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Fedme 
– et betydelig folkehelseproblem?    

I Pixars animasjonsfilm WALL-E presenteres vi for en fremtid hvor alle mennesker er degenerert til formløse 
fettberg som ikke lenger er i stand til å gå på egen hånd og derfor svever rundt på flygende lenestoler og 
slurper i seg flytende føde fra gigantiske begre mens de stirrer på en dataskjerm foran seg. Fettbergene 
er dumme og late. De befinner seg på et romskip, fordi jordkloden er ødelagt av forurensning og ikke har 
vært beboelig på århundrer. I én scene kan vi følge utviklingen ved å se portretter av de ulike kapteinene på 
romskipet, som blir feitere og feitere for hver generasjon.  

Det bildet som tegnes av menneskehetens fremtid i WALL-E, er ikke så ulikt det som jevnlig presenteres av 
helsemyndigheter og massemedier. Strengt tatt finner man advarsler mot en kommende fedmeepidemi i 
hvert fall ett århundre tilbake i tid, men det er ved årtusenskiftet at debatten skyter fart, og dette blir en 
utbredt oppfatning. Det skjedde ikke noe spesielt ved dette tidspunktet, sammenlignet med foregående år, 
hva antall overvektige og fete mennesker angår, og det var ikke noe bestemt kritisk punkt som ble nådd, men 
sentrale aktører i helsesektoren bestemte da at dette skulle vies særlig stor oppmerksomhet. I 1997 erklærte 
Verdens helseorganisasjon (WHO) krig mot ”den globale fedmeepidemien”, og tre år senere fulgte rapporten 
Obesity: preventing and managing the global epidemic.1 Samme år får antall artikler om emnet en voldsom 
økning i USA. Når vi søker opp antall forekomster av uttrykket ”fedmeepidemi” i norske aviser, finner vi bare 
et fåtall før år 2002. Deretter kan vi observere en sterk økning, med en foreløpig topp i 2009. Også hvis vi 
søker opp ”fedme” og ”overvekt” finner vi en markant økning etter årtusenskiftet. 

I den vitenskapelige litteraturen blir estimater på fedmeøkningens omfang og dens implikasjoner for folkehelsen 
som regel formulert med en rekke forbehold. Når disse studiene blir gjengitt i massemediene og politisk 
debatt, er imidlertid forbeholdene visket ut til fordel for et mest mulig dramatisk budskap. Illustrasjonsfotoene 
er gjerne av personer med en helt eksepsjonelt høy grad av fedme, som er lite representativ for gruppen 
som tilfredsstiller kriteriene for fedme. Artiklene er gjerne også krydret med udokumenterte og spekulative 
påstander som at vi nå for første gang vil se en oppvoksende generasjon som dør yngre enn foreldrene, og at 
dette skyldes fedmeøkningen.2 Det finnes imidlertid ingen seriøs forskning som støtter en slik påstand. 

Man legger gjerne til grunn at økningen i overvekt og fedme vil fortsette å utvikle seg slik den gjorde fra 
1970-tallet og frem til årtusenskiftet – med et litt forsinket forløp i Norge – men som vi skal se, er dette 
simpelthen ikke tilfellet. Det er mer enn tvilsomt å omtale dette som en ”epidemi”. Det er i så fall en epidemi 
som har opphørt, i og med at vekstkurven i det vesentlige ser ut til å ha flatet ut, dvs. at andelen overvektige 
og fete i hovedsak ikke øker lenger. Vel så viktig er det å stille spørsmål om hvorvidt kategoriene ”overvekt” og 
”fedme” er avgrenset på en hensiktsmessig måte, dvs. om vi får en adekvat forståelse av hvilke utfordringer 
folkehelsen er stilt overfor når det hevdes at en så-og-så stor del av befolkningen lider av overvekt og fedme. 

Det finnes en enorm mengde litteratur om årsakene til overvekt og fedme, med forklaringsmodeller hentet 
fra genetikk, evolusjonsteori, psykologi, sosiologi etc. Jeg vil i liten grad gå inn på denne litteraturen, annet 



2

nr. 11 / 2013C i v i t a - n o t a t

enn å bemerke at det synes åpenbart at det ikke dreier seg om et monokausalt fenomen. Når man går til den 
medisinske litteraturen, ser man at det dreier seg om så mange som 40-50 ulike risikofaktorer for utvikling av 
fedme. Hvis vi skal redegjøre for hvorfor ulike individer legger på seg i så ulik grad, vil vi måtte ta hensyn til en 
rekke ulike faktorer – kosthold3, genetikk4, alder, fysisk aktivitet, søvnmengde5 etc. – som i det vesentlige ligger 
utenfor dette notatets rammer å drøfte. Overvekt og fedme har mange årsaker, både i et epidemiologisk og 
et individuelt perspektiv. 

