inte går att hitta 

i publicerad forskning. Dessa källor är också främst funna på Internet och består av 

exempelvis tidningsartiklar och elektroniska källor. Vi har även sökt information i böcker på 

biblioteket som vi har använt i teoretiskt syfte. Vi refererar regelmässigt till källorna vi 

använder med Oxfordmetoden. 

1.7 Källkritik 

I denna uppsats baserar vi vår undersökning, som nämnts i metoden, på redan befintligt 

forskningsmaterial. Vi anser att forskningen är pålitlig; dock är vi medvetna om den möjliga 

subjektiviteten i tolkandet av forskningen, trots att resultaten är faktamässiga, men eftersom 

subjektiviteten är något som vi använder oss av i vår analys är detta inget vi kringgår. 

Då vi inte har hittat forskning på ett visst område har vi använt oss av andra källor som vi 

anser vara tillförlitliga. Framförallt i kapitel ”5. Förebyggande åtgärder” använder vi förutom 

publicerade studier även tidningsartiklar och olika webbsidor. Detta gör vi för att ta del av 

aktuella åsikter om åtgärden ifråga. 

En nackdel med forskningen som vi använder oss av är att den är gjord på olika grupper i 

taget, exempelvis på bara män eller på bara Stockholms befolkning. Detta innebär att vi 

utifrån forskningsresultaten gör egna kvalificerade antaganden om hela befolkningen i den 

mån det går. 

All data är inte från samma tidpunkt. Anledningen till detta är att all nödvändig information 

inte finns från ett och samma år, vilket innebär att vi har behövt samla in information från 

olika årtal.  

Vi har i den utsträckning det har varit möjligt använt oss av förstahandskällor, men detta har 

inte alltid varit möjligt. I de fallen då vi inte har hittat förstahandskällor har vi refererat till 

andrahandskällor med hög pålitlighet. Detta anser vi inte försämra kvaliteten av vår uppsats. 

1.8 Disposition 

I kapitel ”2. Vad orsakar fetma?” redogör vi grundligt för faktorer som orsakar fetma. Detta 

gör vi eftersom fetma och dess problem har sin början i orsakerna, och skapar därmed en bra 

grund för resten av uppsatsen. 
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I kapitel ”3. Teori” redogör vi för den teoretiska referensramen, där vi beskriver de teorier 

som vi tillämpar på forskningen. Den teoretiska informationen underlättar läsningen av de 

resterande kapitlen eftersom läsaren då har mer kunskap och själv kan skapa sina egna åsikter 

genom det material vi lägger fram. Om teorierna skulle presenteras där de först används, 

känner vi att texten tappar sitt flyt och att läsaren därmed inte kan läsa texten oavbrutet, varför 

vi presenterar teorierna i ett kapitel för sig.  

För att göra uppsatsen mer sammanhängande och lättläst har vi valt att dela upp kärnan av 

uppsatsen i två centrala kapitel. I kapitel ”4. Effekter av fetma” beskriver vi de effekter som 

fetma har och därmed hur samhället påverkas. Vi använder oss här av de teorier som vi har 

tagit upp, för att på bästa sätt kunna analysera effekterna. I kapitel ”5. Förebyggande åtgärder” 

diskuterar vi sockerskatt, information och övrig reglering som åtgärder för att hejda fetma och 

dess effekter på samhället, med grund i orsakerna till fetma. Med hjälp av teorier analyserar vi 

för- och nackdelar med respektive åtgärd, det vill säga hur effektiv varje åtgärd skulle vara 

vid ett införande, för att sedan komma fram till en slutsats. Vi avslutar alltså varje avsnitt med 

en värdering och tar där ställning till åtgärden i fråga. 

I kapitel ”6. Slutsats” sammanfattar vi vad vi har kommit fram till genom att svara på våra 

inledande frågeställningar. 
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2. VAD ORSAKAR FETMA? 

Den mest grundläggande orsaken till fetma är att vi får i oss mer än vad vi gör av med; vi 

äter alltså mer än vad vi behöver. Vårt beteende idag är en rest från stenåldern, då det var 

livsavgörande att få i sig mycket energi och även att kunna välja ut den föda som var mest 

energirik. I dagens samhälle är detta beteende ingen fördel utan snarare en nackdel då vi har 

god tillgång på mat.
9
I genomsnitt behöver vi ca 2000 kalorier per person och dag, men den 

genomsnittliga tillgången i EU ligger på 3500 kalorier per person och dag.
10

 

2.1. Svag prisutveckling 

Den reala prisutvecklingen för livsmedel har kraftigt försvagats sedan början på 1990-talet 

fram tills nu. Priserna på matvarorna har alltså inte ökat lika mycket som den allmänna 

prisnivån; det vill säga, inflationen är högre än den nominella prisutvecklingen för livsmedel. 

Den reala prissänkningen har lett till ett förändrat beteende med ökad konsumtion som följd. 

Då Sverige gick med i EU 1995 försvagades prisutvecklingen på livsmedel ytterligare, och 

1996 sänktes dessutom matmomsen från 25 procent till 12 procent.
11

  

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas har priset på frukt ökat med 64,7 

procent mellan januari 1990 och januari 2010. Under samma period har priset på ”sötsaker 

och glass” ökat med 31,6 procent.
12

 Den relativa prissänkningen på ”sötsaker och glass” har 

genererat en tydlig ökning i konsumtionen av godis och läsk. Mellan 1990 och 2006 har 

läskkonsumtionen ökat från 50 liter till 90 liter per person och år,
13

 och vi äter idag nästan 17 

kilo godis per person och år, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet inom EU.
14

 

Vidare påverkar även EU:s jordbrukspolitik den sneda prisutvecklingen. Exempelvis 

subventioneras vissa ohälsosamma produkter som feta mjölkprodukter, medan överskottet på 

frukt och grönsaker som produceras dras tillbaka från marknaden och slängs för att hålla uppe 

priserna. Denna politik genomförs för att stödja de europeiska bönderna så att de ska kunna 

bibehålla sin produktion.
15

 

                                                             
9 Kallings, L.V. (2002), ”Åtgärder mot fetma - Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk 

aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma”, s. 17 
10 Statens folkhälsoinstitut (2005), ”Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet – underlag till handlingsplan”, s. 4 
11 Lööv, H., Jordbruksverket (2008), ”Matpriser och matkonsumtion i Sverige - några exempel ur kommande 

rapport”s. 2-3 
12 www.scb.se, Tabell över prisutveckling på frukt och ”sötsaker och glass”, 1990-2010 
13 Jordbruksverket, ”Livsmedelskonsumtionen 1960-2006”, s. 62 
14 http://www.dn.se 
15 Perlhagen, J. et al. (2007), ”Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet”, s. 140 

http://www.scb.se/
http://www.dn.se/
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2.2 Teknisk utveckling 

En delförklaring till att det har blivit billigare med snabbmat, eller energität mat, är att det har 

skett en teknikutveckling vilket har gjort produktionen av denna mat billigare.
16

 Lägre 

produktionskostnader leder till att man kan producera mer, vilket också har skett då utbudet 

av snabbmat har ökat de senaste åren. Snabbmatsrestaurangerna har ökat markant under de 

senaste decennierna. Exempelvis har McDonald’s öppnat 230 restauranger i Sverige sedan de 

öppnade den första restaurangen i Stockholm 1973.
17

 Ökat utbud och tillgång till snabbmat 

gör det naturligt att konsumtionen ökar.  

Portionsstorlekarna på ohälsosam mat har ökat under de senaste åren
18

, vilket kan vara ett 

resultat av att den minskade produktionskostnaden har lett till ett lägre pris per producerad 

enhet. Detta gör att producenterna kan göra större förpackningar och/eller större portioner och 

ändå gå med vinst. Om vi äter för mycket per portion leder det till ökad risk för övervikt och 

fetma. Om dessa portioner då dessutom består av energität mat blir det ännu fler kalorier per 

måltid vilket då ökar sannolikheten ännu mer för övervikt och fetma. 

Ytterligare en aspekt som den tekniska utvecklingen har bidragit till är att vi behöver röra oss 

allt mindre. Bilar, rulltrappor och hissar bidrar alla till att den dagliga vardagsmotionen 

minskar. Likaså gör till exempel användningen av tvättmaskiner och diskmaskiner.
19

 Om 

man, när man är på arbetet, behöver fråga en kollega något är det bekvämare att skicka ett 

mail istället för att resa sig upp och gå de relativt få stegen till personens rum ifråga. Av 

”många bäckar små”-principen leder detta till att vår sammanlagda kaloriförbränning minskar.  

Vidare har uppkomsten av television, dator, tv-spel, datorspel och liknande också bidragit till 

mer stillasittande på fritiden. Dessa ”aktiviteter” har ökat markant sedan 1980-talet och är nu 

konkurrenskraftiga alternativ till fysiska aktiviteter på fritiden. Dessutom har studier visat ett 

samband mellan television och ökad konsumtion av snacks, fett och kalorier, och dessutom 

större portioner.
20

 

                                                             
16Lakdawalla, D. och Philipson, T. (2002), “Technological Change and the Growth of Obesity: A Theoretical 

and Empirical Examination”, s. 14 
17 http://www.mcdonalds.se/  
18 Statens folkhälsoinstitut (2005), ”Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet – underlag till handlingsplan”, s. 4 
19 Ibid, s. 3 
20 Finkelstein, A. et al. (2005), “Economic causes and consequences of obesity”, s. 246 

http://www.mcdonalds.se/
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2.3 Livsstilens betydelse 

Den kanske främsta underliggande orsaken till att övervikten och fetman har ökat så mycket 

är att vårt konsumtionsbeteende har ändrats gällande mat. Vi äter oftare snacks och fika än vi 

gjorde förut
21

, kanske på grund av att utbudet har ökat och det har blivit mer tillgängligt. 

Dessa snacks ger mycket energi per volym vilket gör att man inte får tillräcklig 

mättnadskänsla och därför snart måste äta igen.
22

  

En anledning till att köpa färdigmat är att det är bekvämt och tidsbesparande; man sparar den 

tid man själv skulle behöva lägga ner i köket på att laga en måltid. De reala lönerna för både 

arbetare och tjänstemän ökade med 47 respektive 56 procent mellan år 1970 och år 2008. 

Denna ökning innebär en större köpkraft; att arbetstagarna får fler varor per krona.
23

 Den 

högre lönen innebär också att alternativkostnaden för att jobba, alltså att vara ledig, blir högre. 

Detta leder till att antalet arbetade timmar ökar och att fritiden minskar och att det därför finns 

mindre tid för att laga mat och att motionera. Detta ökar efterfrågan på färdiglagad mat såsom 

både restaurangmat och snabbmat som köps i matvaruaffärer.
24

 En ökad konsumtion av denna 

energitäta mat leder då till att vi blir överviktiga eller feta. 

