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Bakgrund: Fetma har de senaste decennierna vuxit till en global epidemi som idag är kopplat 

till fler dödsfall världen över än undervikt. Risken för fetmarelaterade sjukdomar och tidig 

död ökar med grad av fetma och belastar samhället med stora kostnader 

Syfte: . Studiens syfte var att få en översikt över de samhällsekonomiska effekterna av fetma 

och övervikt och vilka kostnader det ger samhället.  

Metod: Tio vetenskapliga artiklar granskades inom valt område för att få kunskap om 

området. Fem teman skapades för att göra en litteraturstudie.   

Resultat: Det finns ett tydligt samband att ett högre BMI (Body Mass Index) än normalt leder 

till högre kostnader för samhället när det gäller direkta- och indirekta kostnader. Det kan vara 

sjukvårdskostnader av följdsjukdomar, dödsfall, förlust i produktion och sjukskrivningar. 

Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att fetmarelaterade kostnader utgör varje år höga 

kostnader för samhället. Samhället behöver investera i mer hälsofrämjande åtgärder för att 

minska kostnaderna. 
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Background: Obesity has in recent decades grown into a global epidemic which is 

now     linked to more deaths in the world than being underweight. The risk of obesity related 

diseases and early death increases with increasing BMI and provide the community with 

additional costs. Method: Ten research articles on the topic were reviewed to get a deeper 

understanding about the topic. Five themes were created to do a literature review. Results: 

BMI over 25 is related to higher costs for society for direct and indirect costs. This can be 

medical costs, death, loss of production and sick leave. Conclusion: Obesity related costs are 

very high for society. Society needs to invest more in health promotion interventions to 

reduce these costs. Aim: To obtain an overview of the economic effects of overweight and 

obesity and the costs to society. 
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Inledning 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fetma under de senaste decennierna vuxit till en 

global epidemi, och idag är fetma och övervikt kopplat till fler dödsfall i världen än undervikt. 

Personer med fetma har över världen fördubblats under de senaste 30 åren. År 2014 led 11% 

av männen och 15% av kvinnorna fetma och 38% av männen och 40 % av kvinnorna var 

överviktiga, vilket är totalt mer än 1,9 miljarder vuxna som var överviktiga och över 600 

miljoner hade fetma år 2014 (WHO, 2015). Under större delen av mänskligheten har 

viktökning och inlagring av kroppsfett varit ett tecken på hälsa och framgång. Idag är bilden 

annorlunda då närmare hälften av Sveriges befolkning är överviktiga eller har fetma, en trend 

som fortsätter att öka i takt med vår levnadsstandard (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sedan 

början på 1980-talet har individer med fetma eller övervikt ökat rejält i Sverige, ökningen är 

större bland män än kvinnor. Idag är det närmare hälften av alla män i Sverige som har fetma 

eller övervikt och en tredjedel av kvinnorna. Många överviktiga och feta är unga vuxna vilket 

gör att folkhälsan kan komma att förändras framöver då hälsokonsekvenserna av övervikt 

oftast visar sig i högre ålder (Folkhälsomydigheten, 2002). Fetma och övervikt utgör ett 

ständigt hot mot både individen i form av den ökade risken för fetmarelaterade sjukdomar och 

mot samhället med extra kostnader dessa sjukdomar medför.  

 

Bakgrund 

Fetma kan definieras som ett hälsotillstånd hos en individ med onormal ansamling av fett i 

kroppen och definieras som är en kronisk sjukdom och försämra hälsan (WHO, 2000). 

Orsaken till fetma och övervikt är en energibalans mellan intag av kalorier och förbrukade 

kalorier. Globalt sätt har det skett ett ökat intag av livsmedel med högt energiinnehåll som 

innehåller mycket dåligt fett och socker tillsammans med en mer inaktiv livsstil med 

stillasittande arbete och bilåkande. Kost och fysisk aktivitet påverkas av miljö- och 

samhällsförändringar i samband med brist på stödjande politik och utveckling inom sektorn 

hälsa, transport, livsmedel, stadsplanering och utbildning (WHO, 2015). En ökad fettsamling i 

kroppen leder till en viktökning som ökar riskerna för en rad sjukdomar som diabetes typ 2, 

hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och cancer är några sjukdomar som förknippas med 

fetma (WHO, 2000). Med en ökad övervikt och fetma i samhället kommer det konsekvenser i 

form av sjukdomar och för tidig död vilket påverkar samhället direkt och indirekt med 

ekonomiska kostnader (Folkhälsomyndigheten, 2002). Bland de största kostnaderna finns 
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direkta kostnader som står för sjukvårdskostnader och följdsjukdomar till fetma som utgör 

cirka 2 % av alla sjukvårdskostnader vilket motsvarar cirka 3 miljarder kronor i Sverige per 

år. Indirekta kostnader som går att mäta i förlorad produktion på grund av minskad 

arbetsförmåga, sjukfrånvaro i arbetet och förtidspensioner vilket drabbar hela samhället och 

har minst lika hög kostnad som sjukvårdskostnaderna (Folkhälsomyndigheten, 2002). 