Jeg vil heller ikke bruke mye plass på hvorvidt fedme bør betraktes som en sykdom. Verdens helseorganisasjon 
(WHO) beskriver fedme som en ”kronisk sykdom”.6 Hvorvidt det er en rimelig beskrivelse avhenger av hvilket 
sykdomsbegrep man legger til grunn.7 At personer som er blitt så store at dette i seg selv fører til en vesentlig 
funksjonsnedsettelse, kan sies å være syke, er mindre kontroversielt enn at personer som har en relativt 
høy BMI, men som har et normalt funksjonsnivå, skulle være å betrakte som syke. WHO betrakter overvekt 
som en risikofaktor for sykdom, mens fedme, definert som en BMI over 30, betraktes som en sykdom enten 
den er ledsaget av andre sykdommer eller ei. Det er uheldig å knytte sykdom til en gitt BMI-grense uten å 
ta et individuelt funksjonsnivå i betraktning. Når WHO beskriver fedme som en sykdom er det fordi fedme 
er sterkt korrelert med en rekke andre sykdommer. Imidlertid har mange mennesker med betydelig fedme 
ingen av disse andre sykdommene, og det virker urimelig å kategorisere dem som syke ene og alene på grunn 
av fedmen. Slik sett er det mer rimelig å beskrive også fedme som en risikofaktor for sykdom, og ikke som en 
sykdom i seg selv. Den generelle tendensen i litteraturen er at overvekt og fedme er transformert fra å være 
statistiske avvik til å bli betraktet som noe sykelig. Når man ser på den medisinske litteraturen fra 1960-tallet 
og frem til i dag kan man observere en vesentlig endring i måten overvekt og fedme diskuteres på: Fra å 
være et symptom blir det i stadig større utstrekning betraktet som en egen sykdom med egne risikofaktorer, 
typologier og behandlinger.8 

Notatet har det mer begrensede siktemålet å vurdere hvilket omfang overvekts- og fedmeproblemet har, og 
om det er et rimelig samsvar mellom den empirien som er samlet inn i nyere tid, og det bildet av problemets 
omfang vi vanligvis presenteres for. Konklusjonen er at det ikke synes å være noe vesentlig problem knyttet til 
antall overvektige i dag, og at fedmeproblemet er mer begrenset enn vanligvis antatt. Det er ikke grunnlag for 
å hevde at antallet overvektige og fete fortsatt øker, og det er antakelig bare to prosent av befolkningen som 
er utsatt for vesentlig helserisiko på grunn av fedme. Som vi skal se, er det heller ikke grunnlag for å hevde at 
gruppen med fedme påfører fellesskapet økte helseutgifter. 

Etter en redegjørelse for hva BMI er og hvilke problemer som generelt er knyttet til bruk av denne 
måleenheten, vil vi se på utviklingen i befolkningens BMI over tid og sammenligne Norge med andre land. 
Deretter presenteres nyere studier av sammenhengen mellom BMI og dødelighet før vi forsøker å fastslå 
hvilken sammenheng som eventuelt finnes mellom BMI og offentlige helseutgifter. Avslutningsvis vurderes 
noen helsepolitiske problemstillinger.  

BMI
De fleste diskusjoner av overvekts- og fedmeproblematikken legger til grunn måleenheten BMI.9 Når det for 
eksempel hevdes at en gitt andel av befolkningen lider av overvekt eller fedme, er det nesten uten unntak 
BMI som er lagt til grunn. Dette gjelder for eksempel estimater fra WHO, Folkehelseinstituttet og Statistisk 
sentralbyrå. Det finnes en rekke andre målemetoder for fedme – for eksempel forholdet mellom hofte og 
midje, mengde underhudsfett målt ved ”klyping” og CT-scanning – som er å foretrekke til klinisk bruk, og som 
dessuten har et vesentlig høyere presisjonsnivå når mengden kroppsfett skal bestemmes, men disse skal ikke 
diskuteres her.   

Frem til sent 1800-tall var det ikke vanlig å veie seg hos legen, og de færreste legekontorer hadde en egen 
vekt. Man foretok en kvalitativ vurdering av pasienten ved å se på ham eller henne.10 Medisinske verker 
anbefalte gjerne at man hadde litt fettreserver på kroppen. De brukte ikke BMI som måleenhet, men ut fra 



3

nr. 11 / 2013C i v i t a - n o t a t

beskrivelsene som gis, kan man anta at normen ville samsvare med ”overvekt” ut fra dagens BMI-standard. 
Har vi funnet en bedre norm i dag? Det er i grunnen ikke så mye som tyder på det. 

