
ÖREBRO UNIVERSITET 

Handelshögskolan 

Nationalekonomi, kandidatuppsats 

Handledare: Ann-Sofie Isaksson 

Examinator: Jörgen Levin 

VT 2017 

  

  

  

  

  

  

 

Arbetslöshet och fetma – bara korrelation eller finns ett statistiskt samband? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Författare: 

Enoksson, Jens 910414 

Johansson, Karin 891114 

 

 

 



Sammanfattning 

Dagens media omges ofta av rubriker kring individens kroppsvikt. Folkhälsomyndigheten 

(2017) presenterar statistik som bekräftar att mer än hälften av alla individer i Sverige år 2016 

lider av minst övervikt. Konsekvensen av att allt fler svenskar lider av fetma är dels högre 

sjukvårdskostnader, dels kostnader för utebliven produktion. Tidigare forskning har studerat 

såväl arbetslöshetens påstådda effekt på fetman som fetmans påstådda effekt på arbetslösheten.  

De bakomliggande mekanismerna som återkommer som förklaring till det statistiska sambandet 

mellan arbetslöshet och fetma är individens inkomst- respektive tidsbegränsningar. 

 

Syftet med studien är att undersöka om det kvarstår ett statistiskt signifikant samband mellan 

fetma och arbetslöshet när vi kontrollerar för dels fysiologiska, dels socioekonomiska faktorer, 

som enligt teorin förklarar fetma. Studien genomförs på kommunnivå i Sverige och sträcker sig 

från 2007 till 2014. Med hjälp av OLS erhålls undersökningens resultat.  Studien finner inga 

belägg för att det kvarstår ett statistiskt signifikant samband mellan fetma och arbetslöshet efter 

kontroll för dels fysiologiska, dels socioekonomiska faktorer som enligt teorin förklarar fetma. 

Resultatet tyder därmed på att det enbart råder en korrelation mellan variablerna. 

 

Nyckelord som använts i studien är ”obesity” ”unemployment” ” economic conditions” ” 

obesity determinants”. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är det svårt om nästan omöjligt att inte exponeras för medias diskussion kring 

kroppsvikt. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) och Statistiska Centralbyrån, SCB, (2012) 

stiger antalet individer som lider av fetma i Sverige. Uppemot hälften av alla svenskar lider idag 

av fetma eller övervikt.1 Övervikt och fetma kan orsaka diverse konsekvenser för individen och 

anses därmed vara två av landets allvarligaste folkhälsoproblem (Livsmedelsverket, 2016).  En 

individ som lider av övervikt eller fetma har en ökad risk att drabbas av åtskilliga 

följdsjukdomar, däribland typ 2-diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare 

ökar risken att utveckla olika cancerformer samt risken att dö i förtid om en individ är mycket 

fet. Världshälsoorganisationen, WHO, (2000) fastslår att de nya folkhälsosjukdomarna, 

övervikt respektive fetma, nu är så pass vanliga att de till och med ersätter infektionssjukdomar 

samt undernäring som de betydande orsakerna till ohälsa. 

 

Latif (2014) studerar makroekonomiska variablers påverkan på fetma, däribland 

arbetslöshetsnivån. Sveriges arbetslöshet har, enligt SCB (u.å.), legat på en högre nivå det 

senaste decenniet jämfört med tidigare decennier. Emellertid har den svenska arbetsmarknaden 

förbättrats under år 2016, där arbetslöshetsnivån är på den lägsta sedan finanskrisen 2008 (SCB, 

2016). På liknande sätt bekräftar Arbetsförmedlingen (2016) nedgången i arbetslöshet men 

markerar att individer som saknar gymnasiekompetens har det fortsatt svårt att få arbete. 

Faktum är att arbetslösheten bland individer utan gymnasiekompetens fortfarande ökar.  

 

Ohälsa, till exempel i form av fetma, och arbetslöshet resulterar ofta i en ond cirkel. Individer 

med sämre hälsa kan å ena sidan ha svårt att få arbete men arbetslösheten kan å andra sidan ha 

en negativ påverkan på individens hälsa (Statistiska Centralbyrån, 2009; 

Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Hallsten (1997) och Folkhälsomyndigheten (2016) 

uppvisar arbetslösa individer generellt en sämre hälsa. Arbetslöshet och fetma kan vidare vara 

relaterade i flertalet andra aspekter.  Till exempel anses arbetslösa individer ha mer tid att 

spendera på hälsosamma aktiviteter, förslagsvis fysisk aktivitet (Latif, 2014; Ruhm, 2005). Med 

anledning av att fetma i grunden är en kumulativ funktion av individens energibalans är följden 

av mer fysisk aktivitet att individen, via en ökad förbränning av kalorier, går ned i vikt (Latif, 

                                                
1 I enlighet med Folkhälsomyndigheten (2016) definieras fetma som ett BMI över eller lika med 30 medan över-

vikt definieras som ett BMI över eller lika med 25. Se kapitel Institutionell bakgrund för vidare förklaring av 

måttet BMI.  
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2014).  Därtill lyfter Folkhälsomyndigheten (u.å.) samt WHO (u.å.) fram att det finns evidens 

för att fysisk aktivitet bidrar positivt till hälsan och därmed förebyggandet av övervikt. 

 

Arbetslöshet och fetma relateras likväl via individens inkomst då arbetslösa individer förutspås 

förlora en del inkomst. Resultatet av den förlorade inkomsten kan innebära att individen 

konsumerar mindre av dyra näringsrika dieter men mer av ohälsosam kost (Latif, 2014).  

Därmed kan arbetslösheten, ur ett makroperspektiv, sannolikt påverka individens fetma (Latif, 

2014).  

 

Sambandet mellan arbetslöshet och fetma kan även gå åt andra hållet där fetman påverkar 

arbetslösheten (Morris, 2007). Den omvända riktningen kan, som tidigare nämnt, bland annat 

uppstå då fetma kan medföra hälsoproblem. Allt annat lika anses feta individer på grund utav 

sin sämre hälsa vara mindre produktiva och därmed mindre efterfrågade på arbetsmarknaden 

(Morris, 2007). Utöver den lägre produktiviteten bland de feta individerna förutspås 

diskrimination gentemot feta föreligga på arbetsmarknaden. Därtill uppmärksammar Morris 

(2007) precis som Latif (2014) problematiken kring arbetslösas lägre inkomst och den inverkan 

det har på individens matvanor. Cawley (2004) drar slutsatsen att konsumtion av billig kaloririk 

mat sannolikt är högre bland arbetslösa individer med låg inkomst.  

 

Även debatten kring fetmans samhällsekonomiska kostnader är viktiga att uppmärksamma. 

Kostnaderna uppstår i form av utebliven produktion, minskad arbetsproduktivitet samt ökade 

vårdkostnader (Latif, 2014; Persson och Ödegaard, 2011). Därutöver löper överviktiga 

individer större risk att inte kunna arbeta i framtiden (Härkönen, Räsänen och Näsi, 2011). 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, (2003) anger att kostnaden för 

fetma uppgår till två procent av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige. Vad som påverkar 

fetman är således en intressant fråga i dagens samhälle.  

 

Frågan är om den korrelation som syns2 mellan arbetslöshet och fetma verkligen är ett statistiskt 

signifikant samband. Vid en enkel analys över arbetslöshet och fetma3 kan det lätt misstolkas 

som att det råder ett statistiskt signifikant samband mellan faktorerna. Men vad händer när 

                                                
2 Se exempelvis spridningsdiagram i datakapitlet eller korrelationsmatris i Appendix B. 
3 Vid en enkel linjär regressionsanalys över Fetma och Arbetslöshet erhålls ett signifikant parametervärde för 

Arbetslöshet på 0,571. Koefficienten är statistiskt signifikant på 0,1 procents nivå. 
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analysen inkluderar vad som enligt teorin kategoriseras som bestämmelsefaktorer för fetma? 

Kvarstår det statistiskt signifikanta sambandet eller försvinner det? 

 

Syftet med studien är därmed att undersöka om det kvarstår ett statistiskt signifikant samband 

mellan fetma och arbetslöshet när vi kontrollerar för enligt teorin viktiga bestämmelsefaktorer 

för fetma. 

 

För att uppfylla syftet inriktas undersökningen mot att besvara följande fråga: 

Kvarstår det ett statistiskt signifikant samband mellan arbetslöshet och fetma när vi 

kontrollerar för dels fysiologiska, dels socioekonomiska faktorer, som enligt teorin förklarar 

fetma? 

 

Hädanefter kommer begreppet samband i uppsatsen att avse ett statistiskt samband. Läsaren 

uppmärksammas på att begreppet inte syftar på samband i bemärkelsen orsakssamband, vilket 

strängt ska särskiljas från ett statistiskt samband. Skillnaden mellan en korrelation och ett 

statistiskt samband i studien är att det senare kräver statistisk signifikans när relevanta 

kontrollvariabler inkluderas. Vilka dessa kontrollvariabler är kommer att presenteras i senare 

kapitel. Beroende variabel i studien motsvaras av fetma. Anledningen är att flertalet andra 

studier valt fetma som beroende variabel (jfr t ex Latif, 2014). Valda kontrollvariabler 

motiveras främst utifrån teorin om fetmans bestämmelsefaktorer men också utifrån tidigare 

forskning. I studien kommer inga kausala anspråk att göras trots att beroende variabel valts till 

fetma, vilket visserligen implicerar en viss riktning. Däremot diskuteras problematiken kring 

omvänd kausalitet genomgående. Uppsatsen inspireras i somliga avseenden av Latif (2014).4 

 

Kunskapen kring hur individer med fetma klarar sig i arbetslivet och i vilken utsträckning 

individerna är arbetslösa är, utifrån ett svenskt perspektiv, begränsad (Rasmussen, 2003). Den 

kunskap som existerar är dessutom fragmentarisk. Enligt Garcia och Quintana-Domeque (2006) 

existerar det begränsad forskning inom området även utifrån ett europeiskt perspektiv. Denna 

uppsats bidrar därmed med att utöka kunskapen kring fetma och arbetslöshet. 

 

Studien använder data från Folkhälsomyndighetens statistikbas och Statistiska centralbyrån. 

Datan är på kommunnivå vilket innebär att analysen genomförs på mesonivå. Den inhämtade 

                                                
4 I denna studie likställs fetma med sämre hälsa. 
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datan används därefter vid analys med tillhörande OLS-regressioner. Då tidigare evidens tyder 

på såväl ökad fetma inom landet som ökad arbetslöshet bland lågutbildade motiveras studiens 

betydelse. Om individer med övervikt respektive fetma i högre grad erhåller sjukersättning är 

detta ett växande problem (Rasmussen, 2003). Den högre samhällskostnaden som uppstår som 

en konsekvens av fetma motiverar vidare studiens nationalekonomiska relevans. Om studiens 

resultat tyder på att det finns ett samband kan det resultera i en kedjereaktion i att förbättra ovan 

mikro- respektive makrofaktorer. Därmed kan eventuella policyrekommendationer tas fram för 

att på bästa sätt allokera landets resurser. 

 

Studiens resultat tyder på att det inte kvarstår ett statistiskt signifikant samband mellan fetma 

och arbetslöshet efter kontroll för dels fysiologiska, dels socioekonomiska faktorer som enligt 

teorin kan förklara fetma. Således tyder resultatet på att det enbart råder en korrelation mellan 

fetma och arbetslöshet bland svenska kommuner. 