2.4 Låg utbildning och låg inkomst  

Det finns ett dokumenterat samband mellan feta och överviktiga personer och låg inkomst 

samt kort utbildning.
25

 En svensk studie av mer än 700 000 svenska män visar både att elever 

med fetma som går i nionde klass har sämre betyg och att färre feta personer deltar i högre 

utbildning (se diagram 1 nedan).
26

 Studien ”The impact of obesity on wages” visar ett 

samband mellan fetma och lägre lön, främst bland kvinnor. Dock har man i dessa studier 

varken kunnat fastslå kausaliteten på sambandet mellan fetma och låg utbildning, eller 

sambandet mellan fetma och låg inkomst.
27

 I en europeisk studie har man kommit fram till att 

en genomsnittlig BMI-ökning med 10 procent minskar inkomsten för män och kvinnor med 

3,27 procent respektive 1,86 procent.
28

 Vidare är fetma mer frekvent förekommande bland 

                                                             
21 Cutler, D. et al., “Why have americans become more obese?”, s. 101 
22 Olsson, E., ”Överlista din aptit” 
23 http://www.svensktnaringsliv.se/ 
24 Guthrie, J. et al., “Role of Food Prepared Away from Home in the American Diet, 1977-78 versus 1994-96: 

Changes and Consequences”, s. 140 
25 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002), ”Fetma – problem och åtgärder”, s. 55 
26 Karnehed, N. et al. (2006), “Obesity and attained education: Cohort study of more than 700,000 Swedish men” 
27 Cawley, J. (2004), ”The impact of obesity on wages” 
28 Brunello, G. och D’Hombres, B. (2007), “Does body weight affect wages? Evidence from Europe” 

http://www.svensktnaringsliv.se/
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arbetare än bland tjänstemän i Sverige, enligt SCB (se diagram 2 nedan). Detta samband 

gäller även barn till låginkomsttagare, och barn som bor i ”låginkomsttagarområden”.
29

 

 

 

Diagram 1. Förekomsten av fetma med avseende på utbildningsnivå.
30

 

 
 

Diagram 2. Förekomsten av fetma med avseende på yrkeskategori.
31 

  

En studie som gjordes bland tredjeklassare i Stockholm för att undersöka sambandet mellan 

övervikt och klasstillhörighet, visade att fetma var sex gånger så vanligt i de resurssvaga 

stadsdelarna. Det fanns också ett negativt samband mellan fetma och längden på mammans 

                                                             
29 Livsmedelsverket, ”Socioekonomiska faktorer som påverkar matvanor och fysisk aktivitet och vilka åtgärder 

kan förbättra situationen?” 
30Statistiska Centralbyrån (2004), ”Bruk och missbruk, vanor och ovanor. Hälsorelaterade levnadsvanor 1980-

2002”, s. 58, Eget diagram 
31Ibid, s. 57, Eget diagram 
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utbildning. Denna studie visade också att barnen i de resurssvaga områdena hade ett ojämnare 

måltidsmönster, åt snabbmat mer frekvent och mer sällan åt frukt och grönsaker.
32

  

En förklaring till nämnda samband skulle kunna vara dagens smala kroppsideal, och att en 

smal kropp associeras med framgång och kontroll, och att det därför är viktigare för personer 

som har kommit högre upp på karriärsstegen att vara smal. En annan förklaring är att familjer 

med sämre ekonomi har mindre resurser att lägga på fysiska aktiviteter såsom regelbundna 

fritidsaktiviteter för barnen och gymkort för föräldrarna. Vad gäller fritidsaktiviteter till 

barnen är det troligt att en familj med bättre ekonomi kan låta barnen välja mer fritt vad de 

vill göra oavsett vad det kostar, vilket gör det sannolikt att barnen tycker aktiviteten ifråga är 

rolig och därför vill fortsätta med den.
33

 

I dagens informationssamhälle där vi utsätts för mycket information är det ganska naturligt att 

inte ta till sig informationen, det finns helt enkelt inte plats för det. Man klarar sig alltså bättre 

om man kan sortera informationen och endast ta till sig det viktiga. Teorin säger att längre 

utbildning ger effektivare arbete, men även att denna effektivitet gäller på aktiviteter utanför 

arbetet, såsom hälsoproduktion. Mer utbildning leder alltså till effektivare hälsoproduktion, 

givet insatsfaktorerna. Dessutom är mer utbildade personer enligt studier effektivare när det 

gäller att allokera insatsfaktorerna, det vill säga effektivare när det gäller att ta till sig 

informationen och därför ”producerar” de då bättre hälsa.
34

  

En annan studie konstaterar att personer i lägre socioekonomiska grupper tenderar att hålla 

hårdare i vanor än personer i högre socioekonomiska grupper. Att bryta ett vanebeteende 

kostar resurser i form av vägande av fördelar och nackdelar mot varandra för att komma fram 

till det bästa alternativet till vanan. Författarna av studien menar att eftersom personer med 

högre utbildning har mer resurser har de större möjligheter att ändra sina vanor.
35

 Även detta 

är en förklaring till varför fetma är mer förekommande bland låginkomsttagare.  

Ytterligare en anledning till den högre prevalensen av fetma bland lågutbildade är skillnaden i 

individers tidspreferenser. Om en person är nutidsinriktad är det mer troligt att denne 

investerar mindre tid i både utbildning och hälsoaktiviteter, då dessa aktiviteter ger framtida 

                                                             
32 Livsmedelsverket, ”Socioekonomiska faktorer som påverkar matvanor och fysisk aktivitet och vilka åtgärder 

kan förbättra situationen?”, s. 8  
33http://www.forskning.se/   
34 Cowell, A.J. (2006), ”The relationship between education and health behaviour: Some empirical evidence”, s. 

126 
35 Lindbladh, E. och Lyttkens, C. H. (2002), “Habit versus choice: the process of decision-making in health-

related behaviour” 

http://www.forskning.se/
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nytta, än en person som är framtidsinriktad.
36

 Detta kan förklaras av det teoretiska begreppet 

hyperbolic discounting, som innebär att den nutidsinriktade individen värderar omedelbar 

nytta högre än framtida nytta.
37

 Det faktum att en person med högre utbildning har genomfört 

utbildningen tyder på att denna person värderar framtiden högt. Alternativkostnaden för de 

negativa effekter som fetma medför är därför högre för en högutbildad än en lågutbildad 

eftersom utbildningen visar på personlig värdering av framtiden.
38

 

2.5 Marknadsföring 

Även den allt mer omfattande marknadsföringen drar sina kilon till stacken. Reklam 

förekommer överallt i samhället; på TV, i tidningar, på Internet, via direktreklam, etc. 

Speciellt framträdande är marknadsföringen av ohälsosam mat. I Sverige år 2003 uppgick 

reklamkostnaden för ”tomma kalorier” till 978 miljoner kronor, medan reklamkostnaden för 

frukt och grönt endast uppgick till 36 miljoner kronor. Vidare kan tilläggas att det enligt 

Livsmedelsverket satsas 15-20 miljoner kronor om året på mat och hälsa, vilket kan jämföras 

med de 350 miljoner kronor om året som McDonald’s satsar på marknadsföring.
39

 En 

undersökning gjord av Sveriges konsumentråd visar att 9 procent av tv-reklamen är 

livsmedelsreklam, varav 20 procent är för ohälsosam mat.
40

  

I en undersökning gjord år 2006 av Sveriges Konsumentråd har det även visats att över 50 

procent av allt livsmedel som marknadsförs på Internet är ohälsosam mat. Denna siffra är 

dock ett minimum då den ohälsosamma maten som har mätts i undersökningen inte inkluderar 

vissa onyttiga livsmedel såsom söta mejeriprodukter, söta flingor och snabbmat. Det bör även 

tilläggas att det inte förekom någon reklam alls för frukt och grönt.
41

 Marknadsföringen av 

ohälsosamma livsmedel leder sannolikt till att konsumtionen av dessa ökar. 

Barn är en tacksam grupp för marknadsförarna då deras brist på erfarenhet och förmåga att 

kritiskt granska gör att de har svårare att ifrågasätta budskapet i marknadsföringen.
42

 Enligt 

Marknadsföringslagen 9§ skall all marknadsföring ”utformas och presenteras så att det tydligt 

                                                             
36 Cowell, A.J. (2006), ”The relationship between education and health behaviour: Some empirical evidence”, s. 

126 
37 Kim, J.-Y. (2006), ”Hyperbolic discounting and the repeated self-control problem” 
38 Cowell, A.J. (2006), ”The relationship between education and health behaviour: Some empirical evidence”, s. 

126-127 
39 Livsmedelsverket, ”Socioekonomiska faktorer som påverkar matvanor och fysisk aktivitet och vilka åtgärder 

kan förbättra situationen?”, s. 2  
40 Sveriges Konsumentråd, ”Var femte produkt ohälsosam i matreklamen på TV” 
41 Sveriges Konsumentråd, ”Bakgrund – kartläggning av marknadsföring av matreklam riktat till barn” 
42 Konsumentverket, ”Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter – En 

vägledning från Konsumentverket/KO” 
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framgår att det är fråga om marknadsföring”.
43

 Tydligheten är än viktigare när det gäller barn 

på grund av deras mottaglighet för marknadsföringens budskap. Vidare uppger Radio- och 

TV-lagen i 7:e kapitlet, 4§ att reklam i en tv-sändning inte får ”syfta till att fånga 

uppmärksamheten hos barn under 12 år”.
44

 Detta gäller endast sändningar från Sverige, och 

därför kan de kanaler som visas på svensk tv som sänds från andra länder, exempelvis TV 3 

och Kanal 5, komma runt förbudet om det land de sänder ifrån har en annan lagstiftning.
45

 

Sveriges konsumentråd genomförde en undersökning där så många som hälften av de 93 

undersökta internetsajterna innehöll mycket förtäckt reklam riktad till barn under 12 år.
46

   

Idag lider vart femte barn i Sverige av övervikt eller fetma.
47

 Det har visats att antalet år som 

överviktig var viktigare som förklaringsfaktor för antalet och längden på sjukvårdsvistelser, 

än hur allvarlig övervikten faktiskt var. Sambandet blev ännu tydligare om personen ifråga 

hade varit fet sedan barndomen.
48

 En stor del av livsmedelsmarknadsföringen riktad till barn, 

26 procent enligt Sveriges Konsumentråds undersökning gjord 2006, är marknadsföring av 

ohälsosam mat som innehåller för mycket socker och fett och för lite näring.
49

  Dock visade 

en uppföljning av denna studie gjord 2007 att denna marknadsföring hade minskat.
50

 Trots 

denna förbättring är omfattningen av marknadsföringen fortfarande stor.  

Det är inte bara på TV och Internet som det förekommer marknadsföring riktad till barn, även 

i tidningar och butiker marknadsförs ohälsosam mat till barn.
51

 Exempelvis finns det leksaker 

i flingpaketen, onyttiga kex har roliga figurer på förpackningen medan nyttigare alternativ 

saknar denna dragningskraft. Också placeringen av produkterna påverkar barnens köpvilja. 

Affärer placerar produkterna som är riktade till barn i deras ögonhöjd för att de lättare ska få 

syn på dem.
52

 Det är också regel att godis och annat sött är placerat nära kassan där folk köar. 

Denna placering uppmuntrar till impulsköp av dessa produkter, inte bara av barn utan av alla 

konsumenter.
53

 Barnens makt över föräldrarna vad gäller inköp är väldigt stor, enligt Martin 

                                                             
43 Sveriges lagar (2010), s. 837 
44 Ibid, s. 2706 
45 Konsumentverket, ”Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som avtalsparter – En 
vägledning från Konsumentverket/KO”, s. 7 
46 Sveriges Konsumentråd, ”Fullt med förtäckt matreklam på barnsajter” 
47 http://www.hjart-lungfonden.se  
48 Gerne, B., ”Dödligt ätande” 
49 Sveriges Konsumentråd, ”Uppemot 26 procent av matreklamen är onyttig” 
50 Sveriges Konsumentråd, ”Reklam till barn för ohälsosam mat minskar” 
51 http://www.hjart-lungfonden.se  
52 Ebster, C. et al. (2009), ”Children’s influences on in-store purchases” 
53 http://svt.se  

http://www.hjart-lungfonden.se/
http://www.hjart-lungfonden.se/
http://svt.se/
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Lindström, varumärkesexpert och författare av ”Branding is no longer child’s play!”.
54

 Därför 

kan marknadsföring till barn i stor grad påverka vad som köps in till hemmet, och därför öka 

risken för övervikt och fetma i hela familjen. 

 

3. TEORI 

I detta kapitel tar vi upp olika teorier som är relevanta i vår analys av fetmans effekter och de 

tre förebyggande åtgärder vi tar upp. Vi använder oss av dessa för att utvärdera och kritiskt 

granska den använda forskningen.  

