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Den här artikeln antar ett socioekonomiskt ojämlikhetsperspektiv på fetmaepidemin, med särskilt fokus på hur skillnader i övervikt mellan olika utbildnings- och
inkomstgrupper har förändrats över tid. Baserat på svenska data visar artikeln
att ökningarna är likartade oberoende av utbildning och inkomst, vilket indikerar att fetmaepidemins orsaker inte verkar vara relaterade till dessa faktorer. I
artikelns andra del förflyttas fokus till kontextuella faktorer, och ekonomisk frihet
används som en indikator på den ekonomiska omgivning i vilken konsumenter
och producenter agerar. Bland höginkomstländer observeras ett positivt samband
mellan ekonomisk frihet och viktökning i den vuxna befolkningen.
De senaste årtiondena har den västerländska befolkningens kroppshyddor
blivit allt större, och andelen överviktiga och feta har ökat dramatiskt. På
grund av dess snabba och omfattande ökning och spridningsgrad, har denna utveckling kommit att benämnas en ”fetmaepidemi”. Då övervikt och
fetma har negativa konsekvenser för en rad olika hälsoaspekter, däribland
hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, har utvecklingen kommit att utgöra
ett ökande folkhälsoproblem runtom i världen. Mellan 1980 och 2011 ökade
andelen överviktiga (inklusive feta) i den svenska vuxna befolkningen från
31 till 47 procent (SCB 2013a). Andelen feta ökade under samma period
från 5 till 11 procent (SCB 2013b). Uppgifter från USA 2009–10 visar att
36 procent av den vuxna befolkningen är feta (Ogden m fl 2012). Även om
fetman är mer utbredd i USA än i Sverige, återfinns utvecklingen med stigande trender i båda länderna, liksom i övriga västerländska länder. Att
döma av de stora ökningarna verkar vi ha svårt för, eller inte vara villiga, att
göra de beteendeförändringar som behövs för att bryta den uppåtgående
trenden och återgå till en mer hälsosam nivå. Det börjar eventuellt skönjas
en avmattning i ökningarna, åtminstone bland barn och i USA (Flegal m fl
2012; Rokholm m fl 2010), men än är det för tidigt att avgöra om detta är
ett faktiskt trendbrott eller inte. Trots eventuell stabilisering är nivåerna
fortfarande höga.
Fetma har diskuterats i Ekonomisk Debatt tidigare. Under 2011 publicerades två artiklar i ämnet. Lundborg m fl (2011) redovisar att fetma har negativa konsekvenser på arbetsmarknaden i termer av lägre lön och särbehandling i anställningsprocesser. Män som var feta vid tidpunkten för mönstringen tjänar betydligt mindre senare i livet än de som var normalviktiga
vid mönstringen. Ett fältexperiment där fiktiva jobbansökningar skickades
till potentiella arbetsgivare, där ett foto indikerade huruvida den arbetsåsa ljungvall
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sökande var fet eller inte, visade att sannolikheten att kallas till intervju är
lägre för feta än för övriga. Persson och Ödegaard (2011) skriver i stället
om fetma som ett samhällsekonomiskt problem och beskriver överviktsrelaterade indirekta och direkta kostnader för samhället. De redovisar bl a
att de direkta sjukvårdskostnaderna till följd av övervikt och fetma i Sverige
uppgick till omkring 4,5 miljarder kr år 2003 (i 2011 års penningvärde).
Indirekta kostnader, i termer av värdet av det produktionsbortfall som följer av arbetsfrånvaro på grund av förhöjd frekvens av korttidssjukskrivning,
sjukersättning och dödsfall före uppnådd pensionsålder bland överviktiga,
var betydligt större: 15,6 miljarder kr år 2003 (i 2011 års penningvärde).
Därutöver redogörs för några av de orsaker till fetmaepidemin som föreslås
i litteraturen, samt möjliga motåtgärder för att bromsa utvecklingen.
Den här artikeln antar ett socioekonomiskt ojämlikhetsperspektiv på
fetmaepidemin, med särskilt fokus på hur skillnader i övervikt och fetma
mellan olika utbildnings- och inkomstgrupper har förändrats över tid i
Sverige. Att det finns socioekonomiska skillnader i övervikt och fetma, där
förekomsten tenderar att vara lägre bland grupper med högre utbildning
och inkomst, är välkänt. Utifrån denna kunskap är det lätt att också tro att
”fetmaepidemin”, dvs de stora ökningarna i övervikt och fetma, är ett fenomen som främst har drabbat dem med lägre inkomster och utbildning. Att
ha en bra bild över hur epidemin har utvecklats är viktigt för att förstå de
bakomliggande orsakerna till dess utbredning och i förlängningen också för
att förstå vad som skulle kunna förändra utvecklingen. Syftet med den här
artikeln är därför att belysa hur fetmaepidemin har drabbat olika socioekonomiska grupper i Sverige och att utifrån dessa resultat diskutera fetmaepidemins underliggande orsaker.