Individen drabbas i samband med behandling av fetma av minskad inkomst och förlorad hälsa 

i form av sjukdom eller för tidig död utöver att inte kunna producera tjänster och varor vilket 

är en förlust för samhället (WHO, 2000). 

 

Övervikt och fetma och dess följdsjukdomar kan förebyggas genom stödjande miljöer och 

samhällen som vill forma människorna till att göra bra hälsosammare val av livsmedel och 

fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra hälsosammare val och prisvärt för alla, speciellt för 

de fattigaste i befolkningen. Livsmedelsindustrin spelar en viktig roll för att främja goda 

kostvanor genom att minska socker, fett och salt och istället göra näringsrika val tillgängliga 

för alla konsumenter.  

 

Definitioner av övervikt och fetma 

WHO (2016) använder sig av måttet kroppsmassindex (Body Mass Index = BMI) för att 

vanligtvis mäta graden av övervikt och fetma. BMI mäts genom att mäta förhållandet mellan 

vikt och längd och tar inte hänsyn till muskelmassa, ålder eller kön. Fetma delas in i tre 

underklasser: fetma I, fetma II och fetma III beroende på vilken grad av fetma och vilket BMI 

en individ har. I tabell 1 visas klassifikationerna av fetma, övervikt och vilken typ av 

hälsorisk det innebär beroende på vart individen ligger på skalan.  
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Tabell 1. Klassifikation på övervikt och fetma  

Klassifikation        BMI                     Hälsorisk för följdsjukdom          

Undervikt             <18,5                    Riskerna varierat på undervikt 

Normalvikt           18,5-24,9              Normalrisk 

Övervikt                25-29,9                 Lätt ökad risk 

Fetma klass I                      30-34,9                 Måttligt ökad, ökad risk 

Fetma klass  II      35-39,9                 Hög, kraftig ökad risk 

Fetma klass III      >40,0                    Mycket hög, extrem riskökning 

(Folkhälsomyndigheten, 2002) 

 

Diabetes typ 2  

Idag har cirka 350 000 Svenskar diabetes typ 2 och sjukdomen blir allt vanligare i Sverige och 

globalt. Många har sjukdomen utan att vara medveten om det och de flesta som har någon 

form av diabetes, cirka 9 av 10 individer har diabetes typ 2 (Vårdguiden, 2016).  Många 

personer som får sjukdomen har ett BMI över det normala (<25) vilket är en av orsakerna att 

kroppen inte klarar av att producera den insulinmängd som kroppen behöver 

(Diabetesförbundet, 2013) vilket gör att kroppens celler får svårare att ta upp sockret i blodet. 

Kroppens celler bli mindre känsliga för insulin, vilket brukar kallas för insulinresistens 

(Vårdguiden, 2016). Risken att drabbas av diabetes typ 2 ökar med åldern men också övervikt 

och fetma spelar stor roll i risken att insjukna (Livsmedelsverket, 2015). 

Diabetes typ 2 kostar samhället direkt och indirekt miljardtals kronor varje år. För många med 

sjukdomen kan det räcka med att börja motionera för att bli frisk, men medicinering i form av 

tabletter eller insulininjektioner har blivit allt vanligare (Diabetesförbundet, 2013).  

 

Hjärt-och kärlsjukdom 

Hjärt-och kärlsjukdomar som hjärtsvikt, kärlkramp och stroke har ökat de senaste åren i takt 

med en allt sämre folkhälsa och är den vanligaste dödsorsaken i Sverige (Livsmedelsverket, 

2015). Sjukdomarna är förknippad med den livsstil vi lever främst matvanor och motion. 

Övervikt och fetma ökar risken att dö i en hjärtinfarkt, det syns ett tydligt samband mellan 
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ålderförfettning i hjärtats kranskärl och dödlighet. Hos unga personer som har åderförfettning 

och drabbas av hjärtinfarkt är majoriteten överviktiga, speciellt kvinnor (Hjärt-lungfonden, 

2016). Den största risken för hjärt-och kärlsjukdomar är bukfetma vilket i sin tur också ökar 

risken för diabetes typ 2 (Vårdguiden, 2015). Det finns flera riskfaktorer som gör att en 

individ kan drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, exempelvis övervikt och fetma, diabetes typ 2, 

rökning, stress samt fysisk inaktivitet. Om en individ har en riskfaktor så är risken att drabbas 

av en hjärt- och kärlsjukdom liten men om personen har flera riskfaktorer ökar risken 

(Livsmedelsverket, 2015).  

 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Övervikt, fetma, diabetes Typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar klassas idag som 

folksjukdomar. När så många personer drabbas varje år så medför det stora kostnader för både 

individen och för samhället (Hjärt-Lungfonden, 2010).  Genom att visa på vilka faktiska 

kostnader fetma och dess följdsjukdomar har på samhället kan kunskap inom området på sikt 

leda till en ökad medvetenhet, minskad förekomst av övervikt och fetma genom 

interventioner, vilket kan leda till en förbättrad hälsa och minskning av de ekonomiska 

förlusterna. Därför är det viktigt att få en översikt om vilka kostnader fetma och övervikt 

kostar samhället årligen.   