3.1 Externa effekter 

Förekomsten av fetma har externa effekter på samhället. Externa effekter föreligger när en 

handling påverkar en tredje parts nytta,
55

 och detta är en form av marknadsmisslyckande. Ett 

marknadsmisslyckande är den situation där resurserna inte allokeras optimalt, och detta leder 

till effektivitetsförluster.
56

 De externa effekterna kan vara både positiva och negativa. En 

positiv extern effekt förekommer när en viss handling innebär en fördel för den tredje parten 

och en negativ extern effekt förekommer när en viss handling innebär en kostnad för den 

tredje parten.
57

  

3.2 Cost-of-illness analys 

För att analysera omfattningen av kostnaderna som fetma har på samhället använder vi oss av 

en cost-of-illness analys som är en grundläggande metod för ekonomisk analys av sjukdomar 

och sjukvård. Metoden innebär att man beräknar kostnaderna som en viss sjukdom ger 

upphov till i samhället. För att göra detta delar man upp kostnaderna i direkta och indirekta 

kostnader.
 58

 

De direkta kostnaderna omfattar prevention, diagnostik, vård, rehabilitering och 

långtidsbehandling. Den information som behövs för uträkningen av de direkta kostnaderna är 

till största delen kostnaderna för sjukvården. Det finns även andra direkta kostnader som inte 

                                                             
54 Lindström, M. (2004), “Branding is no longer child’s play!” 
55 Krugman, P. och Wells, R. (2009), Microeconomics, s. 437 
56 Ibid., s. 3 och 15  
57 Ibid, s. 437 
58 Lindgren B. (1981), Costs of illness in Sweden 1964-1975, s. 29-33 
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är direkt hälsorelaterade. Dessa utgörs till exempel av transportkostnader till och från 

sjukhuset.
 59

 

De indirekta kostnaderna består av produktionsbortfall. Produktionsbortfall förekommer vid 

korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, och förtida död. Beräkningen av 

produktionsbortfallet ser olika ut beroende på hur det uppstår. Produktionsbortfallet vid 

korttidsfrånvaro (max ett år) räknas ut med hjälp av information angående den genomsnittliga 

tiden för sjukfrånvaron, ålder- och könsfördelning för de som är sjukfrånvarande och den 

genomsnittliga lönen för de sjukfrånvarande, uppdelat på ålder och kön. Produktionsbortfallet 

vid långtidssjukfrånvaro räknas istället ut med hjälp av information om den genomsnittliga 

tiden som en förtidspensionär har kvar till normal pensionsålder och den genomsnittliga lönen 

i befolkningen, uppdelat på ålder och kön. Man behöver även veta ålder- och könsfördelning i 

de olika sjukdomskategorierna för att kunna sammanlänka de olika sjukdomarna med de 

kostnader som sjukdomen ger upphov till. När produktionsbortfallet ska räknas ut vid förtida 

död behövs information om dödsfallen i de olika sjukdomskategorierna, den genomsnittliga 

lönen i befolkningen och sannolikheten för överlevnad, alla uppdelade på ålder och kön.
60

 

3.3 Tillväxtteori 

Fetma påverkar samhället på många sätt varav ett sätt är genom produktionsbortfall, som 

tidigare nämnts i ”3.2 Cost-of-illness analys”, vilket påverkar ett lands BNP. BNP-tillväxt är 

ett välfärdsmått som används för att mäta hur levnadsstandarden har utvecklats i ett land.
61

 

En av de vanligaste modellerna som förklarar tillväxt är Solows tillväxtmodell: Y = A f(K, L). 

Enligt denna är tillväxten av BNP en funktion av fysiskt kapital såsom maskiner (K), 

arbetskraft (L), och teknologisk utveckling (A).
62

 Ackumulering av fysiskt kapital handlar om 

att företagen gör investeringar i fysiskt kapital för att kunna producera mer effektivt och 

därmed en större kvantitet. Detta leder i sin tur till mer framtida investeringar och ännu större 

producerad kvantitet. En ökning av arbetskraften leder till en ökad tillväxt om det samtidigt 

leder till en ökad mängd arbetade timmar, och därför en högre producerad kvantitet. Dock har 

                                                             
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Blanchard, O. (2009), Macroeconomics s. 228 
62 Burda, M., och Wyplosz, C. (2005), Macroeconomics, s. 46 
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både kapital och arbetskraft en avtagande marginalproduktivitet, och därför leder detta till 

tillväxt endast upp till en viss gräns.
63

  

Den tredje tillväxtfaktorn är teknisk utveckling, vilken enligt Solow är en exogen faktor, och 

innebär att en ökad kunskap och förbättring av teknik gör att både maskiner och arbetskraft 

blir mer produktiva och kan producera en högre kvantitet med samma insats. Till skillnad från 

kapital och arbetskraft har teknisk utveckling inte någon avtagande marginalproduktivitet 

varför det leder till en ihållande tillväxt.
64

 För att förklara den tekniska utvecklingen som ju 

enligt modellen bestäms exogent, får man utvidga modellen med ytterligare en 

förklaringsvariabel: Y = A f(K, L, H), där H är humankapital. Humankapital är detsamma 

som kunskap som bidrar till produktionen och det skapas genom investeringar i utbildning 

och hälsovård.
65

 Bättre utbildade arbetare är mer produktiva, och de tenderar även att höja 

marginalproduktiviteten på andra faktorer. De är bättre på att hantera komplexa maskiner och 

kan organisera produktionsprocessen på ett effektivare sätt. Humankapital har till skillnad 

från fysiskt kapital och arbetskraft inte en avtagande marginalproduktivitet, vilket beror på att 

det skapas externaliteter av att flera människor i ett land utbildas. En utbildad persons nytta 

ökar ju fler personer i samhället som är utbildade, exempelvis har en läs- och skrivkunnig 

person sannolikt inte speciellt mycket nytta av denna kunskap om ingen annan i landet kan 

detta. Samhället anpassas efter alla de som inte har kunskapen och om det inte finns några 

böcker att läsa och någon att skriva till i landet finns det inte mycket nytta av läs- och 

skrivkunskapen.
66

 

  

                                                             
63 Ibid, s 49-51, 58-60 
64 Ibid, s. 61-62 
65 Schultz, T. W., “Investments in Human Capital”, s. 1 
66 Burda, M., och Wyplosz, C. (2005), Macroeconomics, s 438-439 
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3.4 Maslows behovshierarki 

 

 

Figur 1. Maslows behovshierarki.
67 

 

Fetma har både fysiska och psykiska effekter på individen vilket förklaras närmare i kapitel 

”4. Effekter av fetma”. Maslows behovshierarki är en relevant teori att använda i analysen av 

dessa effekter; den är en av de mest kända motivationsteorierna som menar att människor har 

olika viktiga behov, det vill säga behov som ligger på olika nivåer. Tanken med 

behovshierarkin är att behoven på en lägre behovsnivå behöver vara tillräckligt 

tillfredsställda, om inte fullständigt, innan behoven på nästa nivå väcks. Längst ner i 

pyramiden finns de mest grundläggande behoven, det vill säga de fysiska behoven såsom 

hunger, törst och sömn. Nästa steg innehåller behovet av att känna trygghet; att känna 

säkerhet och skydd från hot etc. Det tredje steget är de sociala behov individen har; till 

exempel, att känna kärlek och gemenskap, och det fjärde steget innehåller behovet av 

uppskattning, det vill säga att respektera sig själv och andra och bli respekterad av andra. Det 

femte och sjätte steget är kognitiva behov såsom kunskaper, respektive estetiska behov såsom 

harmoni och skapande. Det sjunde och sista steget är behovet av självförverkligande, vilket 

definieras ungefär som att förverkliga de möjligheter man besitter.
 68

  

                                                             
67 Evans, M. et al. (2008), Konsumentbeteende, s. 19, egen figur 
68 Ibid, s. 19 
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Det tredje steget, som handlar om de sociala behoven, kan kopplas ihop med de många 

definitioner av socialt kapital som finns. Dessa definitioner skiljer sig lite från varandra, men 

det de har gemensamt är att de menar att socialt kapital är de sociala relationer som kan skapa 

ekonomiska fördelar. Exempelvis är det vanligt att arbetssökande får jobb främst tack vare att 

de har kontakter på arbetsplatsen ifråga som kan lägga ett gott ord för dem, och inte för sina 

kunskaper i första hand.
69

 

3.5 Pigouviansk skatt 

En av de åtgärder som har diskuterats för att förebygga fetma och som skulle råda bot på den 

sneda relativa prisutvecklingen på nyttiga respektive onyttiga varor, är införandet av en 

punktskatt på ohälsosamma varor, en så kallad sockerskatt. Detta är en form av pigouviansk 

skatt och ett sätt att eliminera den externa effekten som fetma har på samhället. Arthur Pigous 

teori går ut på att internalisera de externa effekterna så att ett samhällsekonomiskt korrekt pris 

uppnås. Detta innebär att den som har orsakat samhällsskadan får betala för det, genom en 

skatt på produktionen eller konsumtionen av varan. Dessa skatter är motiverade när 

samhällets kostnader överstiger den privata kostnaden av en viss handling. Med denna skatt 

når samhället en optimal nivå, det vill säga en jämvikt i samhället, eftersom den eliminerar 

den externa effekten av handlingen.
70

  

    P                                                                 

           Social marginalkostnad 

            

           Privat marginalkostnad med skatt 

           

  t           Privat marginalkostnad 

 

 

                           QS         QP                         Q 

Diagram 3. Pigouviansk skatt.
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I diagrammet ovan representerar Q
S
 den efterfrågade kvantiteten som speglar samhällets 

jämvikt och Q
P
 är den efterfrågade kvantiteten som speglar jämvikten ur individens 

perspektiv. Som tydliggörs i diagrammet gör skatten (t) att den privata marginalkostnaden blir 

lika stor som samhällets marginalkostnad. En pigouviansk skatt leder alltså till en jämvikt ur 

ett samhällsperspektiv. 

3.6 Priselasticitet 

Vid en diskussion av ett införande av sockerskatt är det viktigt att veta hur en prisförändring 

på en ohälsosam vara påverkar konsumtionen av varan, vilket förklaras av begreppet 

priselasticitet. Priselasticitet är ett mått på en varas procentuella efterfrågeförändring i 

förhållande till en procentuell prisförändring. Med andra ord, det visar priskänsligheten av en 

individs efterfrågan på en viss vara. Om priselasticiteten av en vara är mindre än ett så betyder 

det att varan är oelastisk, det vill säga, en procents förändring av priset leder till mindre än en 

procents förändring av efterfrågan. Om priselasticiteten av en vara är större än ett så betyder 

det att varan är elastisk, då en procents förändring av priset leder till mer än en procents 

förändring i efterfrågan.
72

 Detta visas i följande diagram:  

 
  P             P 

 P2 

 P1  P2 

            P1 

 

 

                Q2 Q1                                 Q      Q2   Q1               Q 

Diagram 4. Oelastisk priselasticitet.
73                             Diagram 5. Elastisk priselasticitet.

74 

Diagram 4 visar en oelastisk vara; prisförändringen leder till en liten förändring i efterfrågad 

kvantitet. Diagram 5 visar istället en elastisk vara, där prisförändringen leder till en mycket 

större förändring i efterfrågan jämfört med den oelastiska varan. 
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3.7 Informationsasymmetri 

Som nämnts i ”2.4. Låg utbildning och låg inkomst” kan fetma vara ett resultat av att 

konsumenter besitter olika kunskaper. Informationsasymmetri är det begrepp som beskriver 

situationen där några besitter kunskaper som andra inte har, och detta är en form av 

marknadsmisslyckande. Denna fördelning av information kan innebära att man gör felaktiga 

ekonomiska beslut och kan även förhindra förekomsten av ömsesidigt fördelaktiga 

transaktioner. Informationsasymmetri kan både förekomma i förhållandet producent-

konsument och mellan konsumenter. När det förekommer mellan konsumenter besitter vissa 

av dem mer information än andra konsumenter vilket leder till olika köpbeteenden. Eftersom 

konsumenterna med mindre information fattar sina beslut på ett inte tillräckligt omfattande 

informationsunderlag, finns risken för att de fattar felaktiga ekonomiska beslut och därmed 

inte optimerar sin nytta.
75

 

 

4. EFFEKTER AV FETMA 

I detta kapitel tar vi upp vad fetma har för konsekvenser på samhället, både ur fysisk och 

psykisk synvinkel. Därefter analyserar vi, med hjälp av vår teoretiska referensram, hur dessa 

konsekvenser påverkar samhället och försöker även få en uppfattning om hur stora dessa 

effekter är.  

4.1 Vad har fetma för konsekvenser?   

Fetma kan medföra olika typer av effekter. Fetma påverkar exempelvis individen både fysiskt 

genom olika sjukdomar, och psykiskt genom bland annat diskriminering, försämring av de 

sociala relationerna och allmän psykisk ohälsa. Uppkomsten av de olika sjukdomarna leder i 

sin tur till sjukfrånvaro och förtidspension.  