1. Samband mellan socioekonomisk status
och övervikt
Det vanligaste sättet att mäta och definiera övervikt är att använda body-mass
index, BMI, och att definiera övervikt som BMI≥25 och fetma som BMI≥30.
BMI beräknas som vikt i kilogram dividerat med kvadrerad längd uttryckt i
meter (kg/m2). Dessa definitioner används också i den här artikeln.
Baserat på SCB:s nationellt representativa Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), illustrerar figur 1 andelen överviktiga och feta vuxna
(25–75 år) i Sverige år 2004–05 för två grupper: i) de som har gymnasieutbildning eller kortare utbildning och samtidigt tillhör den nedre inkomstkvartilen samt ii) de som har högskolexamen och samtidigt tillhör den övre
inkomstkvartilen.1
Figur 1 visar tydliga socioekonomiska skillnader i både övervikt och
fetma, där de med lägre utbildning och inkomst är överviktiga och feta i
betydligt större utsträckning än de som har högre utbildning och inkomst.
1 Datamaterialet är länkat till registerdata om bl a disponibel hushållsinkomst per konsumtionsenhet, vilket är det inkomstmått som används här.
vem har drabbats av fetmaepidemin?
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Anm: Figuren visar totala skillnader mellan grupperna. Justering för ålder, kön, familjesituation, invandringsbakgrund och rökning förändrar inte bilden nämnvärt, vilket innebär att de
skillnader som syns i figuren inte kan förklaras av skillnader mellan grupperna i dessa variabler.
BMI är uträknat baserat på självrapporterade värden för längd och vikt. Antalet observationer
i den lägre och högre socioekonomiska gruppen är 668 respektive 360.
Källa: Egna beräkningar baserat på SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden.

Liknande samband återfinns i många andra länder (Sassi 2010, kap 3).
Det bör poängteras att de samband som ofta beskrivs både i litteraturen
och i debatten, liksom i den här artikeln, utgör korrelationer och inte nödvändigtvis kausala samband. För det första är det svårt att avgöra vad som
påverkar vad och alltså i vilken riktning som sambandet går. Det finns teoretiska argument både för varför socioekonomisk status påverkar övervikt
och varför övervikt påverkar socioekonomisk status. Enligt hälsoekonomisk
teori producerar individen (till viss del) sin egen hälsa, t ex genom livsstilsval rörande bl a kosthållning, motion och rökning. Utbildning kan ses som
en effektivitetshöjande parameter i denna hälsoproduktion eftersom högre
utbildning möjligen förbättrar förutsättningarna och förmågan att inhämta
och ta till sig information. Vad gäller inkomst skulle en högre inkomst, om
en hälsosam livsstil är relativt dyr, kunna leda till mindre risk för övervikt till
följd av större ekonomiska möjligheter. Å andra sidan är det också möjligt
att övervikt leder till lägre inkomst och inte tvärtom. Sämre hälsa som innebär både mer frekvent sjukskrivning och lägre produktivitet vid arbete är en
möjlig förklaring till varför övervikt skulle orsaka lägre inkomst.
För det andra kan det finnas ytterligare faktorer, såsom gener, tidspreferenser, begåvning och självdisciplin, som påverkar både socioekonomisk
status och risken för övervikt, oberoende av om det finns något direkt samband mellan socioekonomisk status och övervikt i sig. Det är överlag svårt
att fastställa hur orsakssambanden går, och det är fullt möjligt att de observerade sambanden mellan övervikt och inkomst och utbildning kan förklaras av en kombination av kausalitet i både riktningarna och någon ytterligare påverkande faktor.
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Figur 1
Förekomst av övervikt och fetma i två
socioekonomiska
grupper i Sverige
2004–05