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att få en översikt över de samhällsekonomiska 

effekterna av fetma och övervikt och dess följdsjukdomar.  

   

Metod 

Design 

För att besvara syftet i denna uppsats har en litteraturöversikt gjorts, studier från tidigare 

studier analyseras och sammanställs för att beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Det 

är viktigt att det finns tillräckligt många artiklar inom valt område som kan utgöra underlag 

för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2015). I den här litteraturöversikten 

har både svensk och internationell forskning har använts, den svenska forskningen har 

använts för att specificera speciella områden till hur situationen ser ut i Sverige. Forskningen 
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som använts har hittats via vetenskapliga artiklar, resultatet av de tio artiklarna sammanställs 

och redovisas i resultatdelen.  

Det positiva med att göra en litteraturöversikt är att alla kan göra det om tillgång till 

vetenskapliga artiklar finns. Det kan även ha ett antal svagheter om inte tillräckligt med 

underlag finns och det kan bli svårt att göra en översikt om valt kunskapsområde. Författarna 

kan även välja de studier som de tycker är viktigast och stödjer den egna ståndpunkten 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Datainsamlingsmetod 

Artiklar till den här litteraturöversikten hittades först via sökning i WorldCat som är världens 

största bibliografiska databas. När många abstracts lästs och flera artiklar blivit utvalda 

gjordes sökningar i PubMed som är världens största medicinska referensbas inom biomedicin 

och hälsa. Valet av sökord och kombinationer av sökord grundades på syftet med 

litteraturstudien. 

 

Vid sökning av artiklarna så sparades sökningarna för att sedan kunna lokalisera respektive 

artikel till sökord, se tabell 2. Söktermer som har använts är : “obesity”, “BMI”, 

“Overweight”, “costs”, “Medical Care”, “Economic Cost” och “Hospital”. 

 

 

Tabell 2. Översikt av sökta artiklar 

 

Databas  Sökord Träffar Lästa Lästa Utvalda                    

                                                                  Abstact Artiklar 

 

WorldCat Economic cost 1388  10   4  2                                

2016.05.02           AND obesity 

       

 

                 

WorldCat Obisity AND 1628 8                 4                     2       

2016.05.02           Medical Care 

                             Cost 
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WorldCat BMI AND         17381    20               3                       1 

Lokal           Overweight 

2016.05.02           Costs 

 

 

Medline BMI AND 747  2               2 2     

                            Overweight 

2016.05.03 

 

 

Medline Overweight 491       10                2 1                   

2016.05.18           AND Hospital 

                             AND Costs 

   

             

Medline Overweight 1684 8                3             1     

2016.05.18           AND Costs 

                             AND Obesity 

 

PubMed Overweight 2792 9 2 1  

2016.05.18 AND Costs   

                           

 

 

Analys 

Efter de 10 vetenskapliga artiklarna valts ut lästes de igenom noggrant ännu en gång. 

Gemensamt kom vi överens om olika teman genom att dela upp varje resultatdel utefter 

förslag på relevanta teman. Resultat som var återkommande i artiklarna redovisas för att 

sortera resultaten och vi fick en tydlig översikt av resultaten för våra artiklar.  

 

Urval  

Inklusionskriterierna som används i denna uppsats är att alla artiklar vi läser och använder oss 

av ska vara peer-reviewed och antingen på svenska eller på engelska. Exklusionskriterier är 

alla artiklar publicerade innan år 2000, forskning gjord på barn under 18 år.  
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Etiska överväganden 

Det är ett krav att alla vetenskapliga studier gör etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 

2013). Vid inhämtning av ny kunskap ska forskaren alltid vägas mot kravet att skydda de 

individer som deltar i undersökningar. Forskaren ska vara noggrann i sina slutsatser och göra 

en noggrann redovisning av resultaten (Forsberg & Wengström, 2015). De artiklar som ingick 

i litteraturstudien och redovisas i resultatdelen är granskade av en etikprövningsnämnd eller så 

har författarna gjort noga etiska överväganden. 

 

Resultat 

Totalt har tio vetenskapliga artiklarna analyserats och presenteras och sammanfattas i tabell 3. 

Utifrån dessa tio artiklar så valdes fem teman ut, indirekta kostnader, den totala 

sjukvårdskostnaden i livstid, direkta kostnader, sjukdomsrelaterade kostnader och dödlighet.   

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar 

Författare och 

år 

Plats för 

studie 

Antal 

deltagare 

Studiedesign Resultat Slutsats 

Borg, S., Persson, U., 

Ödegaard, K., Berglund, 

G., Nilsson, J-Å., 

Nilsson, P.M. 2005 

 

Sverige  33 196 Kvantitativ Ett högt BMI leder till högre risk för 

antal sjukhusdagar och ökar med 

åldern. Detta påverkar indirekta 

kostnader i följd av förlorad 

produktion.  

Ett högre BMI-värde över 25 

ökar risken för antalet dagar 

en individ tillbringar på 

sjukhus, vilket leder till 

ökande indirekta kostnader.  

A. Konnopka , M. 

Bödemann,  H.-H. 

Kö̈nig. 