4.1.1 Fysiska effekter 

Det förekommer många fysiska konsekvenser av fetma, bland annat hjärt- och kärlsjukdom, 

typ II diabetes, högt blodtryck, gallvägssjukdom, ledbesvär, cancer, sömnapné och förtida 
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död.
76

 För att tydliggöra omfattningen av hur svåra effekterna är så vidareutvecklar vi några 

av dessa. 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har det gjorts ett femtiotal 

omfattande studier om sambandet mellan fetma och förtida död varav de flesta visar på att det 

finns ett starkt samband.
77

 Alla större studier, det vill säga med fler än 20 000 deltagare, visar 

att risken att dö i förtid är ungefär dubbelt så stor för personer med svår fetma jämfört med 

normalviktiga personer.
78

 En stor sammanställning av 57 studier visar att dödligheten var 

lägst bland personer med BMI 22-25, och över denna BMI-nivå ökar dödligheten med 30 

procent för varje gång en individs BMI-värde ökar med fem.79 

Enligt den amerikanska studien ”Body-mass index and mortality in a prospective cohort of 

U.S. adults”, där mer än en miljon amerikaner följdes under 14 år, finns en stark korrelation 

mellan ökande BMI och förtida död.
80

 En norsk studie, ”Hazard of Obesity – the Norwegian 

Experience”, som omfattar 1,7 miljoner av den norska befolkningen visar på samma starka 

samband. Dock är sambandet U-format; både vid lågt och högt BMI är risken större för att dö 

i förtid, men vid lågt BMI gäller risken helt andra sjukdomar än vid högt BMI, såsom 

lungcancer och tuberkulos.
81

  

Fetma har visat sig vara en stor bidragande faktor till hjärt- och kärlsjukdom. Feta personer 

har visats ha en dubbelt så hög relativ risk för hjärtsvikt.
82

 Bland personer i BMI-spannet 25-

50 har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom visats öka med 40 procent för varje gång en 

individs BMI ökar med fem.
83

 Sambandet mellan bukfetma och hjärt- och kärlsjukdom har 

visat sig vara särskilt starkt. Enligt studien ”Abdominal Obesity and the Risk of All-Cause, 

Cardiovascular, and Cancer Mortality”, var den relativa risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom 

3,02 gånger så stor för normalviktiga kvinnor med ett midjeomfång över 88 cm jämfört med 

kvinnor med ett midjeomfång på 71 cm (28 tum) eller mindre. För normalviktiga kvinnor med 

en midja-höft-kvot över 0,88 var den relativa risken 3,45 gånger så stor jämfört med kvinnor 

med en midja-höft-kvot på 0,73 eller mindre. (Midja-höft-kvot är midjemåttet delat med 

                                                             
76 http://ki.se 
77 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002), ”Fetma – problem och åtgärder”, s. 33 
78 Sjöström L.V. (1992), “Mortality of severely obese subjects” 
79 Prospective Studies Collaboration, “Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: 

collaborative analyses of 57 prospective studies” 
80 Calle, E.E. et al., (1999), “Body-mass index and mortality in a prospective cohort of U.S. adults” 
81 Waaler, H.T. (1988), “Hazard of Obesity – The Norwegian experience” 
82 Kenchaiah, S. et al., (2002), “Obesity and the risk of heart failure” 
83 Prospective Studies Collaboration, “Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: 
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höftmåttet).
84

 Midjemåttet för kvinnor bör vara under 80 cm och midja-höft-kvoten bör vara 

mindre än 0,85 för att inte vara i en förhöjd riskzon.
85

 

Det finns ett dokumenterat samband mellan fetma och typ II diabetes; 70-90 procent av alla 

som får typ II diabetes uppvisar fetma, enligt Karolinska Institutet.
86

 ”Obesity, fat 

distribution, and weight gain as risk factors for clinical diabetes in men” har visat att den 

relativa risken att utveckla typ II diabetes för män med svår fetma är 42 gånger större jämfört 

med normalviktiga personer med BMI-värdet 23.
87

 Enligt studien ”Weight gain as a risk 

factor for clinical diabetes mellitus in women”, är motsvarande risk för kvinnor med svår 

fetma så stor som 49 gånger större, jämfört med personer med BMI-värdet 22.
88

 År 2000 

uppskattade WHO att 171 miljoner människor i världen lider av typ II diabetes, och att antalet 

år 2030 kommer att vara 366 miljoner.
89

 Detta gör att typ II diabetes är ett av de största 

folkhälsoproblemen i världen.
90

 

Fetma ökar risken för cancer avsevärt. Risken att få någon form av cancer för feta eller 

överviktiga personer är 30-40 procent högre än för normalviktiga, vilket många i Sveriges 

befolkning är omedvetna om
91

. Det är ett linjärt samband, vilket innebär att ju högre BMI, 

desto större risk för cancer. De två cancerformer med mest klarlagt samband med fetma är 

bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer, som skulle minska om övervikten i samhället 

skulle minska.
92

 

4.1.2 Sjukfrånvaro 

Personer med fetma har en mycket högre grad av sjukfrånvaro än normalviktiga.
93

 Orsakerna 

till sjukfrånvaro kan vara både fysiska och psykiska. Denna sjukfrånvaro har självklart 

konsekvenser för samhället. 

En stor negativ effekt av sjukfrånvaro är produktionsbortfall. Sjukfrånvaro innebär minskad 

produktion i företaget då individen som är sjuk inte kan bidra till produktionen. Därmed 

                                                             
84 Zhang, C. et al., (2008), “Abdominal obesity and the risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality: 

Sixteen years of follow-up in US women” 
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86 http://ki.se  
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90 Zimmet, P. et al. (2001), “Global and societal implications of the diabetes epidemic” 
91 Cancerfonden (2009), ”Cancerfondsrapporten 2009”, s. 82 
92 Ibid, s. 76 
93 Kark, M., et al. (2009), ”Samband mellan fetmastatus och risk för sjukskrivning och sjuk- eller 
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minskar företagets vinst. Detta i sin tur leder till att statens skatteinkomster, som produktionen 

i företaget skulle ha gett upphov till, minskar.
94

 Även förtida död orsakar produktionsbortfall 

eftersom individen då inte är kapabel till arbete.
95

 

Det är inte bara produktionsbortfall som gör att företagens vinst minskar. Vid sjukfrånvaro 

har arbetsgivare även högre kostnader vilket också påverkar vinsten. Dessa kostnader består 

av de administrativa kostnader som spenderas vid rekrytering av en ersättare till individen 

som är sjukfrånvarande.
96

 Återigen leder detta till minskade skatteinkomster för staten. 

Ersättaren måste först inskolas i arbetsuppgifterna och kan inte arbeta med full kapacitet och 

vara lika produktiv som den ordinarie befattningsinnehavaren då inlärningen av nya 

arbetsuppgifter tar tid. Alltså, trots ersättning av ordinarie befattningsinnehavare, förekommer 

även ytterligare produktionsbortfall på grund av effektivitetsförluster.
97

 

En uppenbar följd av sjukfrånvaro är minskat arbetskraftsutbud. Då färre arbetar ökar också 

efterfrågan på arbetskraft. Detta driver upp lönerna eftersom arbetsgivare vill locka till sig 

arbetare, vilket leder till ökad inflation.
98

 

Sjukfrånvaro drabbar även individen själv på det ekonomiska planet. Vid sjukfrånvaro mellan 

1-14 dagar är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till individen, vilket även det påverkar 

företagens vinst negativt. Sjuklönen motsvarar 80 procent av månadslönen.
99

 Vid 

sjukfrånvaro i mer än 14 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning 80 procent av den 

sjukpenninggrundande inkomsten som i sin tur fastställs med hjälp av beräknad årlig 

arbetsinkomst.
100

 Den disponibla inkomsten minskar alltså vilket för staten medför minskade 

skatteintäkter i form av minskad inkomstskatt och minskad moms till följd av minskad 

konsumtion.
101

 

När individen är sjukfrånvarande minskar dennes kunskap som används i arbetet, då detta är 

en färskvara och behöver användas för att inte glömmas bort; det vill säga individens 

humankapital minskar. När individen börjar arbeta igen får företaget därför en minskad 
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produktivitet vilket påverkar företaget negativt. Detta kan också medföra att individens 

löneutveckling försämras och därmed minska den disponibla inkomsten.
102

  

Sjukfrånvaro leder inte bara till ekonomiska effekter i samhället, det är dessutom 

dokumenterat att långtidssjukskrivning också kan resultera i mänskligt lidande. Individen som 

är sjukfrånvarande går miste om det sociala liv som finns på arbetsplatsen och detta kan 

medföra känslor av utanförskap och otrygghet.
103

 

4.1.3 Förtidspension 

Anledningarna till förtidspension för personer med fetma är, liksom för sjukfrånvaro, både 

fysiska såväl som psykiska. Risken för förtidspension fördubblas för personer med fetma och 

tredubblas för personer med extrem fetma jämfört med normalviktiga.
104

 Dessa personer får 

antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan beroende på ålder.
105

 

Enligt en undersökning gjord av Stockholm läns landsting där man använder sig av 

”Undersökningarna av levnadsförhållanden” (ULF) 1980-2001 är andelen feta personer som 

får sjuk- eller aktivitetsersättning större än andelen normalviktiga som får ersättningen. En så 

stor del som 13,6 procent och 18,9 procent av män respektive kvinnor med fetma får sjuk- 

eller aktivitetsersättning medan endast 3,2 procent och 4,2 procent av män respektive kvinnor 

som är normalviktiga får ersättningen.
106

 Då individer som får sjuk- eller aktivitetsersättning 

inte arbetar är effekten även här produktionsbortfall, vilket har en negativ inverkan på 

företagets vinst och därmed BNP. 

Läkaren Thorne Wallman hävdar i sin avhandling att förtidspension även har negativa fysiska 

och psykiska effekter vilket påverkar samhället. Det visade sig att förtidspensionärer har lägre 

livskvalitet på grund av social isolering till följd av att de inte arbetar. De är också mindre 

fysiskt aktiva vilket påverkar deras fysiska hälsa. Förtidspension kan alltså leda till ytterligare 

besvär för personer med fetma, förutom de besvär de redan har. Till följd av detta behöver de 

också mer sjukvård; sjukvårdsutnyttjandet är 2,3 gånger större för förtidspensionärer än de 

som fortfarande arbetar.
107
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4.1.4 Psykiska effekter 

Enligt Finn Rasmussen, docent och lektor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, har feta 

personer en sämre livskvalitet än normalviktiga personer. De har till exempel låg självkänsla 

både i samband med relationer och med prestationsförmåga.
108

 En studie gjord av Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset har visat att svårt feta personer till och med har en sämre livskvalitet än 

vissa grupper med svåra kroniska besvär.
109

 Vidare visade en undersökning gjord av 

Samhällsmedicin och Statens folkhälsoinstitut bland ungdomar i 14- och 15-årsåldern i 

sydvästra Storstockholm ett samband mellan högt BMI (både överviktiga och feta) och låg 

självkänsla. De ungdomar som var nöjda med sin kroppsstorlek visade sig också ha högre 

självkänsla än de ungdomar som var missnöjda.
110

 Något som kan vara relaterat till den låga 

självkänslan är den inte helt ovanliga förekomsten av mobbning av överviktiga och feta i 

skolan.
111

 Det finns många fördomar om feta; många har uppfattningen att fetma är en 

självförvållad sjukdom som har med självdisciplin att göra och att den därför är lätt att göra 

något åt om man bara ”skärper sig”,
112

 medan det i själva verket inte alltid är så lätt att ta sig 

ur.
113

  

4.1.5 Diskriminering 

Det har visats att det förekommer en utbredd diskriminering av överviktiga och feta. En 

amerikansk studie klargör orättvisorna mellan överviktiga och feta personer och 

normalviktiga personer vid anställning. Trots positiva attityder och bra 

kommunikationsförmågor hos både feta och normalviktiga, framgick det att feta personer blev 

anställda i mindre utsträckning än normalviktiga personer.
114

 Ytterligare amerikanska studier 

har gjorts där potentiella chefer och personer i liknande ställning har fått avgöra vilken person 

av ett antal sökande till ett jobb som skulle få jobbet, och resultatet är att många väljer bort en 

överviktig person, trots tillräcklig kompetens. Det visade sig även att anställda personer med 

fetma får sämre betalt. En trolig anledning till den sämre lönen är att fetma i allmänhet ses 

som en självförvållad sjukdom, och i samband med det beskrivs feta personer ofta som lata, 

inkompetenta och bristande i självdisciplin. De anses också vara mer frånvarande från 
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arbetet.
115

 Överviktiga har också 25 procents mindre chans att få komma till intervju enligt en 

undersökning, baserad på utskick av påhittade jobbansökningar, gjord av Dan-Olof Rooth, 

professor i nationalekonomi.
116

  

Enligt en ny rapport från diskrimineringsombudsmannen leder faktisk diskriminering, men 

även endast upplevelsen av att bli diskriminerad, till utanförskap och ohälsa.
117

 Det är alltså 

sannolikt att den diskriminering som överviktiga och feta utsätts för och upplever leder till en 

känsla av utanförskap och ytterligare ökad ohälsa. 