2. Utvecklingen i övervikt och fetma för olika
socioekonomiska grupper
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Utifrån det negativa sambandet mellan socioekonomisk status och övervikt
är det lätt att dra slutsatsen att individer med lägre utbildning och inkomst
också har drabbats värst av fetmaepidemin – dvs av de stora ökningarna
i övervikt och fetma över tid. Även om det finns teoretiska förklaringar
till varför utbildning och inkomst korrelerar med livsstilsval som leder till
övervikt, är det möjligt att det är andra komponenter som ligger bakom
ökningarna över tid. Det kan alltså finnas olika förklaringar till varför vi, å
ena sidan, observerar skillnader vid en given tidpunkt såsom figur 1 illustrerar och, å andra sidan, varför övervikt ökar över tiden.
En analys av hur förekomsten av övervikt och fetma har utvecklats för
olika socioekonomiska grupper kan även säga något om vad som är viktiga
och rimliga förklaringar till fetmaepidemin. Exempelvis lägger hushåll med
lägre inkomster en större andel av sin budget på matinköp och borde därför
reagera starkare om matpriser förändras. Således, om förändrade relativpriser, där ”ohälsosam” mat har blivit relativt billigare, är en viktig orsak till
fetmaepidemin, borde de med lägre inkomster ha drabbats värre än de med
högre inkomster. På liknande sätt kan högre utbildning innebära större förmåga att ta till sig information och kunskap om t ex näringsinnehåll i olika
produkter, vikten av att röra på sig och konsekvenserna av olika livsstilsval.
Om sådan kunskap har blivit viktigare i takt med ett allt större produktutbud och betydligt utökade valmöjligheter, borde de med lägre utbildning ha
drabbats i större utsträckning än de med högre utbildning.
För att förstå vilka faktorer som har orsakat fetmaepidemin är det alltså
viktigt att se på hur ökningarna ser ut för olika socioekonomiska grupper,
och det är viktigt att skilja på utvecklingen över tid och hur skillnader ser ut
vid en viss tidpunkt.
SCB:s ULF-data gör det möjligt att analysera utvecklingen av övervikt
och fetma över tid för olika socioekonomiska grupper. Vart åttonde år sedan
1980–81 fokuserar undersökningen på hälsoaspekter och samlar då in information om längd och vikt. Således finns det information från fyra tidpunkter: 1980–81, 1988–89, 1996–97 och 2004–05. Figur 2 (för män) och figur
3 (för kvinnor) illustrerar hur förekomsten av övervikt har utvecklats bland
i) dem som har gymnasieutbildning eller kortare utbildning och samtidigt
tillhör första inkomstkvartilen och ii) dem som har högskoleexamen och
tillhör den övre inkomstkvartilen. Eftersom förekomsten av övervikt ökar
med ålder är siffrorna i figur 2 och 3 justerade för detta. Det innebär att de
mönster som urskiljs i figuren inte kan förklaras av att åldersfördelningen
skiljer sig åt mellan de två socioekonomiska grupperna.
Liksom i figur 1 finns det tydliga skillnader mellan de två grupperna
i förekomsten av övervikt, vilket illustreras av den vertikala skillnaden
mellan graferna i figur 2 och 3. Över tid observeras dock ökningar i båda
grupperna. Även om förekomsten av övervikt vid en viss tidpunkt skiljer
sig mellan grupperna, är det alltså varken enbart eller främst de med lägre
vem har drabbats av fetmaepidemin?
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Figur 3
Övervikt (BMI≥25)
bland kvinnor i två
socioekonomiska
grupper från 1980–81
till 2004–05

Förekomst aav övervikt (BMI25)