2011 

Tyskland 36 653  

 

Kvantitativ Av alla dödsfall i Tyskland 2002 som 

berodde på sjukdom, dog 53% av 

hjärt-och kärlsjukdom. Direkta 

kostnader för fetma stod för 2,1% av 

vårdkostnaderna där 77% var 

kostnader för hjärt-och kärlsjukdom 

och 28% var diabeteskostnader.  

Mer än hälften av alla 

dödsfall som orsakas av 

sjukdom beror på hjärt- och 

kärlsjukdom och diabetes. 

Detta ökar de indirekta och 

direkta kostnaderna.  

F. Henriksson, C-D. 

Agardh, C. Berne, 

J.Bolinder, F. 

Loénnqvist, P. 

Stenström, C.-G. 

Östenson & B. Jönsson. 

2000 

Sverige 777 Kvalitativ Direkta kostnader för diabetes typ 2 

uppskattades till 6995 miljoner kronor 

i slutet av 1990-talet vilket är 6% av 

totala vårdkostnaderna och 60% av all 

kostnad för diabetes.  

Kostnader för diabetes typ 2 

står för stor del av 

vårdkostnaderna samt en stor 

del av diabeteskostnaderna 

har ingenting med 

sjukdomen att göra.  
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Tsai, S.P., Ahmed, F.S., 

Wendt, J.K., Bhojani, F., 

& Donnelly, R.P. 2008 

 

USA 4153 Kvantitativ Det är 80% större risk att få en 

sjukfrånvaro om individen har ett 

BMI över 25 vilket leder till en direkt 

kostnadsförlust på 1 873 000 USD per 

år.  

Desto högre BMI hos den 

anställda, desto mer 

sjukfrånvaro och högre 

direkta kostnader för 

företaget. 

Korda et al. 2015 

 

USA 224 454 Kvalitativ 62% hade ett BMI över 25 och 

spenderar fler dagar på sjukhus än de 

med BMI på 25 eller lägre. 

Sjukvårdskostnaderna för de individer 

med ett högre BMI än 25 stiger desto 

högre BMI de har och ligger på cirka 

30-115% än de med ett BMI på 25 

eller lägre.   

Ett högt BMI leder till fler 

sjukhusdagar jämfört med ett 

BMI som ligger inom 

normalområde. 

 

Cawley , J., & 

Meyerhoefer, C. 2012 
USA 9,852 män 

och  13,837 

kvinnor 

Kvantitativ Resultatet visade på en mycket högre 

årlig sjukvårdskostnad än vad tidigare 

studier kunnat visa.  

Uppskattar effekterna av 

fetma på sjukvårdskostnader. 

Van Baal, P.H.M., 

Polder, J.J., De Wit, 

G.A., Hoogenveen, R.T., 

Feenstra, T.L., 

Boshuizen, H.C., 

Engelfriet, P.M., & 

Brouwer, W.B.F.  

2008 

Nederländerna 500 män och 

500 kvinnor 
Kvalitativ 3 olika grupper jämfördes, personer 

med fetma, rökare och friska. 

Kostnaderna var kortsiktigt högst för 

personer med fetma och rökare men 

långsiktigt för friska. 

Friska människor kostar mer 

i längden pga ökad 

livslängd. 

Finkelstein, E., 

Fiebelkorn, I.C., & 

Wang, G.  2005 

USA 45 756 kvantitativ Cirka 30 % av de totala kostnaderna 

är från ökad frånvaro hos personer 

med fetma för heltidanställda.  

Personer med fetma leder till 

betydande ökningar i 

medicinska utgifter och 

frånvaro bland 

heltidsanställda 

Bahia, L., Silva Freire 

Coutinho, E., Barufaldi, 

L.A., De Azevedo 

Abreu, G., Alves Malhi, 

T., Pepe Ribeiro de 

Souza, C., & Vianna 

Araujo, D. 2012 

Brasilien 54 339 Kvantitativ Resultaten bekräftar att övervikt och 

fetma innebär en stor ekonomisk 

börda för brasiliansk 

sjukvårdssystemet och för samhället.  

Kunskapen om dessa 

kostnader kommer att vara 

användbar för framtida 

ekonomisk analys av 

förebyggande och 

behandlingsinsatser 

Rappange, D., Brouwer, 

R., Werner B.F., 

Hoogenveen, R.T., & 

Van Baal, P. 2009 

 

New Zealand 1000 Kvantitativ Jämförelser mellan grupper med BMI 

mellan 18,5-25, rökare och ”friska” 

personer gjordes. Upp till 56 års ålder 

var sjukvårdskostnaderna högst för 

personer med fetma. I högre ålder 

hade gruppen rökare högst faktorer.  

En person med fetma medför 

högre sjukvårdskostnader i 

alla vårdsegment än en 

“frisk” person. 
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Indirekta Kostnader 

I Sverige resulterar de indirekta kostnaderna för personer mellan 30-60 år med ett BMI över 

30 i sjukvårdskostnader på cirka 2,9 miljarder per år, vilket motsvarar 38% mer än de totala 

sjukvårdskostnaderna (Borg, Persson, Ödegaard, Berglund, Nilsson & Nilsson, 2005). 