 

Uppsatsens disposition är följande: Inledningsvis presenteras relevant bakgrundsfakta för att 

läsaren ska tillgodogöra sig uppsatsen på bästa vis. Därefter följer teoretisk bakgrund samt 

tidigare studier i kapitel tre respektive fyra. Kapitel fem presenterar datamaterialet medan 

kapitel sex redogör för den empiriska modellen.  Kapitel sju redovisar resultatet. Avslutningsvis 

följer kapitel åtta respektive nio där diskussion samt slutsatser berörs.  

 

2. Institutionell bakgrund 

Med anledning av att fetma är en kostnad för samhället antar studien ett ekonomiskt perspektiv. 

Kapitlet redogör därmed för vilka samhällsekonomiska kostnader, direkta likväl som indirekta, 

som folkhälsosjukdomen orsakar samhället. Frågor som besvaras är, Hur fördelas fetmans 

kostnader, hur stora är dem och vad är det egentligen som kostar? 

Kapitlet inleds emellertid med en definition av BMI och därefter får läsaren en bakgrund till 

folkhälsan i Sverige 2016. 

 

Enligt WHO (u.å.) definieras fetma som onormal eller överflödig fettackumulering där 

individen upplever negativa effekter på hälsan på grund av individens vikt.  För att mäta fetma 

använder studien det vedertagna måttet Body Mass Index, BMI. Beräkning av BMI sker genom 

att individens vikt i kilogram divideras med kvadraten av individens längd, mätt i meter (kg/m2) 

(WHO, 2017). En individ med fetma definieras som en individ med ett BMI på 30 eller högre.  
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Ett BMI lika med, alternativt högre än 25 men under 30 kategoriserar däremot individen som 

överviktig. Värt att notera är att BMI-graderingen är densamma för båda könen såväl som 

ålders-oberoende med avseende på den vuxna befolkningen (WHO, 2017). 

 

2.1 Folkhälsan i Sverige 2016 

Folkhälsomyndigheten har som uppdrag från regeringen att rapportera om folkhälsan i Sverige 

och dess determinanter. Folkhälsomyndigheten (2016) drar slutsatsen att folkhälsan i landet i 

allmänhet utvecklas positivt. Dock förekommer det skillnader i hälsa när befolkningen delas in 

efter utbildningsnivå. Individer med lägst utbildningsnivå korresponderar med individerna med 

sämst hälsa. Individer med enbart grundskoleutbildning är i högre grad utsatta både på 

arbetsmarknaden såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang (Folkhälsomyndigheten, 

2016).   

 

Utöver utbildningsnivå påverkas individens hälsa av individens livsvillkor och levnadsstandard 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Återigen betonas de sämre villkoren för de lågutbildade där 

Folkhälsomyndigheten (2016) rapporterar om en ökad inkomstspridning som en bidragande 

orsak till skillnader i den ekonomiska standarden.  Resonemanget följer av att inkomstnivån 

påverkar individens premisser för en god hälsa (se även Cawley, 2004; Latif, 2014).  

 

Figur 1 i Appendix A presenterar utvecklingen av arbetslöshet inom landet år 2005–2016 

medan Figur 2 i Appendix A redovisar fetmans utveckling under 2004–2016. Figurerna 

tydliggör problematiken kring såväl arbetslöshet som fetma. Figur 1 visar tydligt att det finns 

en klyfta mellan de olika utbildningsnivåerna med avseende på arbetslöshet. Under 2016 

uppgick arbetslösheten bland individer med förgymnasial utbildning till 17 procent vilket kan 

jämföras med samtliga utbildningsnivåer där arbetslösheten låg på 6,9 procent. Klyftan mellan 

utbildningsnivåerna visar därmed en differens på över tio procentenheter i arbetslöshet. Figur 

2 presenterar hur andelen av befolkningen med ett BMI större än 25 utvecklats över tid. 

Märkbart är att andelen har ökat signifikant. Under 2016 uppmättes andelen av befolkningen 

med ett BMI större än 25 till 51 procent. I enlighet med tillgängliga siffror är mer än hälften av 

befolkningen minst överviktiga. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) existerar ytterligare ett flertal determinanter för en god 

hälsa. Till exempel förekommer det ett explicit samband mellan fysisk aktivitet, övervikt, fetma 

samt hälsa. Vad gäller utvecklingen av fetma ökar andelen individer som lider av 
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folkhälsosjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Trenden gäller för både män och kvinnor 

där fetma är överrepresenterat bland lågutbildade personer oavsett kön. Vidare har andelen 

personer med övervikt inte förändrats det senaste decenniet (Folkhälsomyndigheten, 2016). I 

kombination med de högre kostnader som fetman orsakar relativt kostnader orsakade av 

övervikt motiveras varför uppsatsen fokuserar på den andel av befolkningen som anses tillhöra 

kategorin med BMI högre än 30. Nedan följer en diskussion kring de samhällskostnader som 

är ett resultat av fetma. 

 

2.2 Fetmans kostnader 

Som tidigare nämnt ökar risken för såväl följdsjukdomar som risken att dö i förtid om individen 

lider av fetma (se t ex Livsmedelsverket, 2016). Enligt SCB (2006) går ungefär 24 procent av 

statens skatteintäkter till Hälso- och sjukvården. Men hur stor del av den totala 

sjukvårdskostnaden kan härledas till fetma? Tabell 1 i Appendix B är hämtad från Persson et 

al. (2005) och presenterar sjukvårdskostnader med hänsyn till individens BMI. Tabellen 

konkretiserar hur sjukhuskostnader varierar beroende på BMI-grupp och kön. Det framgår 

explicit att kostnader ökar i takt med ökat BMI. Den totala kostnaden för fetmarelaterad 

sjukvård ligger runt tre miljarder kronor, alternativt två procent av den totala 

sjukvårdskostnaden i Sverige (SBU, 2003).  

 

Persson och Ödegaard (2011) presenterar en tvådelad kostnadskalkyl över fetma. Den första 

delen härleds till de sjukvårdskostnader som individen erhåller på grund utav sin fetma och 

följaktligen de sjukdomar som relateras till fetman. Den andra delen representerar de indirekta 

kostnader som är en konsekvens av att individen sjukskrivs från sitt arbete. I kontrast till SBU 

(2003) redovisar Persson och Ödegaard (2011) att kostnaden för fetmarelaterad sjukvård är 

högre än tre miljarder kronor och att siffran snarare ligger runt 3,6 miljarder kronor. För att ta 

hänsyn till inflation justerar Persson och Ödegaard (2011) prisnivån och således förändringen 

av penningvärde (från 2003 till 2011) med hjälp av BNP-deflatorn. Den slutgiltiga kostnaden 

år 2011 motsvarar efter omräkning ca 4,5 miljarder kronor för fetmarelaterad sjukvård. 

Individer med ett BMI-värde över 25 kommer i genomsnitt att tillbringa fler dagar på sjukhus 

för vård, oberoende av den bakomliggande orsaken till vården (Borg, Persson, Ödegaard, 

Berglund och Nilsson, 2005). Detta gäller i synnerhet för individer med ett BMI över 30. 

Nämnda individer är i behov av ca 50 procent längre vårdtid än genomsnittet, vilket resulterar 

i högre vårdkostnader för samhället.  
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Den andra delen av Persson och Ödegaard (2011) kostnadskalkyl över fetma diskuteras av 

Kark, Neovius och Rasmussen (2013). Individer som lider av övervikt eller fetma har i 

genomsnitt längre sjukfrånvaro från arbetet och lämnar arbetsmarknaden i högre utsträckning 

innan 65 års ålder (Kark et al., 2013). Enligt Persson och Ödegaard (2011) korresponderar de 

indirekta kostnaderna som uppstår då en individ på grund av sin fetma blir sjuk eller dör i förtid 

mot utebliven produktion. Detta följer av att det arbete som inte produceras på grund av 

individens komplikationer från fetman inte bara är en förlust för individen själv utan likväl en 

kostnad för samhället. För att klarlägga kostnaden från utebliven produktion beräknas hur stor 

inkomst individen disponerat över om han eller hon inte varit sjukskriven. I beräkningen 

använder Persson och Ödegaard (2011) data om korttidssjukskrivning, sjukersättning och 

antalet döda innan pensionsålder för överviktiga och feta. Den indirekta kostnaden uppgår 

enligt Persson och Ödegaard (2011) till 15,6 miljarder kronor mätt i 2011 års prisnivå. Den 

totala kostnaden uppgår då till ca 20 miljarder kronor år 2011, vilket motsvarar ca 3,5 procent 

av totala sjukvårdskostnaden i Sverige. 

 

Persson och Ödegaard (2011) drar slutsatsen att fetman har stora ekonomiska konsekvenser och 

finner stöd från såväl annan nationell forskning (se t ex Borg et al. 2005) som internationell 

forskning i ämnet (se t ex Korda et al. 2015).  

 

3. Teoretisk bakgrund 

Kapitlet presenterar den teoretiska utgångspunkten för studien. Betoning ligger främst på 

fetmans bestämmelsefaktorer. Syftet med avsnittet är att tillhandahålla kunskap kring vilka 

kontrollvariabler som bör inkluderas i studiens modell för att på så vis kunna uppfylla syftet 

med studien.  I kapitlet ges även en bakgrund till vilka mekanismer som teorin tillhandahåller 

som förklaring om ett statistiskt signifikant samband mellan arbetslöshet och fetma finns. 

Mekanismer som påverkar individens hälsa är, enligt Xu och Kaestner, (2010), inte den 

ekonomiska aktiviteten i sig utan snarare förändringen i hur individen använder sin tid 

alternativt förändring av individens inkomst. Nästa kapitel lyfter fram tidigare forskning som 

funnit statistiskt signifikanta samband inom studiens område. 

 

3.1 Fetmans bestämmelsefaktorer 

Enligt tidigare forskning återkommer ett antal ekonomiska faktorer som determinanter för 

fetma. Enligt Courtemanche, Pinkston, Ruhm och Wehby (2016) är arbetsutbud, arbetslöshet, 
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medelinkomst samt ojämlikhet i inkomst ekonomiska variabler som har ett inflytande på 

individens fetma. Vidare är enligt Courtemanche et al. (2016) även kostnaden för att äta 

respektive utöva fysisk aktivitet en determinant för fetma. Kostnaden för förtäring återspeglas 

dels i restaurangpriser, varuhandel, alkoholpriser, dels i relativpriset mellan frukt och grönsaker 

och annan mat. Om priserna i matvaruhandeln faller relativt restaurangmåltider kan resultatet 

vara att individen väljer att äta hemlagad mat, vilken är av kalorisnålare karaktär. 

Alternativkostnaden för fysisk aktivitet influeras av förslagsvis bensinpriser samt närhet till 

träningscenter. 