Även i studielivet förekommer diskriminering av feta. Enligt studien “Obesity and Attained 

Education: Cohort Study of More Than 700 000 Swedish Men”, förekommer diskriminering 

inom det svenska utbildningssystemet. Trots det svenska systemet med gratis 

universitetsutbildning börjar, enligt studien, färre feta personer studera på universitet och färre 

tar ut examen än normalviktiga personer. Författarna av studien påpekar att anledningen 

skulle kunna vara att lärare i skolan inte förväntar sig lika mycket av feta elever som av 

normalviktiga och därmed inte uppmuntrar feta elever till fortsatta studier i lika stor 

utsträckning. De poängterar även att feta personer som har blivit diskriminerade i skolan 

möjligen drar sig för att vidareutbilda sig eftersom de på grund av diskrimineringen har fått 

sämre självkänsla.
118

 Detta tyder alltså på att diskriminering skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att feta i mindre utsträckning har högre utbildning än normalviktiga, men det kan 

även finnas andra anledningar till detta samband. Som nämnt i avsnitt ”2.4 Låg utbildning och 

låg inkomst” har man inte kunnat fastställa kausaliteten mellan fetma och utbildning. Om det 

är så att det är förekomsten av fetma som leder till att feta personer är lägre utbildade, skulle 

diskriminering kunna vara en trolig förklaring till detta. 

Det har också visat sig att personer med övervikt och fetma diskrimineras inom vården i USA. 

Undersökningar har visat att både läkare och sjuksköterskor tycker att det är obehagligt att 

arbeta med feta patienter. En studie gjord på 100 amerikanska läkarstudenter i årskurs 3 visar 

att läkarstudenternas attityder till feta personer kunde likställas med attityder till personer med 

alkoholism eller drogmissbruk. De uppfattar feta som ”obehagliga och värdelösa”.
119

 Den 

negativa attityden leder ganska naturligt till att många feta personer drar sig för att kontakta 
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vården, trots att de har hälsoproblem som är i behov av att avhjälpas.
120

 Troligtvis blir då 

problemet ännu värre så att personen så småningom i alla fall uppsöker sjukvården, men då 

med en värre sjukdomsbild än annars. Patienten skulle lida mindre av att uppsöka vården i 

första steget, men hindras då av rädslan för den negativa behandlingen från 

sjukvårdspersonalen. Liknande undersökningar finns inte för Sverige i dagsläget, men 

Stephan Rössner, chef för överviktsenheten på Karolinska universitetssjukhuset, anser att 

situationen är lika illa här.
121

  

4.1.6 Sociala relationer 

Det har visat sig finnas ett starkt samband mellan en individs sociala relationer och den 

psykiska hälsan.
122

 De fysiska och psykiska effekterna av fetma kan påverka en individs 

sociala relationer. För det första bemöts feta personer av fördomar, som vi tidigare nämnt i 

avsnittet ”4.1.4 Psykiska effekter”, vilket kan påverka personens sociala relationer negativt på 

grund av människors negativa inställning. För det andra har vi i avsnitt ”4.1.2 Sjukfrånvaro” 

också nämnt att fysiska effekter av fetma kan leda till sjukfrånvaro vilket innebär att man går 

miste om det sociala liv som finns på arbetsplatsen och därmed försämrar de sociala 

relationerna. Sambandet kan också ha omvänd kausalitet; att ha få sociala kontakter kan ha en 

negativ inverkan på en persons psykiska och fysiska hälsa. Personer med färre sociala 

kontakter har visat sig ha en ökad risk för att dö i förtid. Man tror att detta beror på psykiska 

anledningar, såsom depression, men även fysiska anledningar, då bristen på social kontakt har 

visat sig leda till vissa förändringar i kroppen som ökar mottagligheten för sjukdomar.
123

 

Viktigt att påpeka är även att det inte bara är antalet sociala relationer som räknas utan mycket 

viktigt är också kvaliteten på relationerna.
124

 

 

4.2 Hur påverkas samhället av fetma och dess konsekvenser? 

De konsekvenser som följer av fetma, är så kallade externa effekter och är exempel på 

marknadsmisslyckanden. Som vi beskrivit i avsnitt ”2.1 Externa effekter” innebär en negativ 

extern effekt att individens beteende höjer samhällets kostnad. För att få en mer konkret bild 

av hur mycket fetma kostar samhället använder vi en cost-of-illness analys, som finns 

                                                             
120 Rössner, S., ”Utbredd diskriminering av feta”, s. 4997  
121 Svensson, G., ”Chefer väljer bort överviktiga” 
122 Carlson, P., Statens folkhälsoinstitut (2007), ”Socialt kapital och psykisk hälsa” s. 5-6 
123 Ibid 
124 Orth Gomér, K., Röda Korset, ”Sociala relationers betydelse för hälsa och sjukdom”, s. 6 
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beskriven i avsnitt ”2.3 Cost-of-illness analys”. Dessutom tar vi upp hur fetma påverkar 

tillväxten och hur det påverkar individens välfärd både fysiskt och psykiskt. 

4.2.1 Cost-of-illness analys 

För att beräkna kostnaderna av fetma använder vi oss av en cost-of-illness analys. 

Kostnaderna består av både direkta och indirekta kostnader, där de indirekta kostnaderna 

består av produktionsbortfall. All kostnadsdata i källorna är omräknade till dagens priser 

(april 2010), med hjälp av SCB:s prisomräknare.
125

 

SBU har gjort en uppskattning av de direkta och indirekta kostnaderna i Sverige, med ett antal 

studier som genomförts i andra länder som grund. Enligt denna uppskattning uppgår de 

direkta kostnaderna till ungefär 2 procent av de totala sjukvårdskostnaderna vilket motsvarar 

ca 3,3 miljarder kronor.
126

 Utöver SBU:s uppskattning har även Institutet för Hälso- och 

sjukvårdsekonomi (IHE) gjort en beräkning av de direkta effekterna, baserad på svensk data, 

där resultatet blev 3,9 miljarder. Dock råder stor osäkerhet kring beräkningen, vilket IHE 

påpekar. Enligt deras skattning (95-procentigt konfidensintervall) kan kostnaderna variera 

mellan 1 miljard och 5,4 miljarder kronor.
127

 Det förekommer än mer osäkerhet kring 

beräkningen av de indirekta kostnaderna. Kristina Narbro, medicine doktor vid Göteborgs 

Universitet, har beräknat produktionsbortfallet vid korttidsfrånvaro och förtidspension till 

följd av fetma för svenska kvinnor till 4,3 miljarder kronor per år. Dock använde hon sig av 

siffror om sjukfrånvaro och förtidspension från 1980-talet, det finns alltså fog för att tro att 

siffrorna har ändrats. Dessutom användes data om andelen feta personer från den norska 

befolkningen. Eftersom prevalensen av fetma var högre i Norge än i Sverige är det troligt att 

siffran är överskattad, varför en känslighetsanalys gjordes där resultatet blev 2,6 miljarder 

kronor istället. Siffran ligger alltså sannolikt mellan 2,6 miljarder och 4,3 miljarder kronor. 

Med antagandet att svenska män är korttidsfrånvarande och förtidspensionerade i samma 

utsträckning som kvinnorna blir de totala indirekta kostnaderna mellan 5,2 och 8,6 miljarder 

kronor.
128

 Den totala samhällskostnaden av fetma, beräknad utifrån de direkta och indirekta 

kostnaderna av korttidsfrånvaro och förtidspension, ligger alltså mellan 6,2 och 14 miljarder. 

                                                             
125 http://www.scb.se  
126 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002), ”Fetma – problem och åtgärder”, s. 87 
127 Persson, U. et al. (2004), ”Kostnadsutveckling i svensk sjukvård relaterad till övervikt och fetma – några 

scenarier. Vårdens resursbehov och utmaningar på längre sikt.”s. 8 
128 Höjgård, S., Livsmedelsekonomiska institutet (2005), ”Vad kan staten göra åt fetma”, s. 12-14 

http://www.scb.se/
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4.2.2 Försvagad tillväxt 

Som förklarat i avsnitt ”4.1.2 Sjukfrånvaro” leder fetma till minskade skatteinkomster för 

staten genom minskat humankapital, minskad disponibel inkomst för individen och en 

minskning av företagens vinst till följd av produktionsbortfall och administrativa kostnader 

vid rekrytering av ersättare. Staten har då mindre resurser att investera i samhället på olika 

sätt. Dessa resurser skulle kunna investeras i teknologiutveckling, som är en tillväxtfaktor 

enligt Solows utvidgade modell Y = A f(K, L, H) där A representerar teknologi. Då 

investeringar i detta område inte i lika stor utsträckning är möjlig på grund av de minskade 

skatteinkomsterna, försämras möjligheten för tillväxt. 

Solows modell är även tillämpbar vad gäller företagens investeringar. Företagen kan nämligen 

bidra till tillväxt genom investering i alla faktorer som bidrar till tillväxt: teknologi, kapital 

och arbetskraft. En minskning av företagens vinst innebär därför en sämre förutsättning för 

tillväxt då utrymmet för investeringar i dessa områden försämras. En minskning av företagens 

produktion leder även till en direkt försämring av BNP. Även ur detta perspektiv försämras 

alltså tillväxten.  

Det minskade arbetskraftsutbudet innebär också det en sämre förutsättning för tillväxt i 

samhället på grund av den efterföljande inflationen. Den höjda prisnivån drabbar speciellt 

låginkomsttagare och sjukskrivna personer på grund av deras låga disponibla inkomst. Detta 

kan leda till en ond cirkel och ytterligare förvärra problemet med fetma. Den minskade 

effektiva arbetskraften minskar också tillväxten utifrån Solows modell, där arbetskraften är en 

direkt bidragande faktor för tillväxt. 

Det finns alltså en sannolikhet att Sveriges tillväxt påverkas negativt av förekomsten av 

fetma, framförallt genom eventuella minskade investeringar i teknologi från statens sida och 

minskade investeringar i teknologi, fysiskt kapital och arbetskraft från företagens håll. Dock 

är det svårt, om inte omöjligt, att uppskatta hur stor effekt detta skulle ha på tillväxten.  

4.2.3 Psykisk och fysisk ohälsa i samhället 

Långtidssjukskrivning och förtidspension kan leda till känslor av utanförskap och otrygghet 

genom att individen går miste om den sociala kontakten som arbetslivet innebär. Även 

diskriminering ger upphov till sådana känslor. Enligt Maslows behovshierarki är 

grupptillhörighet och gemenskap viktiga aspekter i de sociala behoven som är tredje steget i 
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hierarkin. De sociala behoven kan knytas an till det sociala kapital som en individ besitter. 

Socialt kapital kan skapa produktiva eller ekonomiska fördelar; utan det sociala kapitalet kan 

följaktligen individens framgång, både socialt och arbetsrelaterat, utebli eller försämras. Det 

sociala kapitalet har även visat sig vara viktigt för den fysiska hälsan.  

Att inte ha ett dagligt arbete att utföra kan också betyda att behoven av uppskattning på fjärde 

behovssteget inte uppfylls. Ofta får arbetstagaren någon form av feedback som gör att denne 

känner sig meningsfull och bidragande till att något bra blir gjort. Om då individen inte har ett 

arbete på grund av sjukskrivning eller förtidspension, minskar denna form av uppskattning.   