Ökningen i medicinska kostnader är inte den enda kostnaden i samband med fetma. Trots att 

resultaten varierar kraftigt, har många studier visat att personer med fetma, särskilt kvinnor, är 

mer benägna att vara frånvarande från arbetet än är deras normalviktiga medarbetare 

(Finkelstein, Fiebelkorn & Wang, 2005). Flera resultat visar på att individer med med fetma 

och övervikt med ett BMI över 25 har en mycket högre grad av sjukfrånvaro än 

normalviktiga. Antalet sjukdagar för personer med fetma ökar mer än hos individer med 

normalvikt vilket leder till att de indirekta kostnaderna ökar i följd av förlust i produktion, det 

är ingen större skillnad mellan normalviktiga och överviktiga medan fetma leder till en 

märkbart större förlust i produktion. Den indirekta kostnaden för förlorad produktion ökar 

med stigande ålder för att den genomsnittliga årslönen ökar med åldern (Borg et.al, 2005). En 

stor negativ effekt av sjukfrånvaro är som tidigare nämnt produktionsbortfall som innebär 

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

(Bahia, Silva Freire Coutinho, Barufaldi, De Azevedo Abreu, Alves Malhi, Pepe Ribeiro de 

Souza & Vianna Araujo, 2012). 

 

En alltmer överviktig arbetskraft som leder till högre kostnader för hälso-och sjukvård utgör 

ett hinder för arbetsgivare att erbjuda sina anställda en prisvärd sjukförsäkring, enligt 

Finkelstein et al. (2005) tyder resultaten på att överviktiga manliga anställda missar upp till 

2,7 dagar per år än normalvikta män och överviktiga kvinnliga anställda missar upp till 5,1 

dagar per år än normalviktiga kvinnor. Kvinnor med BMI över 40 löper större risk för en 

högre arbetsfrånvaro på grund av sjukdom eller skador, jämfört med normalviktiga kvinnor 

(Finkelstein et al. 2005).  

 

Den totala sjukvårdskostnaden i livstid 

I en av studierna, för att bedöma effekterna av fetma, gjordes det jämförelser med liknande 

grupper som rökare och " friska " personer (definierade som icke-rökare med ett BMI mellan 

18,5 och 25 ). Upp till ålder 56 år var den årliga sjukvårdskostnaderna högst för personer med 
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fetma. I högre ålder var det gruppen med rökare som hade högst kostnader. Förväntad 

livslängd vid 20 års ålder var 5 år mindre för gruppen med fetma och 8 år mindre för gruppen 

med rökare jämfört med den “friska” gruppen. På grund av dessa skillnader var de totala 

hälso-och sjukvårdsutgifterna under livstiden störst för den grupp av människor som varken 

rökte eller hade fetma, lägst kostnad var för rökare och överviktiga personer befann sig i ett 

mellanläge (Van Baal, Polder, De Wit, Hoogenveen , Feenstra, Boshuizen, Engelfriet, & 

Brouw, 2008). Trots skillnader i förväntad livslängd visade sig kostnaderna för stroke vara 

lika för alla tre grupper. Den mest uttalade skillnaden i kostnader sker i kategorin " 

kostnaderna för andra sjukdomar ", som enbart är resultatet av olika förväntad livslängd. 

Resultatet från en annan studie med likadana jämförelsegrupper visade på att personer med 

fetma har störst inverkan på medicinska utgifter och att i åldrarna 30-40 år spenderas det i 

genomsnitt 25% mer för personer med fetma än med normalvik. Genom att summera 

kostnaderna för alla grupper såg man att personer med fetma är kostade mest och " friska" 

personer minst. Gruppen med personer med fetma stod för de högsta relaterade 

sjukvårdskostnaderna inom alla sektorer, med undantag för långtidsvården som orsakats av 

sjukdomar som saknar samband med fetma och rökning. Även här visar studien att den totala 

sjukvårdskostnaden i livstid är i genomsnitt högst för en “frisk” person (281 000 euro) följt av 

personer med fetma (250 000 euro) och därefter rökare ( 220 000 euro) (Rappange, Brouwer, 

Werner, Hoogenveen & Van Baal, 2009). 

 

Direkta kostnader 

Resultaten bekräftar att övervikt och fetma är en stor ekonomisk börda för sjukvårdssystemet 

och för samhället. Av alla sjukvårdskostnader går 97 %  till överviktiga eller personer med 

fetma, varav 63% av kostnaderna går till manliga och 37% till kvinnliga patienter. De 

beräknade kostnaderna för sjukdomar relaterade till övervikt och fetma når nästan 2,1 

miljarder på ett år i Brasilien (Bahia et al., 2012). Det finns tydliga skillnader i antal dagar 

individer spenderar på sjukhus mellan normalviktiga personer och personer med ett BMI över 

25. Antalet dagar en individ spenderar på sjukhus ökar med fetma och övervikt. För personer 

med ett BMI över 25 ligger sjukvårdskostnaderna på cirka 30% högre och ökar i takt med ett 

högre BMI upp till115% högre kostnader än normalviktiga personer. Med många överviktiga 

och feta personer ökar sjukvårdskostnaderna, i Australien var 17% av alla sjukvårdskostnader 