 

Vikten och i sin tur fetman kan vidare ses som en funktion av fysiologiska faktorer motsvarande 

individens kaloriintag, energiförbrukning samt metabolism (Courtemanche et al., 2016; Latif, 

2014; Maennig, Schicht och Sievers, 2008). Bland de fysiologiska faktorerna är fysisk aktivitet 

en återkommande determinant för fetma (se t ex Jacoby, Goldstein, López, Núñez och López; 

2003; Latif, 2014). Även rökning återkommer som en bestämmelsefaktor för fetma (Bulló, 

Garcia-Aloy, Martínez-González, Corella, Fernández-Ballart, Fiol, 2011; Courtemanche et al., 

2016). Via en snabbare metabolism samt en hungerdämpande effekt påverkar nikotinet från 

rökning intaget av kalorier negativt (Courtemanche et al., 2016 ). En konsekvens från rökning 

är att individen får en sämre lungkapacitet. Den sämre lungkapaciteten har sedan en negativ 

effekt på mängden fysisk aktivitet. Närhet till matvarubutiker, ålder, civilstånd samt 

utbildningsnivå är ytterligare bestämningsfaktorer för fetma (se t ex Courtemanche et al., 2016; 

Latif 2014; Ruhm, 2005; Colman och Dave, 2014; McInnes och Shinogle, 2009; Maennig et 

al., 2008; Cameron et al. 2003). Utöver nyss nämnda bestämmelsefaktorer är såväl tv-tittande 

starkt associerat med fetma (Cameron et al. 2003; Jacoby et al., 2003) som kunskap om hälsa 

(Jacoby et al., 2003). 

 

Flertalet studier finner även psykisk ohälsa som en viktig determinant för fetma (se t ex Zhao, 

Ford, Dhingra, Strine och Mokdad, 2009; Bjerkeset, Romundstad, Evans och Gunnell, 2008). 

De fördomar som finns gentemot personer med fetma kan ytterligare försämra individens 

psykiska tillstånd (Adolfsson och Arnold, 2006). Den onda spiralen som uppstår till följd av 

samhällets dåliga attityder gentemot feta individer leder till att fetman kvarstår. Scott et al. 

(2008) finner evidens, om än blygsam, på att det finns ett förhållande mellan fetma och psykisk 

ohälsa. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2014)  presenterar evidens för att 

psykisk nedstämda individer har en ökad benägenhet att tröstäta och därmed en ökad risk för 

att utveckla fetma. Emellertid påpekar Scott et al. (2008) att tidigare forskning inte resulterat i 
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någon entydig riktning på sambandet vilket klargör den simultana kausalitet som råder mellan 

fetma och psykisk ohälsa. 

 

Avslutningsvis bör aspekten huruvida fetma är en klassfråga uppmärksammas. Klassfrågan är 

ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle5 där fetma inte längre enbart är ett problem i rika länder 

utan likväl i låginkomstländer (WHO, 2016). En tänkbar förklaring är att energität mat är 

billigare men också mer näringsfattig (WHO, 2016). Enligt Drewnowski och Eichelsdoerfer 

(2010) samspelar den sociala gradienten och nivån på fetman. Hypotesen är enligt Drewnowski 

och Eichelsdoerfer (2010) att ohälsosam snabbmat tillhandahåller kalorier till ett relativt billigt 

pris. Enligt Drewnowski och Eichelsdoerfer (2010) väljer individen kost grundat på bland annat 

just priset. Rao, Afshin, Singh och Mozaffarian (2013) finner i sin studie evidens för den 

positiva korrelationen mellan hälsosammare mat och högre matkostnader.  

 

Sambandet mellan fetma och inkomst diskuteras mer ingående i avsnittet om individens 

inkomstbegränsningar. 

 

3.2 Individens tids– respektive inkomstbegränsningar 

Tidigare forskning lyfter fram tidsbegränsningar som en bestämmande faktor för hälsa (se t ex 

Ruhm, 2005; Latif, 2014; McInnes och Shinogle, 2009; Xu och Kaestner, 2010). Individer antar 

ett mer hälsosamt leverne under sämre ekonomiska förhållanden (Ruhm, 2005). Anledningen 

till att individen antar ett mer hälsosamt leverne beror på att individen nu har mer fritid. En 

ökad tillgång till fritid resulterar i att individen har mer tid för att engagera sig i för hälsan 

positiva aktiviteter, däribland fysisk aktivitet (Latif, 2014; Xu och Kaestner, 2010). En ökad 

konsumtion av fysisk aktivitet reducerar enligt McInnes och Shinogle, (2009) individens BMI.6 

 

Utbildning eller utbildningsår utgör i nationalekonomisk teori kärnan för humankapitalstocken 

(Birch-Sørensen och Whitta-Jacobsen, 2010). Humankapital kan ses som en sammanvävd form 

av de attribut, egenskaper eller kunskaper som en individ innehar (Becker, 1993). Dessa 

påverkar bland annat individens produktivitet och därmed inkomst. Grossman (1999) utvecklar 

humankapitalteorin ytterligare och betonar att hälsa bör lyftas fram i modellen. Grossman 

                                                
5 Se t ex Dagens Nyheter (2013), Svenska Dagbladet (2013), The Telegraph (2013) och The Economist (2012, 

2013) 
6 Orsakskedjan mellan individens tidsbegränsning och fetma sammanfattas i Figur 3 i Appendix A. 
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(1999) förtydligar att faktorn hälsa inkluderar livslängden samt antal sjukdomsfria dagar ett 

givet år. Resultatet av en stor ackumulerad hälso-stock är att individen kan arbeta längre och 

således att individen erhåller en inkomst under en längre period.  Individer med fetma tenderar 

emellertid att ha en lägre inkomst än normalviktiga (Cawley, 2004). Orsaken bakom kan vara 

att en låg inkomst i sig orsakar fetma genom att fattigare individer köper mer fet mat7. Vidare 

antas individer med lägre inkomst göra färre hälsosamma val (Colman och Dave, 2014). 

Exempelvis antas arbetslösa individer efterfråga såväl mer snabbmat som konsumera mindre 

av frukt och grönt (Dave och Kelly, 2011). 

 

Figur 4 i Appendix A synliggör orsakskedjan mellan inkomst, arbetslöshet och fetma. Figuren 

utgår från tidigare forskning och antar ett humankapitalperspektiv. 

 

Figur 4 åskådliggör att när individen drabbas av arbetslöshet minskar dennes inkomst, vilket 

kan medföra att individen ökar konsumtionen av fet mat (se Cawley, 2004; Rao et al. 2013; 

Dave och Kelly, 2011).  Konsekvensen av ett ökat intag av ohälsosam mat är följaktligen att 

hälsan försämras, allt annat lika, genom att individen utvecklar fetma. En försämrad hälsa leder 

enligt Grossman (1999) till att individens humankapital deprecierar. Utifrån det deprecierade 

humankapitalet finns nu två alternativ. Ena alternativet är att individen förblir arbetslös på 

grund av det lägre humankapitalet. Alternativt om individen inte förblir arbetslös, vilket åskåd-

liggörs av direktpilen mellan lägre humankapital och lägre inkomst i Figur 4, reduceras ändock 

inkomsten då sannolikheten att individen behöver sjukskriva sig ökar (Persson och Ödegaard, 

2011). Den lägre inkomsten orsakar negativa effekter på individens hälsa vilket i sin tur bidrar 

negativt på individens arbetsstatus. Resultatet av orsakskedjan är därmed en ond spiral vilket 

synliggörs i Figur 4.  

 

Individens inkomstbegränsningar kan likväl härledas till individens utbildning och därmed hu-

mankapitalet. Skälet bakom är att en högre utbildning förväntas resultera i en högre inkomst för 

individen men också via en påverkan på individens arbetsstatus (Birch-Sørensen och Whitta-

Jacobsen, 2010). Relationen mellan utbildningsnivå, inkomstbegränsningar samt arbetsstatus 

kan återkopplas till Figur 4. Investering i utbildning kan anses uppväga de nackdelar som en 

sämre hälsa medför på humankapitalet. Således kan utbildning ses som en kil som bryter den 

                                                
7 Se även avsnitt Fetmans bestämmelsefaktorer. 
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onda spiralen i Figur 4. Kilen synliggörs då utbildning inte enbart via individens inkomstbe-

gränsningar verkar preventivt mot fetma i sig utan också preventivt mot arbetslösheten (se t ex 

Hammond och Levine, 2010; Cohen, Rai, Rehkopf och Abrams, 2013). 

 

Den teoretiska bakgrunden ger förutsättningen för att explicit beskriva vad som kan bidra till 

att folkhälsosjukdomen fetma utvecklas. Sammanfattningsvis ger teorin premisser för att ut-

trycka fetma som en funktion av ett antal fysiologiska faktorer, vilka i sin tur är funktioner av 

diverse andra socioekonomiska determinanter. På så vis uppstår den kausala kedjan mellan 

fetma och arbetslöshet i flera steg. Kedjan tydliggör att fetma kan anses bero av de fundamen-

tala fysiologiska faktorerna kaloriintag, fysisk aktivitet samt metabolism. De grundläggande 

faktorerna samvarierar i sin tur med ett antal socioekonomiska variabler. Exempelvis tycks in-

dividens kaloriintag i sin tur vara en funktion av individens inkomst. Kaloriintaget kan emel-

lertid argumenteras för att likväl bero av såväl utbildningsnivå som psykisk ohälsa. Moti-

veringen är att utbildade individer potentiellt innehar kunskap om hälsosamt leverne och där-

med val av kost. Vidare motiveras att kaloriintag beror av psykisk ohälsa utifrån att en försäm-

ring av individens psykiska tillstånd enligt teorin kan resultera i tröstätande. Individens inkomst 

tycks därtill samvariera med mängden fysisk aktivitet vilket likväl beror på individens tidsbe-

gränsningar. Individens inkomst anses slutligen i sin tur vara en funktion av arbetslösheten. 

Således åskådliggörs hur arbetslöshet via ett antal faktorer kan förklara fetma.  

 

4. Tidigare studier 

Syftet med kapitlet är att redogöra för tidigare forskning inom området samt att belysa forskning 

som funnit såväl ett negativt som ett positivt statistiskt samband mellan arbetslöshet och fetma. 

Litteraturgenomgången ämnas därmed att främst begränsas till för uppsatsens relevanta område 

där fokus är på arbetslöshet och fetma. Emellertid presenteras även ett antal studier där fokus 

är på arbetslöshet och fysisk aktivitet. Studierna är relevanta då det finns evidens för att fysisk 

aktivitet bidrar positivt till hälsan och vikten (Folkhälsomyndigheten, u.å.; WHO, u.å.; McInnes 

och Shinogle, 2009). 

 

Ett flertal studier har undersökt förhållandet mellan arbetslöshet och hälsa (se t ex Neumayer 

2004; Catalano, 1991) medan ett antal studier specifikt har undersökt relationen mellan 

arbetslöshet och fetma alternativt övervikt. Av de sistnämnda finner en del forskning ett 

negativt samband (se t ex Ruhm 2005) medan andra studier har funnit det motsatta (se t ex 
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Böckerman et al. 2007). Tidigare forskning har likväl fokuserat på sambandet mellan 

arbetslöshet och fysisk aktivitet (se t ex Colman och Dave, 2014; An och Liu, 2012). 

 

Tidigare studier över arbetslöshetens effekt på hälsan kan indelas i två separata grupper 

(Colman och Dave, 2014). Ena gruppen av studier undersöker effekten av individens egen 

arbetsstatus medan den andra gruppen studerar den lokala arbetslösheten där individen bor. 

Enligt Colman och Dave (2014) behöver dessa effekter inte nödvändigtvis vara desamma. 

Vidare ger Colman och Dave (2014) exemplet att en ökning i den lokala arbetslöshetsnivån kan 

påverka en individs beteende även om denna individ själv inte är arbetslös. Resonemanget följer 

av att den lokala arbetslösheten kan reducera efterfrågan för den arbetande individens produkt. 