Anm: Figuren baseras på resultat från en linjär sannolikhetsmodell (OLS) med kontroll för
ålder. Ytterligare kontroller för familjesituation, invandringsbakgrund och rökning förändrar
inte bilden substantiellt. Totalt antal observationer är 8 949, varav 1 661 i den lägre och 624 i
den högre socioekonomiska gruppen. Övriga observationer tillhör någon av de grupper som
inte visas här men som ingår i analysen.
Källa: Egna beräkningar baserat på SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden.
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Anm: Figuren baseras på resultat från en linjär sannolikhetsmodell (OLS) med kontroll för
ålder. Ytterligare kontroller för familjesituation, invandringsbakgrund och rökning förändrar
inte bilden substantiellt. Totalt antal observationer är 9 188, varav 2 066 i den lägre och 641 i
den högre socioekonomiska gruppen. Övriga observationer tillhör någon av de grupper som
inte visas här men som ingår i analysen.
Källa: Egna beräkningar baserat på SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden.

inkomst och utbildning som står för de stora ökningarna. Sett över hela
tidsperioden är ökningen i övervikt bland män med högskoleexamen som
samtidigt tillhör den övre inkomstkvartilen (nära elva procentenheter)
större än bland män med lägre utbildning och inkomst.2 Bland kvinnor är
2 Skillnaden är statistiskt signifikant på 10-procentsnivå (p-värde 0,084).
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Figur 2
Övervikt (BMI≥25)
bland män i två socioekonomiska grupper
från 1980–81 till
2004–05

Förekom
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Anm: Figuren baseras på resultat från en linjär sannolikhetsmodell (OLS) med kontroll för
ålder. Att ytterligare kontrollera för familjesituation, invandringsbakgrund och rökning förändrar inte bilden substantiellt. Totalt antal observationer är 8 949, varav 1 661 i den lägre och
624 i den högre socioekonomiska gruppen. Övriga observationer tillhör någon av de grupper
som inte visas här men som ingår i analysen.
Källa:: Egna beräkningar baserat på SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden.

ökningarna likartade i båda grupperna utan några statistiskt säkerställda
skillnader dem emellan.
Samma analys kan göras med fetma (dvs BMI≥30) som utfallsvariabel.
Figur 4 visar hur förekomsten av fetma har utvecklats för de två socioekonomiska grupperna bland män. Ökningarna över tid skiljer sig inte substantiellt mellan de två grupperna. Över hela perioden är ökningen drygt två
procentenheter större bland män i den högsta socioekonomiska gruppen.
Denna skillnad når dock inte statistisk signifikans. Utvecklingen för övriga
socioekonomiska grupper, som inte illustreras i figuren, utmärker sig inte
heller med betydligt avvikande utveckling över tid, och det är överlag svårt
att urskilja särskilda mönster där ökningarna skiljer sig tydligt beroende
på utbildning och inkomst. Ökningarna i fetma, liksom ökningarna i övervikt, verkar alltså vara minst lika stora bland män med högre utbildning och
inkomst som bland män med lägre utbildning och inkomst.
Figur 5 visar på motsvarande sätt hur förekomsten av fetma har utvecklats för de två grupperna bland kvinnor. Till skillnad från resultaten för
män, och även till skillnad från resultaten för övervikt, finns här en viss skillnad mellan grupperna. Ökningar har förvisso skett i båda grupperna, men
ökningarna i den högre socioekonomiska gruppen är betydligt mindre än
bland dem med låg utbildning och inkomst, särskilt mot slutet av perioden.
Över hela perioden har förekomsten av fetma ökat med tre procentenheter i den högsta socioekonomiska gruppen, medan motsvarande ökning är
12,5 procentenheter i den lägsta socioekonomiska gruppen. Även i relativa
termer är ökningen större i gruppen med låg utbildning och inkomst (190
procent jämfört med 120 procent).
vem har drabbats av fetmaepidemin?
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Anm: Figuren baseras på resultaten från en linjär sannolikhetsmodell (OLS) med kontroll för
ålder. Att ytterligare kontrollera för familjesituation, invandringsbakgrund och rökning förändrar inte bilden substantiellt. Totalt antal observationer är 9 188, varav 2 066 i den lägre och
641 i den högre socioekonomiska gruppen. Övriga observationer tillhör någon av de grupper
som inte visas här men som ingår i analysen.
Källa: Egna beräkningar baserat på SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden.