BMI er en måleenhet som stammer fra Adolphe Quetelet, som utformet den i 1832. Quetelet ville definere 
gjennomsnittsmennesket i alle henseender, fra alder ved giftemål til armstyrke, og brukte tall fra undersøkelser 
av franske og skotske soldater. Han fant en normalfordeling av forholdet mellom høyde og vekt i befolkningen, 
og at vekten ikke økte direkte proporsjonalt med høyden – slik at en person som er 10 prosent høyere enn 
gjennomsnittet veier 10 prosent mer – men med kvadratet av høyden. For å beregne BMI vil man følgelig dele 
vekt i kilo på høyden i meter opphøyd i annen, for eksempel: 75/1,792 = 23,4. En person som veier 75 kilo og har 
en høyde på 1,79 meter vil altså ha en BMI på 23,4. Quetelet var for øvrig ikke opptatt av fedmeproblematikk, 
og hans arbeid var ikke motivert av å skulle bidra til klinisk medisin. Han hadde et religiøst formål om å vise 
hvordan en guddommelig orden gjorde seg gjeldende på jorden. 

Den brede bruken av Quetelets formel for å beregne overvekt og fedme skriver seg tilbake til 1972, da Ancel 
Keys et al. publiserte artikkelen ”Indices of relative weight and obesity”.11 Det var også her betegnelsen BMI 
ble innført på Quetelets formel. Forut for dette var det mer vanlig å bruke tabeller som var utviklet av den 
amerikanske forsikringsbransjen, men disse tabellene var relativt kompliserte i bruk og hadde mange feilkilder. 
Det kan imidlertid nevnes at norske helsemyndigheter brukte Quetelets formel etter andre verdenskrig 
for å identifisere undervektige personer, da disse var særlig utsatt for pådra seg tuberkulose. Keys et al. 
undersøkte ulike formler for forholdet mellom høyde og vekt for å fastslå hvilke av disse som samsvarte 
best med direkte målinger av fettprosent, og Quetelets formel kom nærmest. Formelen er dessuten svært 
praktisk i bruk for den som vil gjennomføre epidemiologiske studier. Keys et al. advarte imidlertid mot å 
bruke BMI klinisk på individer, fordi denne enkle formelen ikke tar hensyn til en lang rekke variabler som er 
avgjørende for hvilke implikasjoner en gitt BMI vil ha for et individs helse. Dessverre bruker mange fastleger 
BMI klinisk på enkeltpasienter, og det bør de simpelthen slutte med, da standarden ikke egner seg til slik bruk. 
I epidemiologiske studier kan bruk av BMI ha noe mer for seg, fordi det muliggjør et relativt raskt overblikk 
over endringer i befolkningens biomasse. Imidlertid er svakhetene ved BMI betydelige også til slik bruk. 

Et velkjent problem med BMI er at denne måleenheten ikke skiller mellom muskler og fett, og siden muskler 
er tyngre enn fett, kan man få det besynderlige resultatet at en kroppsbygger som knapt har underhudsfett 
havner i fedmekategorien. Hvorvidt en person er kraftig eller smalt bygget er ikke en variabel som ivaretas. 
Det tas heller ikke høyde for at kroppshøyden avtar i alderdommen, slik at et individ da kan få en høyere 
BMI uten å ha lagt på seg et gram fett (eller muskler). Ulike etniske grupper vil ha relativt stor variasjon i 
mengden kroppsfett ved samme BMI, der for eksempel mennesker fra Sør-Asia normalt vil ha en vesentlig 
større mengde kroppsfett ved en BMI på 25 enn hva en nordeuropeer vil ha. 

I utgangspunktet vil man ved å beregne BMI for ulike individer simpelthen få et kontinuum av tallverdier. 
Man ønsker imidlertid å bruke dette til å klassifisere befolkningen, dvs. ordne den i distinkte grupper. Slike 
klassifiseringer vil alltid ha et betydelig innslag av vilkårlighet, og de vil forsterke vår oppfatning av visse 
forskjeller og forminske vår oppfatning av andre. For eksempel vil vi ved å sette et skille mellom normalvekt 
og overvekt på 25, skape en oppfatning av at de som er under denne grensen har noe vesentlig felles som 
skiller dem fra dem som er over grensen. Ser vi på en person på 180 centimeter, som veier 80.7 kilo, vil han 
være normalvektig, fordi han har en BMI på 24,9. Hvis han derimot går opp tre hekto, til en vekt på 81 kilo, 
får han en BMI på 25 og er følgelig å betrakte som overvektig. Hvis han i stedet går ned til 60 kilo, er han 
fortsatt normalvektig, fordi han da har en BMI på 18,5. Vi ser altså variasjonen innad i kategorien normalvekt 
for en person på 180 centimeter kan være så stor som over 20 kilo, mens variasjonen mellom kategoriene 
normalvekt og overvekt kan være så liten som tre hekto. Dette eksemplet illustrerer hvor meningsløst det er 
å betrakte individer som faller innenfor en gitt kategori, som en homogen gruppe, og at grensedragningen 
mellom gruppene har et stort innslag av vilkårlighet. 