I sin tur kan detta resultera i att individen måste arbeta färre timmar alternativt förlorar sitt jobb. 

Nämnda mikro-makro mekanism är relevant att vara medveten om i denna undersökning då 

studien är på mesonivå men forskning visar att effekten kan inverka på mikronivå. 

 

Latif (2014) använder paneldata insamlad i Kanada och undersöker makroekonomiska 

förhållandens påverkan på individens fetma under perioden 1994–2007. För att kontrollera för 

oobserverad individspecifik heterogenitet, såsom preferenser gentemot hälsa, använder Latif 

(2014) OLS med fixa effekter. Fixa effekter innebär att oobserverbar variation mellan variabler 

kontrolleras för (Stock och Watson 2015). Givet att den oobserverade variabeln då anses vara 

konstant kommer en förändring i den beroende variabeln att vara en respons på övriga 

kontrollvariabler. Utöver att kontrollera för oobserverbara individspecifika nivåskillnader 

inkluderas i studien likväl provinsspecifika tidstrender. Anledningen är att kontrollera för 

oobserverbara faktorer som varierar över tid inom provinsen, såsom attityder mot feta. Utöver 

OLS med fixa effekter använder Latif (2014) en logistisk modell. De makroekonomiska 

betingelserna mäts genom nivån på arbetslösheten. Latif (2014) finner att arbetslöshet har en 

signifikant positiv påverkan på sannolikheten att individen är allvarligt fet. Resultaten visar 

likaså att arbetslösheten signifikant ökar individens BMI. Däremot finner inte Latif (2014) 

någon signifikant påverkan av arbetslöshet på sannolikheten att vara överviktig alternativt fet.  

 

Böckerman et al. (2007) studerar relationen mellan vikt och ekonomiska förhållanden i Finland 

med hjälp av OLS med fixa effekter samt en probitmodell. Studien använder individdata för 
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perioden 1978–2002. Resultatet finner att en förbättring i de regionala ekonomiska 

förhållandena8 genererar en reduktion i BMI. 

 

An och Liu (2012) studerar relationen mellan lokala arbetslöshetsnivån och individens fysiska 

aktivitet i USA. Metoden som används är en multivariat regressionsmodell med fixa effekter. 

Studien finner att en försämrad arbetsmarknad förutspås resultera i lägre fysisk aktivitet bland 

populationen. Enligt An och Liu (2012) bidrar studien med en ny infallsvinkel då de studerar 

arbetslöshetsnivån på kommunnivå jämfört med statnivå. Dock har studien ett antal 

begränsningar där den mest framträdande är individens självrapportering av mängd fysisk 

aktivitet.  

 

Till skillnad mot nyss nämnda studier finner Ruhm (2005) i sin forskning ett negativt samband 

mellan hälsa och ekonomiska förhållanden i USA. Precis som Latif (2014) samt Böckerman et 

al. (2007) använder Ruhm (2005) OLS med fixa effekter i studien. Baserat på individdata över 

perioden 1987–2000 dras slutsatsen att hälsan förbättras under sämre temporära ekonomiska 

förhållanden. Resultatet av studien påvisar att både BMI samt fysisk inaktivitet minskar när 

ekonomin försämras. Resultaten är tillämpbara på de individer som är allvarligt feta samt de 

individer som innan var helt inaktiva. Förklaringen bakom den förbättrade hälsan återfinns i 

färre arbetstimmar vilket i sin tur kan bidra till mer tid för investeringar i individens livsstil9. 

 

Xu och Kaestner (2010) studerar effekten av förändringar i ekonomisk aktivitet på lågutbildades 

hälsobeteenden. Xu och Kaestner (2010) mäter förändringar i den ekonomiska aktiviteten via 

förändringar i lön och arbetstimmar. Studien antar en instrumentvariabelansats för att estimera 

effekterna av lön och arbetstimmar på hälsan. Användandet av instrumentvariabler möjliggör 

att kausala effekter kan estimeras och är därmed en fördel med studien. Resultatet visar att en 

ekonomisk uppgång samt fler arbetade timmar resulterar i mindre fysisk aktivitet. 

 

Noterbart är att tidigare forskning i hög grad har lagt fokus på arbetslöshetens påverkan på 

fetman alternativt hälsan. Åtskillig forskning studerar dock det omvända. Här ämnar 

forskningen förklara fetmans påverkan på arbetslösheten. Således konkretiseras den omvända 

                                                
8 Mätt som sysselsättningsgrad. Böckerman et al. (2007) påpekar att arbetslöshetsnivån föredras som mått på de 

ekonomiska förhållandena men understryker att data för detta inte finns tillgängligt för hela perioden som de un-

dersöker. 
9 Se Teoretisk bakgrund för vidare diskussion angående individens tidsbegränsningar. 
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kausaliteten tydligt. Detta studeras av bland annat Kinge (2016), Morris (2007) samt 

Lindeboom, Lundborg och van der Klaauw (2010) Samtliga studier visar att fetma har en 

signifikant negativ påverkan på individens arbetsstatus. Garcia och Quintana-Domeque (2006) 

undersöker sambandet mellan fetma och arbetsstatus i europeiska länder. Studien gör en 

distinktion mellan anställda, själv-anställda samt arbetslösa. Garcia och Quintana-Domeque 

(2006) använder paneldata och undersökt period sträcker sig mellan 1994–2001. Syftet med 

studien är att tillhandahålla en beskrivning av sambandet snarare än att erbjuda kausala 

slutsatser. I kontrast till Kinge (2016), Morris (2007) samt Lindeboom et al. (2010) fann 

emellertid Garcia och Quintana-Domeque (2006) svaga bevis för att feta individer har en högre 

sannolikhet att vara arbetslösa. 

 

Sammanfattningsvis tyder evidensen på blandade resultat vilket motiverar ytterligare studier 

inom området. 

 

5. Data 

Inledningsvis i kapitlet presenteras källorna som tillhandahållit den data som studien använt. 

Vidare följer en presentation av datamaterialet. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion 

beträffande datamaterialets svagheter och styrkor. 

 

5.1 Datamaterialet 

Studien baseras på offentlig statistik och använder tvärsnittsdata på kommunnivå. Datan är 

hämtad från Folkhälsomyndigheten samt Statistiska centralbyrån och sträcker sig från 2007 till 

2014. Datan från Folkhälsomyndigheten baseras på den Nationella folkhälsoenkäten. Enkäten 

är en obunden slumpmässig urvalsundersökning som vid de undersökta åren nådde ut till ca 20 

000 individer per år. Folkhälsomyndigheten (2017) redovisar att svarsfrekvensen för enkäten 

är ungefär 50 procent. Anledningen till att undersökt period är 2007–2014 är att 

Folkhälsomyndigheten kompletterade postenkäterna med webbenkäter från och med 2007 samt 

att alla kontrollvariabler inte finns tillgängliga efter 2014 (Boström u.å.). 

 

Nedan följer en ingående beskrivning över studiens huvudvariabler Fetma respektive 

Arbetslöshet. Därtill presenteras en kortare beskrivning över resterande kontrollvariabler där 



15 
 

läsaren hänvisas till Tabell 2 Appendix B för en mer detaljerad definition av variablerna. Valet 

av variabler grundar sig i tidigare studier (t ex Latif, 2014) såväl som i teorin10.  

 

För att genomföra studien har data för nio variabler i Sveriges 290 kommuner samlats in. 

Studiens beroende variabel, Fetma, mäts i andelen av befolkningen vars BMI ≥ 30 där svarande 

individer är mellan 16–64 år. Med anledning av uppsatsens syfte erhåller vi variabeln 

Arbetslöshet som oberoende variabel. Värt att uppmärksamma är att definitionen av 

arbetslöshet varierar mellan SCB och Arbetsförmedlingen. Enligt SCB (2014) är en individ 

kategoriserad som arbetslös om denne är utan arbete men kan ta ett arbete respektive aktivt 

söker arbete. Vidare kategoriserar SCB (2014) en individ som väntar på att påbörja ett arbete 

inom tre månader som arbetslös. Arbetsförmedlingen definierar istället arbetslöshet via ett 

register över antalet inskriva arbetssökande (SCB, 2014). Studien antar Arbetsförmedlingens 

definitionssätt med anledning av att Folkhälsomyndigheten i sin tur använder sig av data över 

arbetslöshet från just Arbetsförmedlingen. Variabeln Arbetslöshet mäts i andel individer i 

kommunen som är arbetslösa. 

 

Utbildning mäts som andelen invånare i kommunen med eftergymnasial utbildning som högst 

avslutad nivå. Den bakomliggande orsaken till varför enbart eftergymnasial utbildningsnivå 

inkluderas grundar sig i risken för perfekt linjär multikollinearitet. Vidare inkluderas Fysisk 

aktivitet, Genomsnittlig disponibel inkomst, Gift, Genomsnittlig ålder, Nedsatt psykisk hälsa 

och slutligen Ej rekommenderat intag av frukt och grönt i studiens modell. Samtliga variabler 

utom Genomsnittlig disponibel inkomst och Genomsnittlig ålder mäts i andelar. Den disponibla 

inkomsten är logaritmerad och erhåller därmed en procentuell tolkning. Vad gäller 

Genomsnittlig ålder definieras variabeln som den genomsnittliga åldern bland invånarna i 

kommunen. 

 

Från Statistiska centralbyrån har data för Genomsnittlig disponibel inkomst, Gift samt 

Genomsnittlig ålder inhämtats. Resterande variabler, Fysisk aktivitet, Fetma, Arbetslöshet, 

Eftergymnasial utbildning, Nedsatt psykisk hälsa samt Ej rekommenderat intag av frukt och 

grönt är hämtat från Folkhälsomyndighetens statistikdatabas. Den empiriska analysen bygger 

på det genomsnittliga värdet från utfallet av varje variabel.11 Vidare bör det noteras att 

majoriteten av kontrollvariablerna fungerar som grova uppskattningar av det som exakt avses 

                                                
10 Se kapitel Teoretisk bakgrund. 
11 Läsaren hänvisas till Appendix C för detaljerad uppställning av samtliga beräkningar. 
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att mätas i studien. Exempelvis avses Ej rekommenderat intag av frukt och grönt motsvara 

ohälsosamma matvanor. Emellertid betyder detta nödvändigtvis inte att individen som uppfyller 

kriteriet för Ej rekommenderat intag av frukt och grönt inte äter hälsosamt alls.  

Tabell 3 presenterar deskriptiv statistik över de nyss beskrivna variablerna.  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik 

            

 Obs Medelvärde 

Standardavvi-

kelse Min Max 

            

      
Beroende variabel      

      

Fetma 224 0,16 0,03 0,08 0,23 

          

Oberoende variabler           

          

Arbetslöshet 290 0,07 0,02 0,02 0,16 

          

Eftergymnasial utbildning 290 0,28 0,09 0,17 0,69 

          

Fysisk aktivitet 224 0,64 0,03 0,56 0,72 

          

Genomsnittlig ålder 290 42,99 2,55 36,40 48,81 

          

Ej rekommenderat intag frukt och 

grönt 224 
0,28 0,04 0,18 0,40 

          

Nedsatt psykisk hälsa 224 0,15 0,02 0,11 0,23 

          

Genomsnittlig disponibel inkomst 290 5,43 0,11 5,21 6,08 

          

Gift 290 0,36 0,03 0,27 0,44 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) samt SCB (2017) 

Not: Samtliga variabler är av kontinuerlig form. Inkomst är logaritmerad.  