Den bild som figur 5 förmedlar stämmer också när man tittar närmare
på de grupper som inte har inkluderats i figuren. Överlag verkar det alltså
som att ökningen i fetma, men inte övervikt, har varit mindre bland kvinnor
med högre utbildning och inkomst jämfört med kvinnor med lägre utbildning och inkomst, åtminstone mot slutet av den period som analyseras här.
Det blir intressant att se hur utvecklingen har fortsatt efter 2004–05 när nya
data blir tillgängliga.
Utifrån de analyser som har presenterats i det här avsnittet kan man
konstatera att fetmaepidemin inte är ett låginkomst- eller lågutbildningsfenomen: Det är inte bara de med låga inkomster och låg utbildning som har
drabbats av ökningarna. Vad gäller övervikt är det svårt att urskilja något
som helst avvikande mönster för utvecklingen över tid beroende på inkomst
eller utbildning. Detsamma gäller förekomsten av fetma bland män, medan
förekomsten av fetma har ökat betydligt mindre bland kvinnor med högre
inkomst och utbildning.3
De resultat som har presenterats ovan indikerar att faktorer som förändrade priser, otillräckliga ekonomiska resurser eller dålig kunskap inte är de
primära förklaringarna till epidemin, för då borde inte övervikten ha ökat
likartat bland dem med högre och lägre utbildning och inkomster. Analysen
3 Analysen i det här avsnittet bygger till stor del på en tidigare studie med amerikanska data
för perioden 1960–2008 (Ljungvall och Zimmerman 2012). Bland amerikanska kvinnor finns
det inga tecken på att ökningarna i varken fetma (BMI≥30) eller svår fetma (BMI≥35) skulle
ha varit mindre bland dem med högre utbildning eller högre inkomst. Även bland män är
ökningarna över tid tämligen likartade oberoende av inkomst och utbildning. Fenomenet med
likartad utveckling över tid, oberoende av inkomst och utbildning, verkar vara minst lika tydligt i USA som i Sverige.
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Figur 5
Fetma (BMI≥30)
bland kvinnor i två
socioekonomiska
grupper från 1980–81
till 2004–05