Utöver följdeffekterna från långtidssjukskrivning och förtidspension leder endast själva 

förekomsten av fetma till både fysisk och psykisk ohälsa som beskrivet i avsnitt ”4.1.1 

Fysiska effekter” och avsnitt ”4.1.4 Psykiska effekter”. Fetma leder till omfattande effekter på 

den fysiska hälsan, vilket är ett väldigt grundläggande behov och skulle kunna passa in i de 

fysiska behoven, det första steget i hierarkin. Fetma leder även till exempelvis låg självkänsla, 

vilket kan kopplas till att behoven av respekt till både sig själv och andra, det fjärde steget i 

hierarkin, inte uppfylls. 

Eftersom Maslow menar att behoven på underliggande nivå måste tillfredställas före behoven 

i stegen ovanför är det väsentligt att så långt som möjligt förebygga dessa negativa känslor, så 

att individen har möjligheten att till slut nå det sjunde steget av självförverkligande och 

därmed uppnå maximal lycka.  

 

5. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Enligt vår analys i avsnitt ”4.2 Hur påverkas samhället av fetma och dess konsekvenser?”, är 

konsekvenserna av fetma enorma. Ett antal miljarder kronor per år går åt till att betala 

direkta sjukvårdskostnader, och ytterligare miljarder förloras i form av produktionsbortfall. 

Eftersom detta är en extern effekt och ett marknadsmisslyckande krävs någon form av åtgärd 

för att komma tillrätta med problemet.  

5.1 Vad kan man göra för att åtgärda problemet med fetma? 

Det finns såklart en mängd åtgärder som skulle kunna genomföras; som nämnts i avsnitt ”1.1 

Bakgrund” har 79 åtgärder tagits fram för att främja bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet. 
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Vi kommer i detta avsnitt beskriva innebörden av sockerskatt, information och övrig 

reglering. 

5.1.1 Sockerskatt 

I Sverige har skatt traditionellt sett använts ganska flitigt som politiskt styrmedel. Därför är 

det inte konstigt att det i samband med diskussionen om problemet med fetma diskuteras att 

införa en så kallad sockerskatt.
129

 Vi har tidigare nämnt i inledningen till kapitel ”2. Vad 

orsakar fetma?” att den ökande fetman beror på att vi får i oss för många kalorier jämfört med 

hur många vi gör av med. Denna skatt skulle då införas på livsmedel som anses som onyttiga, 

det vill säga energitäta livsmedel som är fattiga på näring som exempelvis godis och läsk. Ett 

högre pris leder enligt ekonomisk teori till en lägre efterfrågan och därigenom en minskad 

konsumtion. Enligt den ekonomiska teorin beror konsumtionsändringen också på hur 

priselasticiteten ser ut. Det är oklart exakt vilka livsmedel som skulle omfattas av skatten. 

Idag innehåller en stor andel av livsmedlen tillsatt socker, och frågan är var gränsen skulle gå 

för denna skatt.  

5.1.2 Information 

Information är ett annat styrmedel som kan användas för att ändra beteenden. Man kan 

exempelvis upplysa befolkningen om konsekvenserna av fetma, om nyttiga alternativ till den 

ohälsosamma maten och om olika alternativa fritidsaktiviteter som inte innehåller 

stillasittande. Det finns flera olika sätt att informera; det kan göras genom hälso- och 

sjukvård, genom skolan eller genom informationskampanjer. 

5.1.3 Övrig reglering 

Enligt WHO är sjukdomsbördan av fetma lika stor som den är för alkohol och rökning.
130

 För 

att minska konsekvenserna av användning av alkohol och cigaretter har det skett mycket 

reglering och lagstiftning inom dessa områden, varför det finns åsikter om att samma sak 

borde ske på fetmaproblemet.  Reglering skulle kunna ske på olika sätt; exempelvis genom att 

minska tillgängligheten på ohälsosam mat. Med tanke på den omfattande marknadsföringen 

av ohälsosam mat skulle en lämplig åtgärd kunna vara reglering av denna marknadsföring.  

 

                                                             
129 Marcus, C. et al.,”Skatt på läsk och godis behövs för barnens skull” 
130 Schäfer Elinder, L. och von Haartman, F. (2007), ”Fetma kan förebyggas – men krafttag behövs!” 
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5.2 Hur effektiva är dessa åtgärder? 

Det finns många åsikter om vilka åtgärder som bör användas med tanke på deras effektivitet. I 

detta stycke ställa de olika åsikterna mot varandra för att komma fram till en slutsats om det är 

ett bra alternativ att genomföra åtgärderna.   

5.2.1 Sockerskatt 

Den 1 april 2010 skrev fem fetma- och kostexperter ett aktuellt inlägg angående sockerskatt 

på produkter som godis och läsk på DN debatt, som under de senaste åren har varit ett mycket 

omdebatterat ämne. De hävdar att motion ensamt inte är lösningen, utan att en minskad 

konsumtion av energitäta produkter även är nödvändig. Vidare menar de att 

överkonsumtionen till stor del kan förklaras av en för svag prisutveckling på ohälsosamma 

produkter relativt prisutvecklingen för frukt och grönsaker. Därför skulle en sockerskatt vara 

en bra idé eftersom den då skulle balansera upp den relativa prisnivån mellan godis och läsk å 

ena sidan, och frukt och grönt å andra sidan. De föreslår vidare att inkomsterna av denna skatt 

skulle kunna användas till att minska skatten på nyttiga livsmedel såsom frukt och grönsaker 

för att ännu mer vrida efterfrågan mot dessa produkter.
131

  Enligt teorin om pigouviansk skatt 

skulle ett införande av denna skatt innebära att den negativa externa effekten som problemet 

med fetma medför på samhället elimineras. Med hjälp av denna teori kan man tolka 

forskarnas uttalande som att den privata kostnaden inte är lika hög som samhällskostnaden. 

Med tanke som tidigare nämnts kapitel ”4. Effekter av fetma”, om de fysiska och psykiska 

effekter som fetma har på individen, kan man diskutera om inte den individuella kostnaden, 

det vill säga priset på både den ohälsosamma produkten och priset på de negativa fysiska och 

psykiska effekterna som denna ohälsosamma vara orsakar, borde vara mycket hög och då lika 

hög som samhällets. Dock ökar fortfarande fetman vilket tyder på att den privata kostnaden 

inte är tillräckligt hög för att stoppa utvecklingen. En införd skatt på dessa livsmedel innebär 

att individen behöver betala ett högre pris för att dennes marginalkostnad ska bli lika hög som 

samhällets marginalkostnad. Skatten måste då vara tillräckligt hög för att placera den privata 

marginalkostnaden och den samhällsekonomiska marginalkostnaden på samma nivå. 

Argumentet för att införa en sockerskatt stöds också av att samma priselasticitet gäller för 

ohälsosam mat som för alkohol och tobak, och av den allmänna efterfrågeteorin som säger att 

konsumtionen minskar om priset höjs. Priselasticiteten för alkohol har beräknats och visat att 

                                                             
131 Marcus, C. et al.,”Skatt på läsk och godis behövs för barnens skull”  
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prishöjningar leder till minskad konsumtion och prissänkningar till ökad konsumtion och att 

det därför är en priselastisk vara. Att en lägre skatt på frukt och grönt skulle ge högre 

konsumtion av dessa stöds av studier som gjorts vid Minnesotauniversitetet i USA. När priset 

på nyttiga mellanmål, här representerat av minimorötter och frukt, sänktes med 50 procent, 

dubblades respektive fyrdubblades försäljningen.
132

  

En Sifo-undersökning som genomfördes 2008 på uppdrag av Cancerfonden har gett följande 

resultat:      

 

 

Diagram 6. I vilken utsträckning människor skulle avstå onyttiga livsmedel vid ett högre pris.  

 

Som diagram 6 visar skulle 60 procent ”i hög grad” och ”i ganska hög grad” minska sin 

konsumtion av onyttiga livsmedel om priset var ”avsevärt högre än idag”.
133

 Den grupp som 

var mest benägen att minska sin konsumtion av ohälsosamma varor vid en sådan skatt var 

låginkomsttagare, vilken ju är, som vi har nämnt tidigare i avsnitt ”2.4 Låg utbildning och låg 

inkomst”, den mest utsatta gruppen för övervikt och fetma. Då denna grupp enligt studien 

speciellt skulle minska sin konsumtion av ohälsosamma varor skulle en sockerskatt ge en 

effekt på problemet med fetma. Det är dock inte lätt att säga hur detta skulle fungera i 

praktiken eftersom det kan vara svårt att bryta gamla vanor. Linda Thunström på Handelns 

utredningsinstitut tvivlar på effekten av en sockerskatt efter att ha skrivit en avhandling om 

just priselasticitet för ohälsosamma varor. Hon hävdar att priselasticiteten för ohälsosam mat 

är oelastisk, alltså att ett högre pris bara skulle ge en liten minskning av konsumtionen. 

Anledningen till att det inte skulle fungera är att vi håller hårt i vanor och 

                                                             
132 Marcus, C. et al.,”Skatt på läsk och godis behövs för barnens skull” 
133 Cancerfonden (2009), ”Cancerfondsrapporten 2009”, s.83 
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konsumtionsmönster, och därför skulle mycket höga skatter krävas för att vanorna skulle 

ändras. För att avhjälpa problemet skulle långvariga informationskampanjer krävas, menar 

hon.
134

 Enligt en studie av Lindbladh och Lyttkens som tidigare nämnts i ”2.4. Låg utbildning 

och låg inkomst”, är det personer i de lägre socioekonomiska skikten som håller hårdast i 

vanor. En sockerskatt kanske därför inte har någon större effekt på denna grupp.  

Andra negativa röster mot sockerskatt kommer ganska naturligt från livsmedelsbranschen. 

Agneta Dreber, VD i branschorganisationen Livsmedelsföretagen, hävdar att en skatt på vissa 

produkter ”snedvrider konkurrensen” och sätter fart på gränshandeln. Åtgärderna ska enligt 

henne se ut på andra sätt, och hon anser även att individen har stort ansvar för sitt eget 

kaloriintag och kaloriförbrukning genom motion.
135

  

Frågan är också vilka produkter som ska beskattas, det vill säga var gränsen ska dras, tycker 

bland andra Nils Bohlin vid Handelns Utredningsinstitut.
136

 Idag är det många produkter som 

har tillsatts socker; ska alla dem då beskattas och i vilken utsträckning? Hur mycket lägre ska 

till exempel yoghurt med tillsatt socker beskattas jämfört med godis och läsk som innehåller 

en högre grad socker?  

Folkhälsominister Maria Larsson argumenterade under år 2007 emot en sådan skatt. Hon 

menar att trots att om äpplen är billigare än chips köper folk just chips före äpplen och att det 

därför skulle krävas enorma skattehöjningar för att få en effekt i konsumtionen.
137

  

Ett flertal andra länder såsom Norge, Danmark och Island har infört sockerskatten. I Danmark 

överväger man att höja skatten ytterligare och ett införande av skatten planeras även i 

Finland.
138

 Olika skattenivåer på samma produkt i olika länder ger upphov till gränshandel.
139

 

Enligt Jordbruksverkets rapport från 2006 inhandlar norrmän en stor mängd läsk och godis i 

Sverige eftersom den norska sockerskatten har gjort dessa varor mycket dyrare i Norge 

jämfört med i Sverige.
140

 I Norge fungerar alltså inte skatten speciellt bra i dagsläget. Frågan 

är hur skatten kommer fungera i Sverige. Eftersom Norge och Danmark som är våra 

grannländer redan har denna skatt och priserna därför redan har pressats upp av skatten, 

                                                             
134 Westerlund, K., “Låg effekt för sockerskatt” 
135 Wahlberg, M., “Hård kritik mot fettskatt” 
136 Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitut och Kungliga Skogs- och Landakademien (KSLA), ”Hur kan vi 

minska konsumtionen av utrymmesmat?”, s. 12 
137 Ohlin, E. (2007), ”Folkhälsoministern tror på föräldraopinion” 
138 Marcus, C. et al, ”Skatt på läsk och godis behövs för barnens skull” 
139 Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitut och Kungliga Skogs- och Landakademien (KSLA), ”Hur kan vi 

minska konsumtionen av utrymmesmat?”, s.  12 
140 Jordbruksverket (2006), ”Gränshandeln med Norge – Enkät- och intervjuundersökning hösten 2006”s. 14-15 
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försvåras eventuell gränshandel för svenskarna. Detta tyder på att en sockerskatt skulle 

fungera bättre i Sverige än vad skatten tidigare har gjort i Danmark och Norge. Dessutom är 

sannolikheten stor att ett införande av en sockerskatt i Sverige skulle råda bot på problemet 

med gränshandel för Norge och Danmark då de inte längre skulle vinna något på att handla i 

Sverige. Alltså skulle förekomsten av denna skatt i Sverige även kunna skapa en positiv 

externalitet i form av en minskad fetma i Norge och Danmark. Dock är denna effekt troligtvis 

marginell.  