2011-2012 kostnader för fetmarelaterade sjukdomar för åldersgruppen 45-79 år (Korda, 

Joshy, Butler, Jorm, Liu, Bauman & Banks, 2015).  
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Resultatet av en studie gjord på ett företag under en 10-års period visade att det är 80% större 

risk att en överviktig individ är frånvarande från jobbet än en normalviktig person. Det 

genomsnittliga antalet frånvarodagar på grund av en sjukdom ökade om personen var 

överviktig samt ökade med antalet riskfaktorer. Studien är gjord på 4153 stycken anställda 

hos företaget Shell. De anställda tjänade cirka i snitt 250 USD per dag, med förlorade 

arbetsdagar ledde det till direkta kostnader på cirka 1 873 500 USD varav de direkta 

kostnaderna för överviktiga var cirka 750 000 USD. Om dessa kostnader skulle tillämpas 

utanför studiepopulationen på 25 000 anställa på företaget Shell skulle den förväntade 

förlusten för företaget på grund av fetma och sjukfrånvaro vara cirka 11 166 250 USD per år. 

Dessa uppskattningar tar bara hänsyn till direkta kostnader och inte indirekta kostnader som 

nyanställning, upplärning och övertidskostnader (Tsai, Ahmed, Wendt, Bhojani, &  Donnelly, 

2008). 

 

Sjukdomsrelaterade kostnader 

Fetma är en känd riskfaktor för ett antal kroniska sjukdomstillstånd med hög sjuklighet och 

dödlighet (Bahia et al. 2012). Enligt flera av de studier som har analyserats så förekommer 

många följdsjukdomar av fetma så som ökad insulinkänslighet, förhöjda blodfetter och högt 

blodtryck som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, gallvägssjukdom, 

ledbesvär, cancer, sömnapné vilket i sin tur kostar samhället i form av sjukvård (Cawley & 

Meyerhoefer 2011). Enligt en studie baserad på kostnaderna för övervikt och fetmarelaterade 

sjukdomar i det brasilianska hälsovårdssystemet går den största andelen 67% av kostnader till 

behandling av kardiovaskulära sjukdomar (Bahia et al. 2012). 

Sjukvårdskostnader i Sverige för diabetes typ 2 uppskattades till 6995 miljoner kronor, vilket 

i slutet av 1990-talet stod för 6 % av sjukvårdskostnaderna. Direkta kostnaderna för varje 

enskild patient uppgick till 24 983 kronor. I studien där 777 patienter med diabetes typ 2 

ingick så hade 25 % av dem tillbringat tid på sjukhus där genomsnittliga längden uppgick till 

14,8 dagar för patienterna under en ettårsperiod.  I öppenvårdsbesöken ingår träff med läkare, 

dietister och sjukgymnaster vilket uppgick till 31 % av de totala direkta kostnaderna och 

läkemedelskostnaderna stod för 27%. Studien visar att diabetes typ 2 står för 60 % av alla 

årliga diabeteskostnader. Av de 60% står 40% för medicinkostnader som inte har någon 

koppling till patientens sjukdom utan är andra medicinkostnader som kommit i samband med 

fetma eller övervikt (Henriksson et al., 2000).  
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Dödlighet 

Fetma och övervikt ökar risken till sjukdom vilket i sin tur ökar risken för en tidig död. 

Resultaten av en studie i Tyskland 2002 visade att indirekta och direkta kostnader stod för en 

stor del av vårdkostnaderna av sjukdom som sedan resulterade i tidig död. Det visade sig att 

36 653 dödsfall hade koppling till fetma eller övervikt där majoriteten orsakades av hjärt-och 

kärlsjukdomar  och 60 % av dödsfallen var  kvinnor. Av direkta kostnader så var hjärt-och 

kärlsjukdom 77% av totala kostnaderna följd av diabetes på 28%.  Indirekta kostnaderna 

uppgick till 5 019 Euro där 67% berodde på dödlighet (Konnopska & Bödemann, 2011).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökandet av artiklar gav många träffar, dock var det lite svårt att hitta artiklar som svarade på 

syftet. Om fler databaser och fler sökord använts så hade troligtvis fler relevanta artiklar 

hittats, det hade dock tagit för mycket tid till att göra datainsamlingen vilket hade försenat 

arbetet på resterande väsentliga delar av litteraturöversikten. En del gånger har det varit svårt 

att hitta forskning om det specifika området då många artiklar har handlat om förebyggande 

åtgärder mot fetma och inte kostnader. 

 

All forskning som har använts kommer från olika länder vid olika tidpunkter, även kön och 

ålder skiljer sig i de olika artiklarna. Forskning ofta tar tid vilket kan vara en nackdel som 

behövt tagit hänsyn till vid resultatdelen. Resultatet visar inte hur kostnaderna för samhället 

ser ut idag utan är resultat under 16 års tid vilket kan ha kommit att ändrats under tiden.  