ger inte något direkt svar på vad det är som kan förklara vårt förändrade
beteende, men resultaten kan utgöra ett viktigt inlägg i diskussionen. Samtidigt är det viktigt att notera, och vidare följa upp, att svenska kvinnor med
högre socioekonomisk status av någon anledning kan ha lyckats bryta den
påbörjade uppåtgående trenden i fetma (om än inte i övervikt).
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3. Kontextuella faktorer som viktiga förklaringar till
ökningarna i övervikt
Vad är det då som ligger bakom fetmaepidemin? Eftersom ökningarna verkar vara tämligen oberoende av individspecifika faktorer som utbildning,
inkomst, ålder och familjesituation, framhävs allt oftare kontextuella – snarare
än individspecifika – faktorer som viktiga delar av förklaringen. Den snabba
tekniska utvecklingen är en sådan faktor. Förutom att ha bidragit till en mer
stillasittande livsstil, har den bidragit till stora förändringar i det globala systemet för livsmedelsförsörjning, vilket i sin tur har förändrat våra mat- och
dryckesvanor. Teknisk utveckling inom livsmedelsindustrin har medfört
ett större utbud av produkter att välja mellan, lätt och snabb tillgänglighet
och komplexa produktinnehåll. Samtidigt har marknadsföringsstrategier
utvecklats och blivit allt aggressivare. Cutler m fl (2003) utvecklar en teori
där arbetsfördelningen mellan industri och hushåll i livsmedelsproduktionen och måltidsförberedelser utgör en viktig förklaringsfaktor. Huvudargumentet är att utvecklingen mot allt mer massproducerad – till skillnad från
hushållsproducerad – mat och dryck i väsentlig grad har minskat tröskeln
och tidsåtgången för att få mat på bordet för den enskilda individen, vilket
har lett till ökad konsumtion. Inte minst torde detta gälla mellanmål av olika
slag och i studien ges också vissa empiriska indikationer på att det främst är
just småätande mellan huvudmålen frukost, lunch och middag som har ökat
över tid. Teknologisk utveckling, som har medfört innovationer i form av
vakuumförpackning, konserveringsmedel och artificiella smakämnen, utgör
en viktig förutsättning för att möjliggöra massproduktion och en förflyttning av livsmedelsproduktion från hushåll till industri.
Den ekonomiska omgivningen utgör en del av människors kontext och
kan påverka vilka val som görs och hur samhället utvecklas. Graden av frihet i konsumenters och producenters agerande är en del av vår ekonomiska
omgivning och kan kallas ekonomisk frihet. Parallellt med den ökande förekomsten av övervikt och den tekniska utvecklingen har den ekonomiska
friheten ökat betydligt i många länder. På liknande sätt som ekonomisk frihet påverkar produktivitet och ekonomisk tillväxt (se t ex Dawson 1998;
de Haan och Sturm 2000; Berggren 2003; Dawson 2003), kan ekonomisk
frihet också tänkas påverka utvecklingen i livsmedelsförsörjningssystemet,
vilket i sin tur påverkar utvecklingen av människors kostvanor. Det finns
också studier som visar på samband mellan ekonomisk frihet och en rad
andra utfall vid sidan av tillväxt, däribland hälsa (Owen och Wu 2007; Stroup 2007; Tracy m fl 2010).
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4 De 19 länder som inkluderas från början av tidsperioden är Luxemburg, Italien, Island,
Nya Zeeland, Storbritannien, Japan, Österrike, Finland, Australien, Canada, Nederländerna,
Belgien, Frankrike, USA, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige och Schweiz. De 12 länder som
tillkommer över tid är Bahrain, Cypern, Grekland, Hongkong, Irland, Israel, Korea, Kuwait,
Portugal, Singapore, Slovenien och Spanien.
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Ekonomisk frihet utgörs av fyra grundpelare: individens möjlighet till
valfrihet, frivilligt marknadsutbyte, möjlighet att delta och konkurrera på
marknader samt skydd av människor och dess ägodelar (Gwartney m fl
2010). Individens självständighet och valfrihet betonas, medan styrande av
beteende och marknader genom t ex regleringar av olika slag och offentlig
konsumtion anses hämma den ekonomiska friheten. Economic Freedom of the
World Index är ett försök att kvantifiera graden av ekonomisk frihet i olika
länder och har legat till grund för många empiriska analyser. Det mäts på
en skala mellan 0 och 10, där ett högre värde innebär mer ekonomisk frihet.
Indexet kan även delas in i del-index som avser att mäta friheten i fem olika
dimensioner: offentliga sektorn, rättssystemet och skydd av äganderätter,
sundhet i penningväsendet, internationell handel samt reglering av kreditväsende, arbetsmarknad och näringsliv (Gwartney m fl 2010).
Den grundläggande idén för att det kan finnas ett samband mellan ekonomisk frihet och de stora och omfattande ökningarna i BMI som har skett
runtom i världen är att omgivningen, inklusive den ekonomiska kontexten, påverkar vilka beslut människor fattar. Mer ekonomisk frihet i termer
av färre regleringar och färre hinder för handel, vilka båda utgör delar av
definitionen och måttet på ekonomisk frihet, kan påverka kvaliteten och
kvantiteten av mat som bjuds ut på marknaden genom ny teknologi, nya
produkter, mer konkurrens och mer marknadsföring. Med tiden påverkas köpmönster, vanor och normer, som i sin tur påverkar utvecklingen av
övervikt och fetma.
Ljungvall (2012) innehåller en empirisk analys av sambandet mellan
ekonomisk frihet och den vuxna befolkningens BMI. Data har samlats in
från olika källor för perioden 1983 till 2008, som sedan delas in i femårsperioder (1983–87, 1988–92, 1993–97, 1998–2002 och 2003–08), där ekonomisk frihet i början av en femårsperiod relateras dels till förändringen i
BMI de kommande fem åren, dels till nivån på BMI fem år senare. Analysen
baseras på en panel av länder, där ett land inkluderas i analysen om det finns
information om samtliga variabler som ingår i analysen och om landet klassificeras som ett höginkomst-eller industriland enligt listorna i Världsbankens World Development Report för början av femårsperioden. Antalet länder
som inkluderas ökar över tid i takt med att allt fler länder blir höginkomstländer. För den första perioden inkluderas 19 länder. Till den sista perioden
har antalet ökat till 31.4
Tabell 1 redovisar ett urval av de resultat där graden av ekonomisk frihet
relateras till femåriga förändringar i BMI. När endast graden av ekonomisk
frihet inkluderas i modellen i kolumn 1 är sambandet med BMI positivt och
statistiskt signifikant, vilket innebär att när graden av ekonomisk frihet är
större har också större ökningar i BMI observerats.