Tidligere var variasjonen stor i vurderingen av hvilken BMI-grense som skulle knyttes til overvekt, og mange 
medisinere la seg opp mot en BMI på 30, men dette er senere blitt nedjustert og standardisert. I 1985 ble 
overvekt/fedme definert av et konsensuspanel ved National Health Institute (NHI) i USA, som å bestå i en 
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BMI over 27,8 for menn og 27,3 for kvinner, og vektreduksjon ble anbefalt for individer med BMI over disse 
grensene. WHO sluttet seg til disse grensene. I 1997 reviderte WHO sine grenser til at grensen for overvekt 
skulle gå ved BMI på 25, for fedme klasse I på 30, fedme klasse II på 35 og fedme klasse III på 40. Grensen 
for undervektighet ble bestemt å gå ved 18,5. WHO bestemte også at begge kjønn skulle ha samme grenser. 

En slik justering viser også noe av vilkårligheten ved hvilken kategori en person plasseres i: 30 millioner 
amerikanere som var ”normalvektige” én dag, ble med ett ”overvektige” den neste. Det er uklart hvorfor 
WHO satte grensene slik. Det ble riktignok oppgitt at dødeligheten økte signifikant ved en BMI over 25, men 
det tallet samsvarte ikke så godt med mye av empirien som var kjent på det tidspunktet. Som vi skal se, 
har senere studier gitt ytterligere grunn til å betvile at grensen er satt på et hensiktmessig nivå. Disse nye 
grensene var uansett i liten utstrekning begrunnet i forskningen som fantes om korrelasjoner mellom ulike 
nivåer av BMI og dødelighet/sykelighet, og man kan mistenke at de ble valgt primært fordi 25 er lettere å 
huske enn for eksempel 27,8. 

Standardkategoriseringen av BMI er nå som følger: 
Kategori BMI
Undervekt ≤ 18,5
Normalvekt 18,5 – 24,9
Overvekt 25 – 29,9
Fedme klasse I (moderat fedme) 30 – 34,9
Fedme klasse II (alvorlig fedme) 35 – 39,9
Fedme klasse III (svært alvorlig fedme) ≥ 40

Hvis vi skal illustrere hvilken vekt disse grensene tilsvarer, kan vi for eksempel beregne det ut fra høyder på 
henholdsvis 160, 170 og 180 centimeter:
 
Høyde BMI 18.5 BMI 25 BMI 30 BMI 35 BMI 40
160 cm 47,4 kg 64 kg 76,8 kg 89,6 kg 102,4 kg
170 cm 53,5 kg 72,3 kg 86,7 kg 101,2 kg 115,6 kg
180 cm 60 kg 81 kg 97,2 kg 113,4 kg 129,6 kg

Ofte snakker man udifferensiert om ”fedme” og slår sammen de tre siste gruppene, men dette er villedende, 
da det er svært betydelige forskjeller i dødelighet mellom fedme klasse I og III. Enda verre blir det når man 
snakker om ”overvekt og fedme” under ett uten å skille mellom dem, som om de representerer samme 
problem. Vi skal senere se at ”overvekt” faktisk er korrelert med lavere dødelighet enn ”normalvekt”. Det kan 
også nevnes at noen forskere differensierer ytterligere innenfor både undervekt og fedme, med nye grenser 
på 15, 16, 45, 50 og 60, men det skal ikke berøres videre i dette notatet.  