 

Om forskningsstudier på barn som är överviktiga hade inkluderats hade vi kunnat se hur de 

samhällsekonomiska kostnaderna påverkats av barnfetma. Det skulle också kunna gå att 

analysera hur deras viktsituation skulle påverka dem själva och övriga samhället i framtiden, 

både gällande direkta och indirekta kostnader. Enligt WHO så är barnfetma en högre risk av 

fetma för att det i tidig ålder kan ge barnet komplikationer och kan leda till för tidig död och 

handikapp i vuxen ålder (WHO, 2015). Vi valde att inte ta med forskningsstudier gjorda på 
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barn under 18 år för att det ofta är svårt att hitta bra forskning gjort på barn samt att ämnet 

hade blivit för brett för litteraturöversikten.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet  med den här litteraturöversikten var att ur ett folkhälsoperspektiv få en översikt över 

de samhällsekonomiska effekterna av fetma och övervikt och vilka kostnader det ger 

samhället. Resultaten av studierna involverade både män och kvinnor. 

 

Indirekta kostnader 

Indirekta kostnader uppstår när människor måste sjukskriva sig, ibland kan anhöriga behöva 

gå ner i arbetstid för att ta hand om den person som insjuknat (Hjärt-lungfonden, 2010). 

Fetma kan påverka individen både fysiskt, genom olika följdsjukdomar, och psykiskt genom 

bland annat diskriminering, försämring av de sociala relationerna och allmän psykisk ohälsa. 

Den psykiska ohälsan hos personer med fetma kan leda till kostnader för samhället som 

studierna till resultaten inte har tagit med då personer med fetma i större utsträckning utsätts 

för negativa påhopp än normalviktiga personer vilket kan leda till påfrestningar i arbetslivet 

och sluta med ökad sjukfrånvaro som kostar samhället pengar (Stockholms Läns Landsting, 

2013). Personer med fetma har större risk att lämna arbetsmarknaden tidigare än en 

normalviktig person och kan förknippas med förluster både för den enskilda individen samt 

på samhällsnivå. Individen kan hamna i en sämre ekonomisk situation och bli mindre delaktig 

i samhället, ur ett samhällsperspektiv består förlusterna i produktionsbortfall ofta under 

många år. Dödlighet och sjuklighet skapar ett produktionsbortfall i befolkningen, vilket ger 

stora kostnader för samhället. I Sverige finns sjukförsäkring som är till för sjukfall längre än 

14 dagar. Hjärt- och kärlsjukdom stod för  fem procent av sjuk- eller aktivitetsersättningen 

2009, vilket motsvarar lite över tre miljarder kronor. Personer med fetma lider mest av 

belastningsskador, hjärt- och kärlsjukdomar och psykiska sjukdomar som är de vanliga 

orsakerna till sjuk-eller aktivitetsersättning (Stockholms Läns Landsting, 2013). Uppkomsten 

av de olika sjukdomarna leder i sin tur till sjukfrånvaro och förtidspension. Kostnaderna för 

förtidspension och sjukfrånvaro som beror på fetma och övervikt uppskattade 

folkhälsomyndigheten (2002) till cirka tre miljarder kronor.  Det finns ett samband mellan 

BMI över 25 och ökande fetmarelaterade samhällskostnader för vård och behandling av 

följdsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2002). 
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Direkta kostnader 

Enligt folkhälsomyndigheten (2002) beror Sveriges sjukvårdskostnader årligen på fetma och 

övervikt, totalt kostar det samhället 2% av hälso- och sjukvårdskostnaderna, vilket motsvarar 

cirka 3 miljarder kronor per år. Inom sjukvården uppstår direkta kostnader som täcker 

diagnos, läkemedel och behandling (Hjärt-Lungfonden, 2010). Till följd av att personer med 

fetma för en kortare eller längre tid är frånvarande från arbete så genererar det en direkt 

kostnad för samhället utöver kostnaden för vård av sjukdom på grund av fetma enligt Peerson 

och Ödegaard (2011). Det arbete som då inte producerats kan tolkas som en 

produktionsförlust för samhället. Ett mått på värdet av denna produktionsförlust är den 

inkomst som individen skulle ha uppburit om han/hon hade varit i arbete. 

 

Sjukdomsrelaterade kostnader 

Med fetma och övervikt kommer följdsjukdomarna av detta som visat sig i resultatet 

framförallt vara diabetes typ 2 och hjärt-och kärlsjukdom. Fetma har visat sig vara en stor 

bidragande faktor till hjärt- och kärlsjukdom. Personer med fetma har visats ha en dubbelt så 

hög relativ risk för hjärtsvikt. Ett högt BMI är den vanligaste anledningen till att individ får 

diabetes typ 2 då fetma och har de senaste decennierna ökat globalt och i Sverige där cirka tre 

till fyra procent av befolkningen har drabbats av sjukdomen. Forskning har visat att diabetes 

typ 2 har ett klart samband med andra sjukdomar, framförallt hjärt-och kärlsjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2002). 