nr 7 2013 årgång 41

I den andra kolumnen inkluderas köpkraftsjusterad BNP per capita, och
i den tredje kolumnen inkluderas därutöver även ekonomisk tillväxt under
femårsperioden. Dessa variabler faller inte ut signifikanta i modellen. Sambandet mellan ekonomisk frihet och BMI består och förklaras alltså inte av
tillväxt.
I kolumn 4 och 5 läggs andelen kvinnor i arbetskraften och andelen av
den vuxna befolkningen med gymnasieutbildning respektive eftergymnasial utbildning till som ytterligare kontrollvariabler. Sambandet mellan
ekonomisk frihet och BMI består och påverkas inte nämnvärt av kontroll
för dessa variabler.
Analysen av sambandet mellan ekonomisk frihet och BMI i Ljungvall
(2012) är mer utförlig, men det genomgående resultatet är att graden av
ekonomisk frihet är positivt relaterad till både förändring i BMI och nivån
på BMI. I likhet med de resultat som redovisas ovan (i tabell 1) kan resultatet inte förklaras av tillväxt eller någon av de andra kontrollvariablerna.
Det drivs inte heller av situationen i de anglosaxiska länderna utan kvarstår
även när USA, Kanada, Storbritannien och Australien exkluderas. Studien
innehåller också en analys med de fem olika dimensionerna av ekonomisk
frihet (offentliga sektorn, rättssystemet och skydd av äganderätter, sundhet
i penningväsendet, internationell handel samt reglering av kreditväsendet,
arbetsmarknad och näringsliv). Frihet från regleringar är den starkaste och
mest konsekvent bidragande komponenten till både förändringar i och
nivån av BMI. Detta är i linje med resonemanget om att graden av ekonomisk frihet påverkar utvecklingen av livsmedelsförsörjningen genom t ex
kvalitet och kvantitet på de produkter som bjuds ut på marknaden och hur
dessa marknadsförs, även om det finns ytterligare möjliga förklaringar.
Studien ger förstås inte något slutgiltigt eller komplett svar på frågan om
vad som har orsakat fetmaepidemin och det vore alltför starkt att påstå att
ekonomisk frihet i sig är orsaken. Snarare kan man tänka sig att förklaringen ligger i någon förändring som har skett som följd av, eller parallellt med,
ekonomisk frihet, såsom förändrat produktutbud och marknadsföring.
Analysen ska därför i första hand ses som antydande, idéskapande och ett
underlag för vidare analys. Det är dock inte orimligt att tänka sig att ekonomisk frihet påverkar livsmedelsförsörjningen och våra val vad gäller energiintag, på samma sätt som ekonomisk frihet påverkar andra sektorer och
vårt agerande i andra sammanhang. Vilken mekanism som ligger bakom
det observerade sambandet mellan ekonomisk frihet och BMI återstår att
utforska vidare, men det verkar alltså som att fetmaepidemin slagit igenom
hårdare i de länder som har haft en hög grad av ekonomisk frihet, såsom det
definieras och mäts här.

4. Avslutning
Den här artikeln diskuterar fetmaepidemin ur ett socioekonomiskt perspektiv och konstaterar att den är ett brett samhällsfenomen, i den bemärkelsen
vem har drabbats av fetmaepidemin?