Hva mener vi med ”normal” BMI? Vi kan enten si at det er gjennomsnittsvekten/medianvekten for en gitt 
aldersgruppe, og da kan ”normal” vekt ganske enkelt fastslås ved å måle befolkningens høyde og vekt, og så 
beregne forholdet mellom de to. En annen innfallsvinkel er å beregne en slags idealvekt, fortrinnsvis den som 
er korrelert med lavest sykelighet og dødelighet, og hevde at denne er det ”normale”. Disse to variantene av 
”normal”, en deskriptiv og en normativ, er ikke sammenfallende. Den deskriptive normalvekten forandrer seg 
etter hvert som befolkningens vekt forandrer seg, mens den normative normalvekten i prinsippet ligger fast 
som en standard som bør etterstrebes. Den nåværende grensen på 25 for overvekt er en normativ normalvekt. 
Når over halvparten av alle i en befolkning kategoriseres som ”overvektige”, følger det per definisjon at de 
ikke har en ”normal” vekt, til tross for at de har den mest vanlige vekten. Er denne grensen for normalvekt 
trukket hensiktsmessig, dvs. angir den virkelig den statistisk laveste helserisikoen? I neste del av notatet vil vi 
se at så neppe er tilfelle. 
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BMI OG DØDELIGHET
Forbindelsen mellom fedme og dødelighet var et tema allerede i antikkens medisin og filosofi. Hippokrates 
hevdet at fete mennesker syntes å ha en høyere dødelighet enn tynne mennesker. Platon advarte mot 
gastrimargia, som vi kan oversette ordrett med ”tarmgalskap”, og hevdet at det både fører til tidligere død 
og gjør oss sløve i sinnet. Det er ikke så overraskende at Hippokrates og Platon var opptatt av fedme, gitt 
at den greske medisinen i stor utstrekning falt inn under dietikken, hvor hovedforklaringen på sykdoms- og 
helbredelsesprosesser var å finne i mat og drikke. Men jeg skal ikke dvele ved fedmens idéhistorie her.12

Strengt tatt dør ingen av fedme, men man kan dø av sykdommer som sannsynligvis er forårsaket av fedme.13 
For enkelhets skyld vil jeg imidlertid her snakke om dødsfall forårsaket av fedme. Et problem med å bruke 
dødelighet som mål, er at det ikke følger fra det faktum at folk lever lenger til at de også er mindre syke, men 
dødelighet er en praktisk indikator for helsetilstanden i en gruppe, siden døden er definitiv mens sykdom 
kommer i grader. 

Et tall som ofte refereres i massemediene og i fedmelitteraturen, er at overvekt og fedme krever 300.000 
menneskeliv i USA årlig. Dette estimatet ble presentert av USAs helsedirektør i 2001. Tallet er hentet fra 
en studie fra 1999, hvor forskerne forsøkte å estimere antall døde av overvekt og fedme i USA i 1991.14 Da 
Center for Disease Control (CDC) skulle oppdatere tallene, økte tallet med ytterligere 100.000, og kom opp 
i hele 400.000 i en studie fra 2004.15 Denne studien førte til store kontroverser, fordi andre forskere ved 
CDC mistenkte at den hadde svært store statistiske svakheter, men CDC valgte å forsøke å legge lokk på 
denne dissensen. Da det ble offentlig kjent at det var så store indre uenigheter om studien i CDC, og at CDC 
forsøkte å tildekke snarere enn å oppklare de metodologiske svakhetene ved studien, ble det ble besluttet 
å foreta en fornyet analyse med bedre statistiske redskaper. Resultatene av den nye studien var ikke mindre 
oppsiktsvekkende, da den ga vesentlig lavere tall. Først ble tallet for døde på grunn av fedme nedjustert til 
112.000, bare litt over en fjerdedel av forrige anslag.16 Men ikke bare det: Da man så på det samlede tallet 
for både overvekt og fedme, og det viste seg at personer i kategorien ”overvektig” hadde signifikant lavere 
dødelighet enn de normalvektige, og man slik sett kunne ”trekke fra” 86.000 dødsfall, endte man opp med en 
totalsum på under 26.000 dødsfall årlig på grunn av overvekt og fedme, altså bare en brøkdel av tallene i de 
tidligere studiene. For sammenligningens skyld kan det også nevnes at dette tallet ligger et godt stykke under 
vanlige estimater fra CDC og andre over for eksempel årlige influensadødsfall og selvmord i USA. Meg bekjent 
finnes det ingen estimater over hvor mange dødsfall i Norge som kan tilskrives overvekt og fedme årlig. Gitt 
at andelen personer med fedme er vesentlig høyere i USA enn i Norge, samt at USA har en befolkning på 
310-315 millioner mot Norges fem, kan man anta at det dreier seg om noen hundre dødsfall. Selvsagt skal 
man ikke kimse av et slikt tall, men mange vil muligens mene at det ikke er så alarmerende høyt. Det kan 
også nevnes at en kanadisk studie landet på et estimat på 4.321 døde kanadiere årlig på grunn av overvekt og 
fedme.17 Canada har lavere prevalens av overvekt og fedme enn USA, men ligger godt over det norske nivået, 
og har dessuten nesten syv ganger så mange innbyggere som Norge. 