 

Första kolumnen i Tabell 3 presenterar modellens variabler. Den andra kolumnen i Tabell 3 

visar antal observationer per respektive variabel. För majoriteten av variablerna återfinns 

observationer för samtliga kommuner. Emellertid för Ej rekommenderat intag av frukt och 

grönt, Fysisk aktivitet, Nedsatt psykisk ohälsa samt Fetma är antalet observationer 224. Av den 

orsaken kommer urvalet i kommande estimeringar motsvara 224 observationer. Övriga 

kolumner i tabellen presenterar medelvärden, standardavvikelser samt minimum- respektive 

maximumvärde.  
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Tabell 3 synliggör att det finns ett brett variationsspann bland andelen individer med fetma 

mellan kommunerna. Tabellen uppvisar att lägst andel av individer med fetma bland landets 

kommuner är åtta procent jämfört med 23 procent som motsvarar högst andel av individer som 

kategoriseras som feta i en kommun. Lägst andel feta individer finns i Täby kommun medan 

Ånge kommun representerar det senare. Medelvärdet bland samtliga kommuner uppgår 

emellertid till 16 procent med en standardavvikelse på tre procent. Vidare går det att utläsa ur 

tabellen att högst andel arbetslösa motsvarar 16 procent vilket representeras av Haparanda. 

Lägst arbetslöshet har Danderyd kommun där andelen arbetslösa är två procent. Avläses 

medelvärdet erhålls 7,2 procent med standardavvikelsen 2,2 procent. Danderyd kommun 

representerar likväl maximumvärdet på såväl genomsnittlig disponibel inkomst som andel 

individer med eftergymnasial utbildningsnivå. Vad gäller andelen individer som ej äter 

rekommenderat intag av frukt och grönt återfinns Pajala kommun och Kiruna kommun som 

svarar mot tabellens maxvärde. I nämnda kommuner äter 40 procent av invånarna ej 

rekommenderat intag vilket kan jämföras med till exempel Täby kommun som representerar 

den kommun där lägst andel av befolkningen ej äter det rekommenderade intaget. I nämnda 

kommun äter enbart 18 procent av invånarna ej tillräckligt med frukt och grönt.12 

 

Utifrån Tabell 3 samt Tabell 4 i Appendix B kan det uppfattas som att rika kommuner, t ex 

Täby samt Danderyd, både har högst utbildningsnivå, såväl som lägst andel feta, lägst 

arbetslöshet samt minst ohälsosamma matvanor (Svenska Dagbladet, 2002). Sålunda kan det 

utifrån att enbart avläsa den deskriptiva statistiken tolkas som att inkomstnivån har en 

betydande påverkan på likväl fetman som övriga relevanta förklaringsvariabler. Resultatet kan 

härledas till individens inkomstbegränsningar likväl som diskussionen huruvida fetman är en 

klassfråga13. Vidare synliggörs att lägst arbetslöshet korresponderar mot högst 

genomsnittsinkomst. 

 

Figur 5 använder data från Folkhälsomyndigheten (2017) för att visa korrelationen mellan 

Fetma och Arbetslöshet.14 

 

 

                                                
12 Läsaren hänvisas till Appendix B där Tabell 4 över kommunerna som motsvarar minimum -respektive maxi-

mum värden presenteras. 
13 Se kapitel Teoretisk bakgrund. 
14 I Appendix A, Figur 6–12 visas spridningsdiagram över Fetma och övriga kontrollvariabler. 
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Figur 5. Spridningsdiagram mellan Fetma och Arbetslöshet 
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Källa: Folkhälsomyndigheten (2017)  

 

Figur 5 visar att förhållandet mellan Fetma och Arbetslöshet är svagt positivt. Den svaga 

positiva relationen syns också i korrelationsmatrisen i Tabell 5 i Appendix B.  

 

5.2 Styrkor och svagheter med datamaterialet  

Den stora nackdelen med användningen av tvärsnittsdata istället för paneldata är att möjligheten 

att följa fetmans utveckling samt dess trend i kommunerna över tid försvinner (Dahmström, 

2011).  Följaktligen är en konsekvens av studiens tvärsnittskaraktär att tidsvariation mellan 

kommunerna inte observeras. På grund av att studien inte kontrollerar för dessa genomsnittliga 

skillnader mellan kommunerna är det av extra vikt att kontrollera för så många andra relevanta 

bestämningsfaktor i modellen som möjligt. 

 

Problem med bortfall är ytterligare en nackdel med datasetet. Enkätundersökningar löper ofta 

en större risk att drabbas av bortfall (Dahmström, 2011). På grund av att majoriteten av 

datamaterialet baseras på Folkhälsomyndighetens enkät är risken för bortfall stor. Låg 

svarsfrekvens kan leda till att önskad precision inte blir uppfylld då utrymme för slumpen att 



19 
 

påverka estimatet ökar (Dahmström, 2011). Bortfall kan anses vara ett problem i studien då 

svarsfrekvensen på Folkhälsomyndighetens enkätundersökning som redan nämnt visar på ca 50 

procent (Folkhälsomyndigheten, 2016). Emellertid hamnar generellt svarsfrekvensen på 50 

procent för enkäter (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, 2010). Implikationerna från 

bortfall går dessutom delvis att skydda sig mot om studien från början använder ett stort urval 

(Dahmström, 2011). Att mildra bortfallsproblematiken kan Folkhälsomyndigheten anses ha 

gjort med sina 20 000 enkätutskick (Folkhälsomyndigheten, 2017). Problematiken kring 

bortfall förstärks emellertid då bortfallet sannolikt inte är slumpmässigt.  

 

Vidare bör problematiken kring självrapporterade enkäter uppmärksammas. Problematiken 

beror på att det ligger en risk i att individen inte besvarar enkätfrågorna sanningsenligt 

(Christensen et al., 2010; An och Liu, 2012; Garcia och Quintana-Domeque, 2006; Kinge, 2016; 

Latif, 2014). I synnerhet är detta problematiskt gällande känsliga frågor såsom inkomst och vikt 

vilket är tillämpbart på denna studie. Här löper datamaterialet risk för mätfel och vi är därmed 

medvetna om att datan från Folkhälsomyndigheten kan lida av just detta. 

 

Avslutningsvis hade det varit optimalt för studien att få tillgång till data på individnivå. 

Anledningen är att den arbetslöse individen inte nödvändigtvis korresponderar med individen 

med fetma i datamaterialet. Till följd av att Folkhälsomyndigheten enbart tillhandahåller data 

på kommun-, region- samt landnivå har nivån med flest antal observationer valts. Det som 

däremot kan anses vara en styrka med materialet är att det är intressant och unikt då datasetet 

är på kommunnivå. Vidare är antalet observationer relativt stort med beräknade genomsnitt över 

en tidsperiod om åtta år vilket kan medföra ett mer tillförlitligt resultat. 

 

6. Empirisk modell 

Avsikten med kapitlet är att redogöra för den estimeringsteknik som används i undersökningen. 

Samtliga steg och antaganden som ligger bakom vald estimeringsmetod redogörs för. Vidare 

presenteras i kapitlet den empiriska modellen som studien använder. Avslutningsvis följer en 

kritisk diskussion angående bristerna med vald estimeringsteknik.  

 

6.1 Estimeringsmetod 

Undersökningen använder Ordinary Least Squares, OLS, som estimeringsmetod. Val av 

estimeringsteknik grundar sig i studiens dataset som lämpar sig bäst för en enkel OLS. För att 
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undersökningen ska omfatta ett större antal observationer används en Poolad OLS estimering. 

Vanliga förekommande estimeringstekniker som återfinns i andra studier inom området är 

exempelvis OLS med fixa effekter (se t ex Böckerman et al. 2007; Ruhm 2005) samt 

instrumentvariabelansatser (se t ex Xu och Kaestner, 2010). Likaså använder Latif (2014) 

utöver en enkel OLS ett flertal olika estimeringsmetoder, däribland OLS med fixa effekter. 

Detta motiveras utifrån de brister användandet av enkel OLS innebär. För vidare diskussion 

kring brister med enkel OLS se avsnittet Svagheter med Ordinary Least Squares nedan.  

 

Studiens beroende variabel är, som redan nämnt, Fetma. Fetma kan i enlighet med teorin 

beskrivas som en funktion av ett flertal ekonomiska variabler15. I analogi med Latif (2014) har 

vi för avsikt att inkludera Arbetslöshet, Genomsnittlig ålder, Gift, Eftergymnasial utbildning, 

Disponibel genomsnittlig inkomst samt Fysisk aktivitet. Utöver nyss nämnda variabler 

inkluderar Latif (2014) ytterligare faktorer i sin studie. Valet av att inte inkludera samtliga 

variabler som Latif (2014) i denna undersökning grundar sig i risken för multikollinearitet, där 

risken ökar ju fler kontrollvariabler som inkluderas (Stock och Watson 2015). Antalet 

observationer i studien anses motivera till att hålla antalet kontrollvariabler på en rimlig nivå. 

Ett annat argument för att inte inkludera samtliga av Latif (2014) valda kontrollvariabler i 

modellen grundar sig i att matvanor, mätt som Ej rekommenderat intag av frukt och grönt samt 

Nedsatt psykisk hälsa inkluderas som förklaring till fetma i vår modellspecificering. Därmed 

har den empiriska modellen två kontrollvariabler som Latif (2014) inte innefattat i sin studie.   

 

Nedan presenteras en generell regressionsmodell såsom presenterat av Stock och Watson 

(2015): 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖  + 𝛽2𝑋2𝑖 + µi i= 1,2,3,…,n        (1) 

 

där i syftar på respektive observation och n är antalet observationer. Y motsvarar den beroende 

variabeln. X1i är den oberoende variabeln medan X2i representerar kontrollvariabler. 𝛽0 

motsvarar därmed modellens intercept, det värde som den beroende variabeln antar om samtliga 

andra variabler antar värdet noll. Vidare refererar µi till feltermen för observation i.  

För att den skattade regressionsmodellen ska vara valid krävs att ett antal antaganden är 

uppfyllda. Första antagandet innebär att det förväntade värdet på feltermen, µi, givet värdet på 

förklaringsvariablerna, Xi, är noll. Innebörden av detta är att Xi, inte korrelerar med µi. Följden 

                                                
15 Se kapitel Teoretisk bakgrund. 
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är att ingen bias förekommer på grund av utelämnade variabler.  För antagande två gäller att 

observationerna är oberoende och identiskt fördelade vilket är tillfredsställt om de är 

slumpmässigt dragna. Vidare krävs för antagande tre att stora extremvärden inte är troligt samt 

för antagande fyra att det inte förekommer perfekt multikollinearitet i modellen. Antagande 

fyra kränks om en av de oberoende variablerna är en perfekt linjär sammansättning av någon 

eller några av de andra i modellen inkluderade oberoende variablerna. Slutligen krävs för femte 

antagandet att feltermen har en konstant varians givet något värde på förklaringsvariabeln. Är 

detta antagande inte uppfyllt lider modellen av heteroskedasticitet med konsekvensen att 

signifikanstesterna inte är korrekta (Stock och Watson, 2015; Wooldridge, 2013)  

 

6.2 Empirisk modell 

Modellspecifikation (1) kan appliceras på vår studie och därmed erhålls följande ekonometriska 

modellspecifikation: 

 (Fetma)𝑖 = 𝛽1(Arbetslöshet)i + 𝛽2𝑋𝑖 + µi  (2) 

  

där indexeringen i står för kommun. Xi representerar en vektor innehållande kontrollvariabler 

där observerbara kommunspecifika förklaringsvariabler inkluderas. 