15

Beroende variabel: Femårig förändring i BMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Grad av ekonomisk frihet i början av
femårsperioden

0,07*** 0,07*** 0,07*** 0,07*** 0,07***
(0,017) (0,020) (0,020) (0,021) (0,022)

ln(BNP/cap) i början av femårsperioden

0,00
(0,059)

Femårig tillväxt i BNP/cap

–0,00
(0,064)

0,06
(0,076)

0,03
(0,085)

–0,00
(0,001)

0,00
(0,001)

–0,00
(0,001)

–0,01
(0,005)

–0,01**
(0,005)

Kvinnor i arbetskraften (%) i början av
femårsperioden
Gymnasieutbildning (%) i början av
femårsperioden

–0,00
(0,003)

Eftergymnasial utbildning (%) i början av femårsperioden

0,01*
(0,005)

Konstant

–0,21
(0,138)

–0,21
(0,179)

–0,20
(0,189)

–0,13
(0,196)

0,04
(0,211)

Anm: Panel-regressioner med robusta standardfel inom parentes. *** p<0,01, ** p<0,05, *
p<0,1. Antal länder: 31. Totalt antal observationer: 124. Regressionerna är s k random-effectsmodeller. Fixed-effects-modeller, som kontrollerar för landspecifika faktorer som inte förändras över tid, ger snarlika resultat. BMI är åldersjusterad genomsnittlig BMI bland den vuxna
befolkningen. Genomsnitt (av alla länder och tidsperioder) och standardavvikelse (inom
parentes) för variablerna i modellen: Femårig förändring i BMI: 0,3 (0,2), Ekonomisk frihet: 7,4
(0,7), ln(BNP/cap): 3,3 (0,2), Tillväxt: 12,7 (8,8), Kvinnor i arbetskraften: 41,9 (5,1), Gymnasieutbildning: 26,1 (10,5), Eftergymnasial utbildning: 18,8 (7,0).
Källa: Ljungvall (2012).

att människor har drabbats på ett tämligen likartat sätt, oavsett socioekonomisk status. Detta innebär att fetmaepidemins orsaker inte verkar vara relaterade till utbildning eller inkomst, vilket är de dimensioner av socioekonomisk status som har undersökts här. Orsaken verkar i stället vara någon
annan, som påverkar människor tämligen likartat, oberoende av inkomst
och utbildning.
Det kan diskuteras huruvida övervikt är ett uttryck för nyttomaximering
där framtida konsekvenser av besluten är beaktade. Trots övervikt skulle
nyttan som överkonsumtion ger kunna överstiga nyttan av andra konsumtionsval som innebär normalvikt. Men att löpsedlar med mirakelkurer lockar och är säljande, och att människor vill genomgå fetmakirurgi för att råda
bot på sin övervikt, kan ses som tecken på att övervikt eller fetma inte är en
konsekvens av välövervägt nyttomaximerande beteende, åtminstone inte
på lång sikt. I stället ligger det nära till hands att tro att många människor,
oberoende av inkomst och utbildning, har svårt att hantera den frestelse
som enkel och snabb tillgång till mat och dryck innebär. Ekonomisk frihet
kan ses som en kontextuell faktor som påverkar producenters och konsumenters beteende. I artikeln redovisas ett positivt samband mellan ekonomisk frihet och ökningar i BMI i höginkomstländer. En möjlig förklaring
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Tabell 1
Samband mellan
ökning i BMI och
ekonomisk frihet
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till detta resultat är att matindustrins utveckling påverkas av ekonomisk frihet, vilket i sin tur påverkar konsumenters köpmönster.
Att ökningarna i övervikt har skett till synes oberoende av inkomst och
utbildning innebär inte nödvändigtvis att minskningar i förekomsten av
övervikt, när eller om sådana kommer att ske, kommer att följa samma
mönster med likartad utveckling oberoende av inkomst och utbildning.
Vi kan mycket väl komma att se en avmattning och minskning i trenderna
bland dem med högre socioekonomisk status först.5 Detta kommer att kunna följas upp och studeras närmare så snart nya data finns tillgängliga.
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5 Detta är eventuellt vad som syns i figur 5, där förekomsten av fetma bland kvinnor med
högre inkomst och utbildning faktiskt har en betydligt mindre brant trend mot slutet av perioden.
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