Man skal alltid være varsom med å trekke slutninger om årsaksforhold ut fra observerte korrelasjoner. 
Innenfor et gitt utvalg vil man kunne finne korrelasjoner mellom nær sagt hva som helst, som at menn som 
er 180 centimeter høye, har lavere dødelighet enn menn som er 181 centimeter, uten at det gir oss grunn 
til å tro at denne centimeteren spiller noen kausal rolle for dødeligheten. Hvis vi finner en sterk korrelasjon 
mellom X og Y i en rekke studier med ulike utvalg og hvor korrelasjonen kontrolleres mot andre variabler, vil 
heller ikke det bevise at det foreligger en årsakssammenheng, men det kan gi oss grunn til å anta at det finnes 
en slik sammenheng og i hvert fall til å lete etter den. 

Resultatene spriker mellom ulike studier som undersøker korrelasjonen mellom BMI og dødelighet. Det er 
imidlertid bred enighet om at undervektighet (BMI under 18,5) er korrelert med høyere dødelighet. Det 
samme gjelder fedme (BMI over 30), men her vil mange hevde at vi må skille mellom klasse I, II og III, da en 
del tyder på at det først er ved klasse II og III at en signifikant høyere helserisiko gjør seg gjeldende. Studiene 
viser gjennomgående at dødeligheten øker ned mot 18,5 og opp mot 35. Selv om et individ har en BMI på 32, 
og slik sett er klart innenfor fedmekategorien, vil det statistisk være utsatt for relativt liten helserisiko utover 
den vi finner hos en person med ”normalvekt”. 
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Det enorme tilfanget av studier av korrelasjonen mellom BMI og overvekt, og hvor studiene er av høyst 
varierende kvalitet, innebærer at man kan finne støtte for et nesten hvilket som helst standpunkt i litteraturen. 
Som følge av dette kan man i liten grad basere ens oppfatninger på enkeltstudier. Det beste grunnlaget får 
man ved å se på metastudier som er publisert i de mest anerkjente medisinske tidsskriftene. Den meg bekjent 
hittil mest omfattende metastudien – av nesten 100 andre studier – ble publisert av Kathrine M. Flegal et al. 
i Journal of the American Medical Association i januar 2013.18 Flegal et al. fant at den laveste dødeligheten 
var korrelert med en BMI på 25-30, altså ”overvekt”. Den var signifikant lavere enn dødeligheten til gruppen 
normalvektige, med en helserisikofaktor på 0,94. Det betyr at de overvektige hadde seks prosents mindre 
sannsynlighet enn de normalvektige for å dø innenfor studiens tidsrom. Sett under ett var fedme korrelert 
med høyere dødelighet enn normalvektighet, men når det differensieres mellom fedme klasse I, II og III, viste 
det seg at bare klasse II og III var korrelert med høyere dødelighet, og ikke klasse I, som var korrelert med 
samme dødelighet som hos normalvektige. Det er også verdt å merke seg at denne tendensen økte med 
alderen: I aldersgruppen over 65 år var både overvekt og fedme klasse I korrelert med en helserisikofaktor på 
0,90, dvs. at personer i disse to gruppene hadde 10 prosent lavere sannsynlighet for å dø innenfor studiens 
tidsrom enn de normalvektige. 

Funnene til Flegal et al. samsvarer også godt med tidligere metastudier. For eksempel fant Daniel L. McGee 
i 2005 at det å være ”overvektig” var korrelert med lavere dødelighet enn ”normalvektighet”, med en 
helserisikofaktor på 0,97.19 Det må, som allerede fremhevet, tas i betraktning at andre studier, deriblant store 
metastudier, er kommet til andre resultater, hvor økt dødelighet inntreffer ved en vesentlig lavere BMI. For 
eksempel fant Gary Whitlock et al. lavest dødelighet ved en BMI på 22,5-25.20 Jeg legger i det følgende til 
grunn resultatene til Flegal et al., fordi dette er den nyeste og mest omfattende metastudien, men den store 
variasjonen mellom funnene i ulike studier tilsier en varsomhet med hensyn til hvilke konklusjoner man skal 
trekke.   

Vi vet ikke hvorfor overvekt er korrelert med en lavere dødelighet. Det kan være en rent fysiologisk forklaring, 
som at en noe større andel fett beskytter mot en del sykdommer, og at det gjør pasienter bedre rustet 
for å overleve kirurgiske inngrep, blant annet hjertekirurgi.21 Selv om fedme generelt er korrelert med 
høyere dødelighet, finner vi at det motsatte er tilfellet hos pasientgrupper med blant annet visse hjerte- 
og nyrelidelser. Det kan skyldes at personer i kategoriene overvekt og fedme får en bedre oppfølging av 
helsevesenet enn normalvektige, fordi de antas å være utsatt for større risiko. Det kan også skyldes at røykere 
ofte er tynnere enn ikke-røykere, samtidig som røyking er sterkt korrelert med høyere dødelighet. Årsakene til 
disse forskningsfunnene kan være mange. Uansett gir disse funnene oss ikke grunn til å anta at overvektige er 
utsatt for en høyere risiko enn normalvektige. Tvert imot kan vi hevde at den delen av befolkningen som har 
fått en vektøkning og beveget seg fra kategorien normalvektig til overvektig statistisk har økt sin forventede 
levealder noe. 