 

Modell 1 presenterar en enkel linjär regressionsanalys över Arbetslöshet och Fetma. Därefter 

inkluderas i Modell 2 samtliga kontrollvariabler och därefter inkluderas Arbetslöshet i Modell 

3. Då syftet med studien är att undersöka om det kvarstår ett statistiskt signifikant samband 

mellan arbetslöshet och fetma efter kontroll av såväl fysiologiska som socioekonomiska 

faktorer inkluderas samtliga kontrollvariabler på en gång. Motiveringen följer av att ur ett 

axiomatiskt perspektiv är individens vikt kausalt sammanlänkat med kostvanor och fysisk 

aktivitet. Vidare utifrån teorin anses även de socioekonomiska variablerna16 ha ett samband 

med fetma. Följaktligen finns därför få skäl att utelämna någon av dessa kontrollvariabler i 

modellerna.  

 

Sista kolumnen i Tabell 6 testar för multikollinearitet där Modell 4 har exkluderat den 

genomsnittliga inkomsten. Anledningen är den höga korrelationen på 0,71 mellan 

Genomsnittlig disponibel inkomst och Eftergymnasial utbildning.17 Motivering till varför 

                                                
16 Se kapitel Teoretisk bakgrund 
17 Se Appendix B Tabell 5 för en korrelationsmatris över samtliga variabler. 
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inkomst utesluts och inte utbildningsnivå finner förklaring i att inkomst enligt teorin18 är en 

viktig determinant, vilken påverkas av arbetslösheten. Således är det intressant för studien att 

se hur parameterskattningen för Arbetslöshet ändras när Genomsnittlig disponibel inkomst 

exkluderas från modellen. Tabell 6 presenteras i resultatkapitlet. 

 

6.3 Svagheter med Ordinary Least Squares 

Vad gäller OLS krävs som nämnt i avsitt 6.1 ett antal antaganden som måste vara uppfyllda för 

att säkerställa tillförlitligheten i resultaten. Om antagandena inte är infriade finns det en risk att 

de skattade parametrarna inte är väntevärdesriktiga eller konsistenta (Wooldridge, 2013). 

Innebörden är att resultatet är biased. Således är inte den statistiska inferensen giltig för den 

population som undersöks, vilket enligt Stock och Watson (2015) leder till att den interna 

validiteten är ifrågasatt.  

 

Utöver problem med multikollinearitet som redan berörts finns åtskilliga andra hot mot den 

interna validiteteten som bör hanteras, däribland felaktig funktionsform samt 

endogenitetsproblem (Wooldridge, 2013). I denna studie är såväl multikollinearitet, felaktig 

funktionsform som endogenitet problematiskt med betoning på det sistnämnda. Enligt 

Courtemanche et al. (2016) korrelerar vanligtvis ekonomiska variabler starkt med varandra 

vilket resulterar i utelämnad variabelbias om bara ett fåtal av variablerna inkluderas. Med 

utgångspunkt i avsnittet Fetmans bestämmelsefaktorer hanteras endogenitetsproblem genom att 

inkludera kontrollvariabler utan att införa för mycket multikollinearitet. Vad beträffar problem 

med heteroskedasticitet hanteras detta genom att samtliga regressionsmodeller körs i STATA 

med tillvalet Robust. På så vis är samtliga standardfel robusta mot heteroskedasticitet. 

 

Avslutningsvis är möjligheten till omvänd kausalitet något som, trots studiens syfte, bör 

uppmärksammas. Detta endogenitetsproblem innebär att det finns en risk att kausaliteten går åt 

motsatt håll, det vill säga att fetman påverkar arbetslösheten. Om det existerar en simultan 

kausalitet mellan den beroende och den oberoende variabeln kommer OLS-regressionen att 

fånga bägge effekter (Stock och Watson, 2015). Sålunda är den skattade parametern biased 

samt inkonsistent. Den omvända kausaliteten kan synliggöras genom att introducera en 

ytterligare ekvation:  

 

                                                
18 Se kapitel Teoretisk bakgrund. 
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(Arbetslöshet)𝑖 = 𝛽1(Fetma)i + 𝛽2Z𝑖 + µi  (3) 

 

Således existerar två ekvationer, ena där arbetslösheten predikteras påverka fetman i enlighet 

med Modell 1 samt 3–4 i Tabell 6 samt en ekvation där fetman predikteras påverka 

arbetslösheten i samförstånd med ekvation (3) ovan. Zi motsvarar i ekvation (3) samtliga 

kontrollvariabler som ingår i Modell 3 i Tabell 6. Stock och Watson (2015) nämner att den 

omvända kausaliteten resulterar i korrelation mellan regressorn och feltermen med följden 

simultan kausalitets bias. Korrelationen kan göras explicit genom att föreställa sig att feltermen 

i Modell 3 i Tabell 6 är positiv, vilket har en effekt på fetman som ökar. Det högre värdet på 

fetman påverkar i sin tur värdet på arbetslösheten via ekvation (3). Om 𝛽1 i ekvation (3) är 

positiv kommer en högre andel av befolkningen med fetma resultera i en ökad 

arbetslöshetsnivå. Följaktligen är då arbetslöshetsnivån och feltermen positivt korrelerade.  

 

Eftersom att det existerar forskning som tyder på det omvända förhållandet mellan fetma och 

arbetslöshet (se t ex Kinge; 2016, Morris, 2007; Lindeboom et al. 2010) ger detta skäl för att 

tolka OLS-skattningarna med försiktighet. Viktigt att observera är att ekvation (3) inte avses att 

undersökas i studien utan syftar enbart på att tydligt klargöra problemet med omvänd kausalitet. 

 

7. Resultat 

Kapitlet presenterar resultaten som erhållits från skattningarna med hjälp av OLS. De empiriska 

resultaten från samtliga modellspecifikationer redogörs för dels i tabellform dels i text.19 

 

Tabell 6 presenterar resultaten från samtliga modellspecifikationer. Varje kolumn representerar 

en enskild modell medan raderna visar respektive variabels koefficient med tillhörande 

standardavvikelse i parentes. Vidare presenteras antal observationer samt förklaringsgraden, 

R2. Utöver detta anges i tabellen huruvida koefficienten är statistiskt signifikant. Eventuell 

signifikans redovisas med hjälp av asterisker, där antal stjärnor indikerar signifikansnivå. 

Nedan diskuteras främst för de resultat där statistisk säkerhet finns.  

 

                                                
19 I Appendix B, Tabell 7, presenteras Modell 5 där Genomsnittlig ålder i kvadrat inkluderas i Modell 3. Resulta-

tet tyder på en ökande marginaleffekt av Genomsnittlig ålder på fetma på kommunnivå. Dock är koefficienten 

inte statistiskt signifikant. I Tabell 7 presenteras även Modell 6 där Genomsnittlig disponibel inkomst i kvadrat 

inkluderas i Modell 3. Resultatet tyder på en avtagande marginaleffekt av Genomsnittlig disponibel inkomst. Re-

sultatet för koefficienten är inte statistiskt signifikant. Tabell 8 i Appendix B prövar vilka mekanismer som kan 

förefalla viktigast som förklaring till Fetma. 
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Tabell 6. Resultat från OLS-skattningar 

     

Fetma Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

         

Arbetslöshet 0,571***  0,045 -0,008 

 (0,086)  (0,079) (0,069) 

     

Eftergymnasial utbildning  -0,135*** -0,138*** -0,112*** 

  (0,028) (0,029) (0,021) 

     

Genomsnittlig disponibel 

inkomst 

 

0,032 0,0381  

  (0,02) (0,023)  

     

Ej rekommenderat intag av 

frukt och grönt 

 

0,227*** 0,221*** 0,238*** 

  (0,042) (0,045) (0,042) 

     

Fysisk aktivitet  -0,211*** -0,203*** -0,212*** 

  (0,057) (0,061) (0,060) 

     

Nedsatt psykisk hälsa  0,091 0,081 0,082 

  (0,068) (0,069) (0,069) 

     

Gift  -0,059 -0,048 -0,019 

  (0,058) (0,058) (0,051) 

     

Genomsnittlig ålder  0,002*** 0,002*** 0,002** 

  (0,000) (0,000) (0,000) 

     

Konstant 0,133*** -0,016 -0,051 0,159** 

 (0,006) (0,116) (0,136) (0,060) 

     

Antal, n 224 224 224 224 

Förklaringsgrad, R2 0,178 0,700 0,700 0,696 

Not: Robusta standardavvikelser presenteras i parenteser. Den individuella koefficienten är statistiskt signifikant vid *5 % nivå, 

**1 % eller ***0,1 % nivå vid tvåsidigt test. 

 

Modell 1 visar att Arbetslöshet är statistiskt signifikant skild från noll på 0,1 procents nivå. 

Modellspecifikationerna 2-4 visar genomgående att Eftergymnasial utbildning, Ej 

rekommenderat intag av frukt och grönt, Fysisk aktivitet samt Genomsnittlig ålder är signifikant 

skilda från noll på 0,1 procents nivå. Dock ändras signifikansnivån för Genomsnittlig ålder från 

0,1 till en procentsnivå när vi går från Modell 3 till Modell 4. Ingendera av återstående 

kontrollvariabler är statistiskt signifikanta i modellerna. Med tanke på att inkomstvariabeln är 

ett genomsnitt bör det betonas att variabeln inte åskådliggör inkomstfördelningen i kommunen.  
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Noterbart är det negativa sambandet mellan andelen individer med fetma i en kommun och 

fysisk aktivitet. Enligt resultatet leder en procentenhets ökning i andelen individer som är 

fysiskt aktiva till att andelen individer med fetma förväntas falla i genomsnitt med -0,21 

procentenheter, allt annat lika. Ytterligare resultat att uppmärksamma är det positiva sambandet 

som råder mellan Ej rekommenderat intag av frukt och grönt och Fetma. Stiger andelen som ej 

äter rekommenderat intag av frukt och grönt med en procentenhet förväntas andelen individer 

med fetma att i genomsnitt stiga med 0,22 procentenheter, allt annat lika. Vidare påvisar 

modellspecifikationerna ett svagt positivt samband mellan Genomsnittlig ålder och Fetma.  

Resultaten visar genomgående ett negativt samband mellan Eftergymnasial utbildning och 

Fetma. Resultatet i modellerna visar att om andelen individer med eftergymnasial utbildning 

stiger med en procentenhet förväntas andelen individer med fetma falla med i genomsnitt -0,13 

procentenheter. Resultatet gäller allt annat lika och tyder på ett relativt starkt samband mellan 

variablerna. 

 

När Arbetslöshet inkluderas i Modell 3 erhålls ingen signifikans för koefficienten. Inte heller 

ändras signifikansen för någondera av övriga kontrollvariabler. Vidare uppmärksammas att 

förklaringsgraden inte förändras när Arbetslöshet inkluderas i Modell 3 som förklaring till 

Fetma. Koefficienten för Arbetslöshet är inte heller signifikant i Modell 4 men har emellertid 

ändrat tecken, från positivt till negativt. 