Av denna diskussion har vi sett att det finns en del som talar för en sockerskatt men också en 

del som talar emot, därför finns en osäkerhet om hur effektiv en sockerskatt skulle vara. Vi 

ställer oss dock fortfarande övervägande positiva till ett införande av sockerskatt, men tycker 

det är mycket viktigt att ytterligare utreda hur priselasticiteten faktiskt ser ut för dessa varor 

och gruppen låginkomsttagare innan ett införande. Med detta som grund bör man komma 

fram till om ett införande är aktuellt, och i så fall vilken storlek skatten bör ha för att ha en 

effekt. Med tanke på osäkerheten om sockerskattens effektivitet tror vi att det är viktigt att ett 

eventuellt införande av skatten följs av andra åtgärder för att bättre förebygga fetma. 

 

5.2.2 Information 

Som vi tidigare nämnt i avsnitt ”2.4 Låg utbildning och låg inkomst” är den mest utsatta 

gruppen för fetma lågutbildade; det finns alltså ett samband mellan kort utbildning och fetma 

(som vi kan se i diagram 1). För att åtgärda problemet med fetma är en naturlig utväg att 

motverka det marknadsmisslyckande som informationsasymmetrin innebär genom att 

informera och ge utbildning så att även de lågutbildade får samma kunskapsnivå som de med 

högre utbildning.  

Professor Nicola Sorrentino, nutritionist och professor vid Pavia Universitetet i Italien, menar 

i en intervju gjord i projektet Science Generation att informationskampanjer kan fungera om 

de samordnas mellan olika offentliga organisationer så att kraften kommer från flera olika håll 

samtidigt. Också Professor Arnaud Basdevant, professor i nutrition vid Paris Universitet VI, 

chef för Nutritionsavdelningen vid Hôtel-Dieu Sjukhuset i Paris, påpekar i samma intervju 

vikten av samordning. Han tror att nationella satsningar kan vara mycket effektiva om det 

finns en uppföljning på lokal nivå.
141

 

                                                             
141 http://www.ivawebb.se/sciencegeneration  

http://www.ivawebb.se/sciencegeneration


39 
 

Det finns dock de som hävdar att information skulle öka klasskillnaderna i samhället.
142

 Detta 

underbyggs av informationen i avsnitt ”2.4. Låg utbildning och låg inkomst” att information 

bäst når de välutbildade, och inte de lågutbildade som man i det här sammanhanget främst vill 

nå. Information skulle då i högre grad nå personer med hög utbildning som då skulle bli ännu 

mer medvetna och mindre feta, medan de lågutbildade skulle stanna kvar på samma nivå, och 

klyftorna i samhället skulle därmed öka. En anledning till att lågutbildade inte tar till sig 

information i samma grad skulle kunna vara att de inte är lika effektiva på att sortera och välja 

ut viktig information. Det skulle även kunna vara så att de är mer nutidsorienterade enligt 

begreppet hyperbolic discounting och värderar därmed omedelbar nytta högre än framtida 

nytta, vilket är förklarat mer ingående i avsnitt ”2.4. Låg utbildning och låg inkomst”. Där 

nämner vi även att personer i lägre socioekonomiska skikt i högre grad håller sig till sina 

vanor än personer i högre socioekonomiska skikt. Detta resonemang stöds också av professor 

Åke Bruce, läkare, forskare och specialist inom nutrition hos Livsmedelsverket, som menar 

att de flesta i Sveriges befolkning har förstått budskapet att en bra kost leder till bra hälsa. 

Däremot tror han att de lägre socioekonomiska skikten inte har tagit till sig denna information 

så väl att de anpassar sin livsstil till den, och att det är detta som är den stora utmaningen.
143

 

Då är frågan hur man ska komma runt dessa problem så att man kan åtgärda problemet där 

problemet främst finns. 

Trots att folk känner till att en bra kost leder till en bra hälsa, är det få som faktiskt känner till 

specifika effekter och hur allvarliga de kan vara. Enligt Cancerfondens undersökning är 

medvetenheten om att övervikt och fetma är en så stor bidragande faktor till cancer inte 

speciellt känd bland befolkningen, om man jämför med hur känt sambandet mellan rökning 

och cancer är. När de tillfrågade fick reda på att det är upp till 30 till 40 procents större risk 

för feta eller överviktiga personer att drabbas av cancer, svarade två tredjedelar att de var 

villiga att ändra sin kost och motion för att undvika att drabbas av cancer.
144

 Denna 

undersökning tyder alltså på att mer information om fetma skulle leda till en förändring i 

konsumtionsbeteenden. 

På något sätt måste man alltså komma åt att informera där det verkligen behövs, det vill säga 

att rikta informationen, eller informera innan det har uppkommit skillnader i utbildningsnivå. 
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Enligt forskare bildas vanor i mycket unga år,
145

 varför det är mycket viktigt att information 

om kost och hälsa integreras redan i förskolan och grundskolan. Det har visat sig att grunden 

till övervikt kan läggas redan när barnet befinner sig i mammans mage, och även under de 

första levnadsåren. John Perlhagen, före detta barn- och hälsovårdsläkare, hävdar tillsammans 

med två andra läkare att både mödravårdscentralen och barnavårdscentralen därför har en 

viktig roll i informationsarbetet. Personalen behöver utbildas för att de i sin tur ska kunna 

utbilda föräldrarna. De bör då kunna ge någon praktisk kost- och matlagningsutbildning, så att 

föräldrarna får se att nyttig mat inte är komplicerad att göra. De anser också att 

skolkökspersonal, skolhälsovården och övrig skolpersonal bör utbildas inom kost och 

motion.
146

 Denna utbildning är viktig för att personalen ska ha verktygen för att kunna skapa 

en hälsosam inställning till kost och motion hos barnen.  

Att information måste förmedlas i unga år underbyggs av ett projekt i Italien vid namn 

”Utbildning för att förebygga” där Professor Sorrentino medverkade. Förutom detta visade 

projektet att för att informationen i skolan skulle vara effektiv krävdes även att föräldrarna 

utbildades för att barnen skulle få stöd och kunna utnyttja den utbildning de fått. 

Informationen borde alltså förmedlas på bred front för effektivitet, och komma från de flesta 

håll: föräldrar, skolpersonal, sjukvårdspersonal och de flesta yrken som kommer i kontakt 

med allmänheten på det sättet.
147

 En studie gjord av Müller, Danielzik och Pust stärker detta 

resultat ytterligare då de konstaterar att information hemifrån förstärker effekten av 

information i skolan.
148

 

Utifrån denna diskussion kan vi dra slutsatsen att information inte är effektiv som en 

förebyggande åtgärd för fetma om den riktas till den stora massan. Detta eftersom vi vet att de 

välutbildade skulle ta till sig informationen bättre och att samhällsklyftan därmed skulle öka.  

Däremot är information effektiv om den riktas till rätt personer och dessutom samordnas. 

Information som riktas just till de lågutbildade tas inte in av de välutbildade och därmed 

motverkas ökningen av klasskillnaden. För att informationen ska kunna riktas måste en 

utvärdering av olika informationskanaler ske så att man vet att de lågutbildade nås av 

informationen och därmed att den har effekt. När det gäller information till barn, genom 

skolan etc., har inte det någon negativ effekt på klasskillnaden då alla barn i samma ålder har 
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samma utbildning och därmed kan ta till sig informationen i samma utsträckning. Dessutom 

är det fastställt att vanor bildas i unga åldrar och därför skulle information i tidig ålder skapa 

bra kost- och motionsvanor. Alltså anser vi att mer riktad information om hälsa, till barn och 

lågutbildade, bör ha ett bra resultat för att minska fetma. Informationen borde förmedlas i 

samordning med andra åtgärder för att få bästa möjliga effekt. 

5.2.3 Övrig reglering 

Det förekommer extremt mycket marknadsföring av ohälsosamma produkter. Som vi nämnt i 

avsnitt ”2.5 Marknadsföring” uppgick reklamkostnaden år 2003 till 978 miljoner kronor och 

kan troligtvis vara ännu större nu. Enligt WHO bidrar marknadsföringen av ohälsosam mat till 

övervikt,
149

 och därför finns det starka incitament att begränsa denna marknadsföring för att 

komma tillrätta med fetmaproblemet. Som vi nämnt tidigare, i samma avsnitt, anger 

Marknadsföringslagen att reklam till barn under 12 år är förbjudet i Sverige, men då många 

kanaler inom svensk television sänder från andra länder omfattas de inte av lagen och kan 

därför ha marknadsföring till barn om detta är tillåtet i landet de sänder ifrån.  

Då barn inte har utvecklat förmågan att kritiskt granska kommersiella budskap är det av stor 

vikt att reglera marknadsföringen till barn. Regeringen har uttalat en vilja att förbjuda reklam 

om skräpmat riktad till barn och att TV-reklam för denna typ av mat riktad till barn ska 

förbjudas i hela EU.
150

 Problemet är att detta måste göras just på en europeisk nivå, eftersom 

TV-marknaden, som de flesta andra marknader idag, har en internationell prägel. Fetma i 

olika länder kan bero på olika konsumtionsbeteenden vilket gör att det kan vara svårt att 

komma överens om vilka regleringar som behövs.
151

 Med tanke på Sveriges blygsamma 

storlek och därmed knappa makt i EU, finns det risk för att Sveriges vilja inte går igenom om 

åsikterna skulle gå isär om den reglering som bör ske. Det är dock mycket viktigt att man 

lyckas komma överens om en reglerad marknadsföring i hela EU för att regleringen ska ha 

någon effekt.  

Vidare har vi nämnt i avsnitt ”2.1 Svag prisutveckling” att EU subventionerar vissa produkter 

såsom feta mjölkprodukter och köper upp produktionsöverskottet av frukt och grönt och 

sedan slänger det för att hålla uppe priserna. Om EU skulle sluta köpa upp överskottet skulle 

en mycket större kvantitet frukt och grönt kunna säljas på marknaden, vilket skulle leda till ett 
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lägre pris. Dock skulle detta kunna leda till att många bönder inte går runt ekonomiskt, och 

därför slutar producera, vilket igen skulle leda till en mindre kvantitet på marknaden. Om 

dessa effekter skulle ta ut varandra skulle det leda till en mycket mindre producerad kvantitet 

än innan, men med samma kvantitet på marknaden och därför samma pris som innan. 

Effekterna ur ekonomisk synvinkel skulle ändå bli positiva eftersom EU spenderar en enorm 

summa pengar på dessa former av subventioner, 900 miljoner euro 2007.
152

 Om dessa 

subventioner inte skulle genomföras skulle dessa pengar kunna användas till andra viktiga 

investeringar. Detta skulle då kunna påverka EU:s tillväxt enligt Solows tillväxtmodell. Om 

andra investeringar som generar högre avkastning skulle genomföras, såsom investeringar i 

teknologi eller utbildning, skulle detta kunna förbättra tillväxten. Med tanke på den stora 

summan som skulle kunna investeras, skulle en markant tillväxtökning kunna ske om ”rätt 

investeringar” (investeringar som skulle generera hög avkastning) genomfördes.  