Dette tilsier at BMI-grensene er trukket på en lite hensiktsmessig måte. Etter alt å dømme burde man 
forskjøvet grensene, slik at ”overvekt” betegner en tilstand med BMI over 30 og fedme med en BMI over 35. 
Dette viser også hvorfor alarmerende påstander om at en så-og-så stor del befolkningen nå lider av overvekt 
og fedme er villedende. Å slå sammen overvekt og fedme på en slik måte når gruppene har så ulik helserisiko, 
og hvor de overvektige faktisk kan syne å ha lavere helserisiko enn normalvektige, gir et feilaktig bilde av hva 
slags folkehelserisiko overvekt og fedme representerer. Studien til Flegal et al. tilsier at det er fedme klasse 
II og III som gir grunn til bekymring. For å vurdere hvilket folkehelseproblem dette utgjør, må vi finne ut 
hvor stor del av befolkningen som havner i disse kategoriene. Det er ikke så enkelt å avgjøre, siden de fleste 
studier bare presenterer tall for fedme generelt, uten å differensiere mellom klasse I, II og III. Jeg vil senere 
presentere tall for hvor stor del av den norske befolkningen som faller inn i hver av de tre klassene. Det bør 
også tas hensyn til alder, siden korrelasjonen mellom fedme og dødelighet avtar med økende alder.22 Fedme 
synes altså å utgjøre en mindre helsefare for eldre personer enn for de yngre. 
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Det finnes ikke noe generelt svar på når fedme kan sies å utgjøre en vesentlig helserisiko, da det vil variere 
fra person til person. Epidemiologiske data tilsier at en ”gjennomsnittsperson” må ha en betydelig mengde 
kroppsfett for at det skal kunne sies å utgjøre en selvstendig og vesentlig helserisiko. Angitt i BMI snakker vi 
antakelig om verdier på 35 og oppover, men det må tas store forbehold ved en slik tallangivelse. En studie 
av 11.000 personer i opptil åtte år konkluderte imidlertid med at BMI var dårlig egnet som predikator for 
hjerteinfarkt, slag og død.23 Det er store variasjoner mellom ulike sykdommer med henblikk på når en korrelasjon 
kan observeres mellom en økning i BMI og en økning i sykelighet. Økt risiko for diabetes kan begynne allerede 
ved en BMI på 22, mens det ikke finnes noen som helst økt korrelasjon med enkelte krefttyper før en BMI 
på langt over 30. Statistisk er det imidlertid belegg for å hevde at undervektighet er korrelert med høyere 
forekomst av blant annet lungekreft og kreft i magesekken, mens hjerteinfarkt, hjerneslag, tykktarmskreft og 
type 2-diabetes forekommer oftere hos personer med fedme. 

Ethvert generelt svar på spørsmålet om hvilken BMI som utgjør en helserisiko er problematisk, fordi variabler 
som kjønn, etnisitet og alder gir betydelige forskjeller i korrelasjon mellom BMI og dødelighet/sykelighet.24 
Hvilken helserisiko en gitt BMI representerer for et individ, avhenger av dette individets øvrige egenskaper. 
Simpelthen å ha en gitt BMI forteller ikke så mye om et individs helsetilstand. Klinisk er derfor et individs 
BMI temmelig irrelevant. Imidlertid har man i et folkehelseperspektiv også behov for et overblikk over 
befolkningen, og da må man dessverre bruke BMI, siden det primært er slike data som er tilgjengelige. 