 

8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens empiriska resultat i förhållande till såväl teori som tidigare 

forskning. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens potentiella brister, vilka kan ha 

inverkat på studiens resultat. 

 

Tidigare forskning indikerar att förhållandet mellan arbetslöshet och fetma är motsägelsefullt. 

Latif (2014) framför evidens för att sambandet mellan arbetslöshet och sannolikheten att 

utveckla allvarlig fetma är positivt. Böckerman et al. (2007) påvisar evidens för att förhållandet 

mellan fetma och ekonomiska förhållanden är positivt medan Ruhm (2005) finner ett negativt 

samband mellan hälsa, BMI och fysisk aktivitet. Beträffande sambandet mellan arbetslöshet 

och fysisk aktivitet finner An och Liu (2012) evidens för att en ökning i arbetslöshetsnivån 

resulterar i en minskning av den fysiska aktiviteten. Avslutningsvis presenterar Xu och 
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Kaestner (2010) i motsats till An och Liu (2012) bevis för att mängden fysisk aktivitet avtar när 

ekonomin förbättras.  

 

När studien enbart prövar sambandet mellan Arbetslöshet och Fetma erhålls statistiskt 

signifikanta resultat. Resultatet kan lätt misstolkas som att det finns ett samband, dock är det 

som syns enbart en korrelation mellan variablerna. När studien därefter kontrollerar för dels 

fysiologiska, dels enligt teorin relevanta socioekonomiska variabler erhålls inte signifikans för 

Arbetslöshet. Resultatet tyder därmed på att det inte kvarstår något samband mellan 

Arbetslöshet och Fetma. Å andra sidan ligger det en svårighet i att tolka insignifikanta resultat 

när kontroll för samtliga av studiens kontrollvariabler förs. Det kan argumenteras för att när 

modellen kontrollerar effektivt för underliggande kausala mekanismer bör rimligtvis 

signifikansen på Arbetslöshet försvinna. Emellertid indikerar detta nödvändigtvis inte att 

arbetslöshet inte har något samband alls med fetma. Trots allt kan det vara arbetslösheten som 

bidrar till huruvida individen är exempelvis fysiskt aktiv eller äter hälsosamt och därmed kan 

det tänkas att arbetslöshet ändock spelar en roll i förklarandet av fetma.  

 

Vid en jämförelse mellan denna studie och tidigare forskning uppmärksammas att i denna studie 

kvarstod inget statistiskt signifikant samband mellan arbetslöshet och fetma efter att 

förklaringsvariabler kontrollerats för. En bakomliggande förklaring till varför denna studie inte 

erhöll statistiskt signifikanta resultat kan dels bero på att samtliga bestämmelsefaktorer för 

fetma inte inkluderades i modellen, dels att den tidigare forskningen använt andra 

estimeringsmetoder. Hade studien erhållit statistiskt signifikanta resultat för Arbetslöshet hade 

en djupare analys och jämförelse kring såväl riktning på sambandet som vilka skillnader i 

inkluderade kontrollvariabler som finns mellan vår studie och tidigare forskning varit möjlig. 

Utöver detta presenterades i denna studie likväl forskning som studerat sambandet mellan 

arbetslöshet och hälsa alternativt arbetslöshet och fysisk aktivitet. Med anledning av att dessa 

studier inte har samma beroende variabel som denna studie lämpar sig inte en närmare 

jämförelse. 

 

Studien erhåller statistiskt signifikanta resultat för bland annat Eftergymnasial utbildning, Ej 

rekommenderat intag av frukt och grönt samt Fysisk aktivitet. Resultaten tyder på att teorin på 

ett korrekt vis förutspår dessa variabler som bestämmelsefaktorer för fetma.  De statistiskt 

signifikanta resultaten för Fysisk aktivitet indikerar att det råder ett negativt samband mellan 

Fysisk aktivitet och Fetma. Således tolkas resultaten i likhet med McInnes och Shinogle (2009) 
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som finner att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsan och därmed vikten (se även 

Folkhälsomyndigheten u.å.; WHO u.å.). Samtliga resultat över det förväntade negativa 

sambandet mellan Eftergymnasial utbildning och Fetma är statistiskt signifikanta.  En möjlig 

orsak till resultatet kan vara att individer med högre utbildningsnivå innehar en högre grad av 

kunskap kring vad som kan karaktäriseras som hälsosamt leverne. En annan tänkbar förklaring 

bakom det funna resultatet är att den högre utbildningsnivån genererar en högre inkomst vilket 

därmed möjliggör för individen att konsumera mer hälsosam kost. Slutligen noteras att 

resultatet för Ej rekommenderat intag av frukt och grönt är signifikant och därmed stärks de 

teoretiska resonemangen som framförs i teorikapitlet ytterligare. 

 

Vid utelämnande av Genomsnittlig disponibel inkomst från modellen ändrades 

parameterskattningen för Arbetslöshet från positiv till negativ. Därmed går det att tolka 

teckenskiftet som att Arbetslöshet nu fångar upp det enligt teorin predikterade negativa 

sambandet mellan inkomst och fetma. Således kan det förefalla viktigt att inkludera inkomst i 

modellen för att undvika att Arbetslöshet blir biased. Emellertid ändras inte förklaringsgraden 

nämnvärt när inkomstvariabeln exkluderas. Viktigt att notera är att Arbetslöshet inte är 

statistiskt signifikant när Genomsnittlig disponibel inkomst exkluderas. 

 

Enligt Arnold och Adolfsson (2006), Bjerkeset et al. (2008) samt Zhao et al. (2009) predikteras 

psykisk ohälsa ha ett samband med fetma. Med utgångspunkt i erhållna resultat återfinns inga 

stöd som styrker teorin om den psykiska ohälsans betydelse för utveckling av fetma. Dock kan 

den statistiskt insignifikanta evidensen vara ett resultat av multikollinearitet (Greene, 2012). 

Beträffande resultaten för inkomst är även dessa statistiskt insignifikanta vilket medför att 

problematiken kring multikollinearitet likväl kan beröra inkomstvariabeln. Problematiken kring 

multikollinearitet leder därmed vidare till eventuella brister och begränsningar som 

undersökningen kan lida av. 

 

Bland studiens brister återfinns endogenitetsproblem. Ett antal av fetmans 

bestämmelsefaktorer20  är exkluderade från vår modell vilket å ena sidan argumenterar för att 

modellen kan lida av utelämnad variabelbias. Exempelvis predikteras rökning ha en signifikant 

påverkan på fetman (se t ex Courtemanche et al., 2016). Vidare kan det argumenteras för att 

rökning är starkt korrelerat med inkomst vilket indikerar att dessa variabler är biased (jfr Ruhm, 

                                                
20 Se avsnitt Fetmans bestämmelsefaktorer. 
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2005). Å andra sidan erhölls ingen statistisk signifikans trots utelämnandet av eventuella 

bestämmelsefaktorer. Därmed kan syftet besvaras även om samtliga teoretiska 

bestämmelsefaktorer för fetma inte inkluderats i modellen. 

 

Trots att syftet med studien var att se om det kvarstod ett statistiskt signifikant samband mellan 

arbetslöshet och fetma vid kontroll av relevanta förklaringsvariabler är det ändå viktigt att 

uppmärksamma kausalitetsproblem. Huruvida kausaliteten går från arbetslöshet till fetma eller 

från fetma till arbetslöshet är inget som hade kunnat fastställas i denna studie om så önskats. 

Ett alternativ för att mildra kausalitetsproblematiken hade varit att använda OLS med fixa 

effekter som exempelvis Latif (2014), Ruhm (2005) samt Böckerman et al. (2007) tillämpar. 

Ett annat alternativ är att anta en instrumentvariabel-ansats (Stock och Watson, 2015; 

Wooldridge, 2013). Instrumentvariabel-ansats tillämpas av bland annat Xu och Kaestner (2010) 

där användandet av instrumentvariabler möjliggör kausala tolkningar av resultaten. Vidare är 

implementerandet av slumpmässigt kontrollerade experiment ett annat alternativ för att mildra 

simultan kausalitet (Stock och Watson 2015).  

 

Avslutningsvis bör noteras att Arbetslöshet för en observation i Figur 5 antar ett högt värde, 

vilket motsvaras av Haparanda. Eventuellt kan det högre värdet ses som ett extremvärde och 

det kan argumenteras för att denna kommun borde ha exkluderats från observationerna för att 

undvika oprecisa skattningar. 

 

9. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka om det kvarstod ett statistiskt signifikant samband mellan 

fetma och arbetslöshet när vi kontrollerat för enligt teorin viktiga bestämmelsefaktorer för 

fetma. För att uppfylla syftet inriktades undersökningen mot att besvara följande fråga: 

Kvarstår det ett statistiskt signifikant samband mellan arbetslöshet och fetma när vi 

kontrollerar för dels fysiologiska, dels socioekonomiska faktorer, som enligt teorin förklarar 

fetma?  

 

Efter genomförd studie tyder resultatet på att det inte kvarstår ett statistiskt signifikant samband 

mellan arbetslöshet och fetma efter kontroll av såväl fysiologiska som socioekonomiska 

faktorer. Således dras slutsatsen att det enbart råder en korrelation mellan arbetslöshet och fetma 

på kommunnivå. 
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Enligt teorin är inkomst en viktig determinant för fetma. På grund av de statistiskt insignifikanta 

resultaten går det inte att dra några definitiva slutsatser beträffande det direkta sambandet 

mellan inkomst och fetma. Om resultatet visat på statistiskt signifikans hade det varit intressant 

för studien att se i vilken riktning sambandet gått. Hade studien funnit än mer stöd för att 

individens inkomstbegränsningar har ett inflytande på fetma?  

 

I studiens inledning argumenterades det för undersökningens nationalekonomiska relevans. 

Genom att påvisa att sambandet mellan arbetslöshet och fetma kvarstod efter kontrollerandet 

för kontrollvariablerna fanns förhoppningar om att relevanta policyrekommendationer kunde 

ges och vidare resultera i en kedjereaktion. Slutsatserna tyder som nämnt på att det inte kvarstår 

ett samband mellan arbetslöshet och fetma på kommunnivå och därmed kan inga 

policyrekommendationer ges.  

 

Framtida forskning bör undersöka om ett statistiskt samband mellan fetma och arbetslöshet syns 

på individnivå. Vidare bör analysen ske över tid. Om möjligt bör en metod som kan fastslå 

kausalitet tillämpas för att eventuella policyrekommendationer ska resultera i att landets 

resurser används där de genererar störst nytta.  Flertalet faktorer hade vid beaktande förbättrat 

denna studie vilket framtida forskning bör ta hänsyn till. Bland dessa faktorer kan nämnas 

skillnaden mellan kvinnor och män. Därtill bör framtida forskning beakta att en ökad mängd 

fritid inte nödvändigtvis korresponderar med låg inkomst och arbetslöshet. Då teorin förutspår 

ett bakåtlutande arbetsutbud med avseende på inkomst finns sannolikt ett samband mellan hög 

inkomst, mer fritid samt fetma. Avslutningsvis är ett förslag att framtida forskning om möjligt 

tillämpar ett annat mått på fetma än BMI med anledning av alla individer med högt BMI inte 

nödvändigtvis är feta.  
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Appendix 

Appendix A- Figurer 

 

Figur 1. Andel arbetslösa i procent 15–74 år, 2005–2016 

 

Källa: SCB (2017), Eurostat (2017)  

 

Figur 2. Andel av befolkningen med övervikt eller fetma, 16–84 år, 2004–2016 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) 
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Figur 3. Individens tidsbegränsning och dess påverkan på fetma. 