TV-reklamen är inte den enda kanalen för marknadsföring av onyttiga produkter. I tidningar 

och framförallt på Internet marknadsförs ohälsosam mat massivt vilket också bör regleras. En 

lite otydligare form av marknadsföring är placeringen av godis, läsk och liknande produkter 

som ofta, om inte alltid, är vid kassorna där kunderna står och väntar på sin tur att betala, och 

då ofta i ögonhöjd för barnen. För att få folk att minska sin konsumtion av sådana varor anser 

vi inte att det är lämpligt att denna placering fortsätter. Vidare är det enligt professor Åke 

Bruce viktigt med bra märkning för att underlätta för konsumenten att välja bra matvaror.
153

 I 

dagsläget finns nyckelhålet som är en märkning av de varor som är ”magrare och innehåller 

mindre socker och fett men mer fibrer och fullkorn än andra livsmedel av samma typ”.
154

 Det 

gör det alltså lättare att välja nyttiga alternativ, men det bör noteras att detta gäller livsmedel 

av samma typ. Alltså kan färdigmat, exempelvis en pizza, nyckelhålsmärkas om den är 

”nyttigare” än andra pizzor trots att en pizza inte kan ses som speciellt nyttig jämfört med 

andra livsmedel.  Därför anser vi inte detta vara en tillräckligt bra märkning. Dessutom har 

produkter med naturligt låg fetthalt eller som är rika på bra näringsämnen ingen märkning, 

vilket professor Bruce anser att det borde finnas för att hjälpa konsumenten till ännu bättre 

val.
155

  

Ett sätt att minska människors intag av kalorier, är att begränsa tillgången på energitäta 

livsmedel. Enligt forskningsprojektet Stopp (Stockholm obesity prevention project) av Claude 
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Marcus, professor i pediatrik, gav borttagandet av den onyttiga maten på fem skolor och 

fritidshem kombinerat med 30 minuters daglig fysisk träning resultat. Resultatet jämfördes 

med fem andra skolor som agerade kontrollskolor. På fyra år minskade andelen barn med 

övervikt eller fetma från 22 till 16 procent i skolorna ifråga medan den hade ökat från 18 till 

21 procent i kontrollskolorna.
156

 Det är troligt att liknande åtgärder skulle fungera på samma 

sätt på arbetsplatsen. Vi har en stark fikakultur i Sverige, inte minst på arbetsplatserna. 

Traditionen och tillgången på kaffebröd och liknande gör att det kan vara svårt att stå emot. 

Dessutom ska ofta saker firas med sötsaker, exempelvis medarbetare som fyller år. Samma 

sak gäller i skolan eller på fritids, om någon fyller år ska det ofta firas med tårta. För att 

försöka komma tillrätta med fetman skulle man kunna byta ut dessa sötsaker mot nyttigare 

alternativ såsom frukt och smörgåsar istället. Livsmedelsverket föreslår att man som 

arbetsgivare skulle kunna stå för ett salladsbord till lunchen och gratis frukt för att uppmuntra 

intaget av frukt och grönt,
157

 vilket vi tycker vore ett mycket bra initiativ.  

Efter många års diskussion om kvaliteten på maten i skolan, finns nu lagstiftning om att 

maten måste vara näringsriktig.
158

 Detta är oerhört viktigt då näringsinnehållet ofta inte kan 

hållas på en tillräckligt hög nivå i och med de ständiga besparingar som skolköket gör. En 

portion kostar mellan 6,50 och 12 kronor, vilket också talar för att det är stora skillnader 

mellan skolorna.
159

 Föreningen Skolmatens vänner välkomnar att kravet på näringsriktig mat 

skrivs in i lagen, men pekar också på att det slängs väldigt mycket mat i skolan och att 

eleverna därför inte får i sig maten. Detta kan bero på att maten inte alltid ser aptitlig ut och 

inte heller smakar gott, även om den råkar vara näringsriktig, och att skolmatsalarna ofta är 

stora och bullriga.
160

 Om eleverna inte blir mätta är sannolikheten stor att de går till cafeterian 

och kompletterar med godis. För att komma tillrätta med fetman bland barnen borde man 

alltså ha näringsriktig mat av bra kvalitet och med god smak som barnen kan äta i en lugn 

miljö, med låg ljudnivå och med gott om tid att äta. Om detta kombineras med ett borttagande 

av godis och läsk är sannolikheten stor för en god effekt på problemet med fetma.  

En annan given åtgärd är att stimulera fysisk aktivitet på olika sätt. Vi anser det vara mycket 

centralt att göra detta i skolan eftersom Sverige har lägst antal schemalagda timmar med 

fysisk aktivitet i Europa. År 2009 hade eleverna i klass 1-3 endast 82 minuter schemalagd 
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idrott i veckan,
161

 vilket kan jämföras med Nordiska Rådets rekommendation för barn och 

unga att röra på sig minst 60 minuter per dag.
162

 Det är orimligt att tro att schemalagd fysisk 

aktivitet skulle kunna gå från 82 minuter i veckan till 300 minuter i veckan, därför är det 

mycket viktigt att ha en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Exempelvis anser vi det 

vara viktigt med skolgårdar innehållande redskap som kan användas vid fysisk aktivitet. På 

vissa skolgårdar finns redan sådana redskap, men ofta i dåligt skick, varför dessa borde rustas 

upp. För att stimulera till fysisk aktivitet även på fritiden bör det finnas gott om grönområden 

såsom fotbollsplaner, volleybollplaner och motionsspår. Detta anser vi vara viktigt även för 

att vuxna ska nå upp till Nordiska Rådets rekommenderade dagliga mängd motion på 30 

minuter.
163

 För att minska övervikten och fetman är en bra åtgärd att företag erbjuder bättre 

möjligheter till träning, såsom tillgång till egna gymlokaler, subventionering av träningskort, 

etc. Detta är idag utbrett bland företagen, eftersom de har förstått att fysisk aktivitet minskar 

sjukfrånvaron och ger bättre resultat för företaget.
164

 Subventionering av träningskort skulle 

kunna vara en effektiv åtgärd för fetman om även låginkomsttagare får del av det då det är 

dessa som är mest drabbade av övervikt och fetma. Eftersom gymträning och många andra 

fysiska aktiviteter kostar en del pengar är det mindre troligt att låginkomsttagare spenderar 

pengar på detta jämfört med personer med högre inkomst. Därför skulle en subventionering 

av träningskort till just låginkomsttagare ha en stor effekt. 

Åsikterna som går emot alla dessa typer av regleringar är människors värdering av en fri 

marknad och av individens frihet att välja själv. Vi ser en utveckling mot den fria marknaden 

hela tiden, med öppna ekonomier och alltmer utbredd handel mellan länder, exempelvis inom 

EU. I normalfallet fungerar marknaden bäst, det vill säga med mest effektiv resursallokering, 

när den är fri.
165

 Statlig reglering har visat sig ha en negativ effekt på flexibilitet, innovation 

och effektivitet.
166

 Vissa individer som inte har drabbats av övervikt eller fetma tycker kanske 

att det är orättvist att även de ska drabbas av de åtgärder som är till för att förebygga fetma. I 

regleringen av marknadsföringen hävdar vissa livsmedelsföretag att det hämmar 

konkurrensen,
167

 vilket leder till en ineffektiv marknad. Dock, om detta innebär att det blir 

olönsamt att producera de ohälsosamma produkterna kommer troligtvis incitament för att 
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producera nyttiga produkter skapas vilket har en positiv effekt på fetmaproblemet. Vidare har 

vi tidigare nämnt i avsnitt ”3.1 Externa effekter” att konsekvenserna av fetma kan ses som 

externa effekter och därmed ett marknadsmisslyckande. Vid marknadsmisslyckanden är det 

uppenbart att den fria marknaden inte är effektiv, och därför krävs, enligt Henrik Jordahl, 

statlig reglering för att komma till en mer marknadseffektiv situation.
168

 

Det finns alltså både för- och nackdelar med statlig reglering, men genom diskussionen ovan 

kan vi fastställa att vi förespråkar statlig reglering, och gärna reglering samtidigt som andra 

åtgärder genomförs då vi anser att detta leder till ett bättre resultat. Reglering av 

marknadsföring, exempelvis reklam på Internet, skulle i stor grad minska marknadsföringens 

negativa inverkan på barn. Barnen är vår framtid och därför är det otroligt viktigt att 

förebygga fetma i unga åldrar. Reglering gällande produktplacering är också nödvändig. Även 

detta skulle ha en omfattande positiv inverkan på barnfetma då många affärer placerar 

produkter i syfte att fånga barns uppmärksamhet. För att ytterligare hjälpa konsumenten anser 

vi det vara nödvändigt att se över märkningen av livsmedel. Det finns redan en märkning, 

nyckelhålet, som visar att vissa produkter är nyttiga alternativ. Dock är denna märkning bara 

till för jämföranden av liknande produkter, vilket vi anser inte vara tillräckligt. Vi tycker 

därför att det borde finnas en märkning som visar att en produkt är nyttig utifrån hur mycket 

näring eller hur många kalorier den innehåller. Vidare är tillgången på onyttiga produkter 

mycket stor varför tillgången borde regleras. Exempelvis skulle denna reglering kunna gälla 

utbudet av ohälsosamma produkter i skolor och på arbetsplatser. Likaså stimulering av fysisk 

aktivitet i skolor och på arbetsplatser bör uppmuntras, såsom en reglering gällande fler 

obligatoriska timmar av skolidrott och obligatorisk subventionering av träningskort för de 

anställda på företag. Trots den positiva effekt som regleringar skulle ha, kan vi inte bortse från 

att vissa ändå ställer sig negativa till reglering. Reglering innebär att staten inkräktar på 

individens frihet att välja och att konkurrensen hämmas. Dock anser vi att fördelarna med 

reglering är större än nackdelarna, och att denna åtgärd därför skulle vara lämplig i 

förebyggandet av fetma. 
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6. SLUTSATS 

Genom vår första delfråga ämnade vi besvara vad fetma har för effekter och hur dessa 

påverkar samhället. De fysiska och psykiska effekterna på individen är i sig en 

samhällseffekt då samhället består av individer. De fysiska effekterna av fetma är olika 

sjukdomar såsom hjärt-och kärlsjukdom och typ II diabetes. Även förtida död är en fysisk 

effekt. De psykiska effekterna består bland annat av låg självkänsla och känslor av 

utanförskap. Detta tillsammans med diskriminering och försämrade sociala relationer 

påverkar viktiga behov hos individer som enligt Maslows behovshierarki måste uppfyllas 

för att kunna uppnå självförverkligande. Enligt Solows tillväxtmodell har även 

sjukdomarna och förtida död en effekt på tillväxten genom den negativa effekt på 

företagens investeringar som produktionsbortfall och högre administrativa kostnader för 

företagen får. Även staten får minskade skatteintäkter till följd av produktionsbortfall och 

minskad konsumtion, vilket påverkar tillväxten negativt.  

Vi har använt en cost-of-illness analys för att bedöma storleken på samhällskostnaden av 

fetma. Osäkerheten är mycket stor angående både de direkta och de indirekta kostnaderna, 

men slutsatsen är att den totala samhällskostnaden av fetma ligger mellan 6,2 och 14 

miljarder kronor. 

Problemet med fetma är alltså mycket utbrett, vilket leder oss in på vår andra delfråga där 

vi avser identifiera åtgärder som behövs i syfte att förebygga fetma, och hur effektiva dessa 

åtgärder är. Angående den första åtgärden, sockerskatt, tror vi med forskningen som grund 

att den skulle kunna fungera men att utfallet av ett införande av skatten är osäkert så länge 

man inte har utrett närmare hur priselasticiteten ser ut för ohälsosamma varor och för 

låginkomsttagare för att avgöra storleken på skatten, varför det är av stor vikt att detta görs 

innan skatten införs. 

Den andra diskuterade åtgärden för förebyggandet av fetma är spridning av information om 

fetma och dess konsekvenser. Forskning har visat på förekommande 

informationsasymmetri bland grupper i samhället, speciellt mellan lågutbildade och 

högutbildade, varför vår slutsats är att det behövs mer riktad information till lågutbildade 

och att denna information framförallt bör integreras i unga år. 

Den tredje och sista åtgärden som vi berör är övrig reglering. Marknadsföring, speciellt 

den marknadsföring som är riktad till barn, och det generösa utbudet av sötsaker bidrar till 
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fetma varför vi anser att detta borde regleras. Fysisk aktivitet bör stimuleras på olika sätt 

och märkningen av livsmedel bör vidareutvecklas för att hjälpa konsumenterna till en 

nyttigare kost. 

Vi anser att samordning av alla åtgärder är av central betydelse, då vi tror att fetma 

förebyggs på ett bättre sätt när flera åtgärder samverkar. 
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