Risken att få diabetes typ 2 ökar med ett förhöjt BMI och minskar med en viktnedgång. Mer 

än hälften, cirka 64% av män och 74% av kvinnor skulle kunna förhindras att insjukna i 

diabetes typ 2 med ett normalt BMI. Efter en studie gjord på kvinnor visade det sig att de har 

40% större risk att drabbas av diabetes typ 2 om individen är överviktig (WHO, 2000) 

 

Samhället satsar på sjukhusförebyggande åtgärder för att förhindra fetma och övervikt 

genom  läkemedelsbehandling mot följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Ur folkhälsosynpunkt i samhället är det viktigt att fetmaproblematiken lyfts 

fram för att kunna åtgärda problemet på olika samhällsnivåer. Det är svårt att göra 

folkhälsoinsatser då insatserna är väldigt kostnadseffektiva  och risken är stor att flera av de 
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insatser samhället gör inte skulle fungera, främst är det insatser till bättre kostvanor och ökad 

motion som samhället satsar på (Folkhälsomyndigheten, 2002). De resultat studierna har visat 

bekräftas till stor del av övrig litteratur, att samhällets kostnader för fetma och fetmans 

följdsjukdomar är höga. En del som inte har tagits med i studierna är kostnadsintensiv vilket 

kan bero på att informationen om olika metoders kostnadseffektivitet är begränsad. Det gör 

det svårt att beräkna på grund av den osäkerhet som råder kring dess effekter (SBU, 2002). 

Vid behandlingen av fetma i Sverige är kostnaden relativt låg kring den hjälp som erhålls i 

form av beteendeterapi och kirurgisk behandling men mycket högre vid 

läkemedelsbehandling. Däremot saknas studier där man har beräknat kostnadseffektiviteten 

utifrån dokumenterad minskning av sjuklighet, dödlighet eller förbättrad livskvalitet kring 

fetma. 

Den totala sjukvårdskostnaden i livstid. 

Ekonomi för hälsa brukar definieras som ekonomisk vetenskap tillämpad på området hälsa. 

Ekonomisk vetenskap i sin tur handlar om hushållning av begränsade resurser. Det som är 

speciellt med hälsoekonomi är att ”intäkterna” är i form av hälsovinster vilket oftast inte går 

att uttrycka i pengar. Hälsovinstens betydelse för att minska samhällets kostnader för sjukvård 

och sjukskrivning kan beskrivas, men det är svårt att i pengar beskriva hälsovinstens 

egenvärde för berörda personer. Internationellt har hälsoekonomiska studier gjorts för att 

bedöma effekterna av fetma genom att jämföra sjukvårdskostnader för personer med fetma 

jämfört med “friska” människor samt rökare för att kunna se vilken grupp som kostar 

samhället mest under hela livstiden, det är fortfarande ovanligt i Sverige att liknande studier 

görs inom hälso- och sjukvården (Landstinget Sörmland, 2012) vilket försvårar en diskussion 

av resultatet.  

 

Dödlighet 

Hur dödlighet på grund av ett BMI över 25 påverkar samhällets kostnader skulle det behövas 

studeras vidare på men det går utifrån artiklarna se ett samband. Det vi ser är att alla 

sjukdomar kostar samhället direkta och indirekta kostnader varje år. Dessa sjukdomar kan i 

sin tur komma att leda till dödlighet.  Resultatet tyder på att det är en risk att vara överviktig 

eller att ha fetma och att en ohälsosam livsstil kan leda till en förtidig död. 

Folkhälsomyndigheten (2014) menar att vuxna med ett BMI över det normala har mellan 50-

100% risk att dö i förtid i jämförelse med vuxna som har ett normalt BMI. 
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Livsstilen som finns i samhället idag ökar risken för många individer till en tidig död, med 

flera följdsjukdomar från fetma och övervikt. Dåliga matvanor och för lite motion kan leda till 

bukfetma som är en stor riskfaktor för att utveckla sjukdomar relaterade till fetma 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Vid en förtidig död sker ett produktionsbortfall.  Män arbetar mer och har generellt sätt högre 

löner än kvinnor och står därför för en större del av kostnaderna då de löper en större risk för 

en tidig död och förlorade arbetsår (Hjärt-Lungfonden, 2010). 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visade vilka fetmarelaterade kostnader samhället har varje år. 

Majoriteten av artiklarna visade  att ett BMI över det normala ökar indirekta och direkta 

kostnaderna i samhället. Det rör sig om kostnader för produktionsbortfall, sjukvård, 

sjukskrivning för fetmarelaterade sjukdomar samt dödfall. Beräkningarnas största värde ligger 

i att de illustrerar storleksordningen på ett problem, och kan användas som ett argument för 

ökad forskning på området. Fetmarelaterade kostnader i samhället ökar i takt med en livsstil 

som kännetecknas av för lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Samhället behöver 

bli medveten om det och istället investera mer i hälsofrämjande åtgärder för att minska 

kostnaderna. Det i sin tur skulle kunna leda till att allt färre personer drabbas att fetma eller 

övervikt och fetmarelaterade sjukdomar och de indirekta och direkta kostnaderna skulle 

minska. Förebyggande insatser som förhindrar övervikt och fetma samt bromsar 

vidareutvecklingen behövs, speciellt för de som redan är överviktiga men även för unga 

individer för att förebygga fetmarelaterade sjukdomar i framtiden.  
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