 

Källa: Egen design (2017) 

 

 

Figur 4. Sambandet mellan inkomst, arbetslöshet och fetma.   

 

Källa: Egen design (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 6. Spridningsdiagram mellan Fetma och Genomsnittlig ålder 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2017) 

 

Figur 7. Spridningsdiagram mellan Fetma och Fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) 
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Figur 8. Spridningsdiagram mellan Fetma och Eftergymnasial utbildningsnivå 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) 

 

Figur 9. Spridningsdiagram mellan Fetma och Ej rekommenderat intag  

av frukt och grönt 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) 
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Figur 10. Spridningsdiagram mellan Fetma och Nedsatt psykisk hälsa 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) 

 

Figur 11. Spridningsdiagram mellan Fetma och Genomsnittlig  

disponibel inkomst 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2017) 
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Figur 12. Spridningsdiagram mellan Fetma och Gift 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2017) 

 

Appendix B- Tabeller 

Tabell 1. Fetmans kostnader  

 

Källa: Persson et al. (2005) 
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Tabell 2. Sammanställning variabler 

Beroende variabel Förklaring 

Fetma Andelen av befolkningen i kommuni vars BMI ≥ 30. 

Mäts som genomsnitt mellan 2007–2014. Svarande 

individer är mellan 16–84 år. 

Oberoende variabler  

 

Arbetslöshet 

 

Andel individer i kommuni som är arbetslösa. Mäts 

som genomsnitt mellan 2007–2014.  

Eftergymnasial utbildning Andelen invånare i kommuni med eftergymnasial 

utbildning. Mäts som genomsnitt mellan 2007–2014. 

Svarande individer är mellan 25–74 år. 

Fysisk aktivitet Andelen individer i kommuni som ansträngt sig 

måttligt i minst 30 minuter om dagen. Mäts som 

genomsnitt mellan 2007–2014. Svarande individer är 

mellan 16–84 år. 

Genomsnittlig disponibel Inkomst Genomsnittlig disponibel förvärvsinkomst för 

individer i kommuni mellan 2007–2014. Variabeln är 

logaritmerad och erhåller en procentuell tolkning. 

Genomsnittlig Ålder Genomsnittlig ålder i kommuni. Mäts som genomsnitt 

mellan 2007–2014. 

Gift Andelen gifta individer i kommuni. Mäts som 

genomsnitt mellan 2007–2014 i alla presenterade 

åldrar. 

Ej rekommenderat intag av frukt och grönt Andel individer som ej äter rekommenderat intag av 

FoG i kommuni. Mäts som genomsnitt mellan 2007–

2014. 

Nedsatt Psykisk hälsa Andelen individer som upplevt sig vara allmänt 

olycklig och nedstämd i kommuni.. Mäts mellan 

2007–2014 i genomsnitt. Svarande individer är mellan 

18–64 år. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) samt SCB (2017) 

Not: Samtliga variabler är av kontinuerlig form. Inkomst är logaritmerad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4. Deskriptiv statistik över min respektive maxvärden. 

      
 

  Min Kommun Max Kommun  

      
 

      
 

Fetma  0,08 Täby 0,23 Ånge  

      
 

Arbetslöshet  0,02 Danderyd 0,16 Haparanda  

      
 

Eftergymnasial  0,17 Ljusnarsberg 0,70 Danderyd  

       

Genomsnittlig  

disponibel inkomst  182 800 Årjäng 437 475 Danderyd 

 

       

Ej rek frukt  

och grönt  0,18 Täby 0,40 Pajala/Kiruna 

 

      
 

Fysisk aktivitet  0,56 Botkyrka 0,72 Täby  

       

Nedsatt  

psykisk hälsa  0,11 

Gnosjö, Högsby, 

Lindesberg,  

Dorotea 0,225 Botkyrka 

 

       

Gift  0,27 Sundbyberg 0,44 Vellinge  

       

Genomsnittlig ålder  36,40 Knivsta 48,81 Överkalix  

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) samt SCB (2017) 

 



 

Tabell 5. Korrelationsmatris 

  Fetma Arbetslöshet 

Eftergymnasial 

utbildning 

Fysisk 

aktivitet 

Genomsnittlig 

ålder 

Ej 

rekommenderat 

intag av frukt 

och grönt 

Nedsatt 

psykisk 

hälsa 

Genomsnittlig 

disponibel 

inkomst Gift 

          

Fetma 1,000 
        

          

Arbetslöshet 0,422 1,000 
       

          

Eftergymnasial utbildning -0,706 -0,275 1,000 
      

          

Fysisk aktivitet -0,589 -0,452 0,453 1,000 
     

          

Genomsnittlig ålder 0,637 0,304 -0,719 -0,305 1,000 
    

          

Ej rekommenderat intag frukt och grönt 0,737 0,518 -0,580 -0,559 0,574 1,000 
   

          

Nedsatt psykisk hälsa -0,268 0,154 0,504 0,036 -0,495 -0,214 1,000 
  

          

Genomsnittlig disponibel inkomst -0,547 -0,534 0,714 0,355 -0,664 -0,517 0,263 1,000 
 

          

Gift -0,137 -0,401 -0,148 0,127 0,009 -0,356 -0,358 0,186 1,000 

Källa: Folkhälsomyndigheten (2017) samt SCB (2017)



 

Tabell 7. OLS-skattning med Genomsnittlig ålder i kvadrat respektive Genomsnittlig 

 disponibel inkomst i kvadrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Robusta standardavvikelser presenteras i parenteser. Den individuella koefficienten är statistiskt  

signifikant vid *5 % nivå, **1 % eller ***0,1 % nivå vid tvåsidigt test. 

 

      

Fetma Modell 5 Modell 6 

   
Arbetslöshet 0,047 0,050 

 (0,080) (0,080) 

   
Eftergymnasial utbildning -0,141*** -0,137*** 

 (0,030) (0,030) 

   
Genomsnittlig disponibel inkomst 0,038 0,971 

 (0,023) (0,678) 

 
 

 
Genomsnittlig disponibel inkomst2  

-0,085 

 
 

(0,061) 

   
Ej rekommenderat intag av frukt och grönt 0,219*** 0,217*** 

 (0,045) (0,045) 

   
Fysisk aktivitet -0,420** -0,200** 

 (0,061) (0,061) 

   
Nedsatt psykisk hälsa 0,078 0,078 

 (0,070) (0,069) 

   
Gift -0,048 -0,054 

 (0,058) (0,059) 

   
Genomsnittlig ålder -0,003 0,003*** 

 (0,014) (0,001) 

   
Genomsnittlig Ålder2 0.0000670 

 

 (0,000166)  

   
Konstant 0.0736 -2,626 

 (0,335) (1,897) 

   
Antal, n 224 224 

Förklaringsgrad, R2 0,701 0,702 



 

Tabell 8. OLS-skattningar  

          

Fetma Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 

     
Arbetslöshet 0,571*** -0,004 0,389*** 0,045 

 (0,086) (0,075) (0,071) (0,079) 

     
Eftergymnasial utbildning   -0,247*** -0,138*** 

   (0,022) (0,029) 

     
Genomsnittlig disponibel inkomst   0,036 0,038 

   (0,022) (0,023) 

     
Ej rekommenderat intag av frukt och grönt  0,406***  0,221*** 

  (0,042)  (0,045) 

     
Fysisk aktivitet  -0.276***  -0,203*** 

  (0,068)  (0,061) 

     
Nedsatt psykisk hälsa    0,081 

    (0,069) 

     
Gift    -0,048 

    (0,058) 

     
Genomsnittlig ålder    0,002*** 

    (0,000) 

     
Konstant 0,133*** 0,219*** -0,001 -0,051 

 (0,006) (0,052) (0,115) (0,136) 

     
Antal, n 224 224 224 224 

Förklaringsgrad, R2 0,178 0,589 0,559 0,7 

Not: Robusta standardavvikelser presenteras i parenteser. Den individuella koefficienten är statistiskt  

signifikant vid *5 % nivå, **1 % eller ***0,1 % nivå vid tvåsidigt test. 

Först presenteras en enkel linjär regression över Arbetslöshet och Fetma. Därefter prövas i 

Modell 8 hur parametervärdet för Arbetslöshet förändras när de fysiologiska 

förklaringsfaktorerna inkluderas. Resultatet från modellen visar att parametervärdet minskat 

från 0,571 i Modell 7 till -0,004 i Modell 8, samt att koefficienten tappat sin signifikans. 

Kontrollvariabler som sedan prövas i Modell 9 är Eftergymnasial utbildning samt 

Genomsnittlig disponibel inkomst. Modell 9 visar att koefficienten för Arbetslöshet är statistiskt 

signifikant samt att parametervärdet ändrats från 0,571 till 0,389. Modell 10 prövar hur 

parametervärdet för Arbetslöshet förändras när dels fysiologiska, dels socioekonomiska 

kontrollvariabler inkluderas. Modellen visar att när samtliga kontrollvariabler inkluderas är 



 

Eftergymnasial utbildningsnivå, Ej rekommenderat intag av frukt och grönt, Fysisk aktivitet 

samt Genomsnittlig ålder statistiskt signifikanta.   

Appendix C- Beräkningar vid modifiering av data 

 

Variabler som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller som 4-årigt genomsnitt: Fetma, Ej 

rekommenderat intag av frukt och Grönt och Fysisk aktivitet.  

 

 

År 2007–2010 2011–2014 

 

Snittvärde Xi Yi 

Not: i = Variabelnamn 

 

𝑇𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑓ö𝑟 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑖 =
𝑋𝑖 + 𝑌𝑖

2
 

Variabeln som SCB tillhandahåller som 4-årigt genomsnitt∶ Gift 

 

 

Antal  

(Snitt) 

Antal 

(Snitt) 

Antal 

(Snitt) 

År 2007–2010 2011–2014 

 

2007–2014 

Gift X1 X2 X3 

Ogift Y1 Y2 Y3 

Skild Z1 Z2 Z3 

Änka/änkling W1 W2 W3 

Not: i = Variabelnamn 

 

 
 

𝑋3 =
(𝑋1 + 𝑋2)

2
 

 

𝑌3 =
(𝑌1 + 𝑌2)

2
 

 



 

𝑍3 =
(𝑍1 + 𝑍2)

2
 

 

𝑊3 =
(𝑊1 + 𝑊2)

2
 

 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑖𝑓𝑡 =
𝑋3

𝑋3 + 𝑌3 + 𝑍3 + 𝑊3
 

 
 

Variabler som Folkhälsomyndigheten och SCB tillhandahåller som årsintervall: Arbetslöshet, 

Eftergymnasial utbildning, Genomsnittlig ålder, Nedsatt psykisk hälsa samt Genomsnittlig 

disponibel inkomst.    

 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Snittvärde Si Ti Ui Vi Wi Xi Yi Zi 

Not: i = Variabelnamn 

 

𝑇𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑓ö𝑟 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑖 =
𝑆𝑖 + 𝑇𝑖 + 𝑈𝑖 + 𝑉𝑖 + 𝑊𝑖 + 𝑋𝑖 + 𝑌𝑖 + 𝑍𝑖
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