Hvis vi legger til grunn tallene fra Flegal et al., bør vi først og fremst konsentrere oss om personer med en BMI 
høyere enn 35. Hvor mange personer dreier det seg om i Norge? Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet 
presenterer bare tallene for fedme under ett, dvs. at det ikke differensieres mellom klasse I, II og III av fedme. 
Hvis vi bruker rådata fra Levekårsundersøkelsen 2008, kan vi imidlertid generere disse tallene.25 Ser vi på 
befolkningen i alderen 18-64 år får vi prevalens på 10,5 prosent for BMI på 30 eller høyere, 2 prosent for 
BMI på 35 eller høyere, og 0,4 prosent for BMI på 40 eller høyere. Tallene er tilnærmet like for begge kjønn, 
men noe høyere for menn enn kvinner for en BMI over 30. Hvis vi legger til grunn dødelighetstallene fra 
Flegal et al., er det gruppen med BMI på 35 eller høyere som bør bekymre oss. Denne gruppen utgjør to 
prosent av befolkningen, dvs. at rundt 100.000 personer har en BMI som er korrelert med en vesentlig høyere 
helserisiko. Det er i og for seg et betydelig antall, men det er vesentlig lavere enn hva man kan få inntrykk av 
i en del av de mest dramatiske beskrivelsene av ”fedmeepidemiens konsekvenser”. 

ØKNING I BMI OVER TID – EN EPIDEMI? 
Et estimat er at det i 2008 fantes halvannen milliard ”overvektige” og 500 millioner ”fete” mennesker på 
kloden.26 Det finnes en rekke studier som viser en dramatisk økning i overvekt og fedme globalt de siste 
tiårene, og gjennomsnittsvekten har også økt. De mest alarmerende påstandene om overvekt og fedme har 
vært basert på fremtidsscenarier, hvor man har antatt at økningen fremover vil være like stor eller enda større. 
Det finnes faktisk forskere som på et metodologisk uhyre tvilsomt grunnlag har hevdet at alle amerikanere 
vil være overvektige eller fete innen 2048.27 Det er innlysende at så ikke kommer til å være tilfellet, da det for 
eksempel vil finnes amerikanske anorektikere i 2048. En slik slutning fra fortid til fremtid kan lett få absurde 
konsekvenser. På liknende grunnlag kunne man for eksempel hevde at økningen i antall skateboardere i Norge 
på 1990-tallet tilsier at absolutt alle nordmenn vil kjøre skateboard innen 2050. Man kan ikke simpelthen anta 
at en økning innenfor et avgrenset tidsrom vil fortsette på samme vis fremover, man må i stedet studere 
utviklingen fortløpende etter hvert som nye tall kommer til. Estimater som strekker seg langt frem i tid bør 
man være uhyre varsom med.  

Den vesentlige økningen synes i de fleste vestlige landene å ha funnet sted fra 1970-tallet og frem til 
årtusenskiftet, selv om forløpet varierer fra land til land. Ved årtusenskiftet flatet imidlertid kurvene for det 
meste ut, og tallene har endret seg lite siden. I The End of the Obesity Epidemic legger Michael Gard frem 
et vell av statistikk som tilsier at prevalensen av overvekt og fedme ikke har økt i USA, Canada, Australia, 
New Zealand, Storbritannia etc. fra slutten av 1990-tallet og fremover.28 Dette gjelder både menn, kvinner 
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og barn. Andre studier bekrefter Gards funn. Median-BMI i USA økte fra 25 i 1980 til 28 i 2002, og deretter 
flatet den ut.29 Da denne ”fedmeepidemien” ble gjenstand for bred oppmerksomhet på slutten av 1990-talet, 
hadde den i realiteten begynt å stoppe opp. Imidlertid begynte økningen på ulike tidspunkter i ulike land, og 
det har også utflatingen gjort. I Norge kom økningen senere. Det var for eksempel ingen økning i fedme for 
40-45-åringene i Norge fra 1960-tallet og frem til 1980-tallet, men deretter begynte omfanget å øke.30 Hvorvidt 
det fortsatt øker, er det ingen som kan si med sikkerhet, og Folkehelsemeldingen påpeker at ”kunnskap om 
vektutviklingen blant voksne er mangelfull”.31 Som vi skal se, er det imidlertid grunner til å anta at det ikke 
lenger er noen økning i Norge.  

Et gjennomgående trekk ved økningen i ulike land er at et mindretall trekker kraftig opp, mens majoriteten 
av befolkningen har hatt en ganske moderat vektøkning. Mellom 1980 og 1994 økte antall amerikanere 
med fedme med hele 55 prosent, men det innebar ikke at gjennomsnittsamerikaneren økte sin vekt med 55 
prosent. Også gjennomsnittsamerikaneren økte i vekt i dette tidsrommet, men bare tre til fem kilo, avhengig 
av høyde. En slik økning kan imidlertid gi store utslag i tallene for overvekt og fedme, hvis det innebærer at 
mange mennesker flyttes fra den øverste delen av én kategori til den nederste delen av en annen. Hvis vi 
tenker oss at den gjennomsnittlige vektøkningen i befolkningen innenfor et gitt tidsrom er på én kilo, kan dette 
alene føre til dramatiske endringer i antall overvektige, hvis mange som er i den øverste delen av normalvekt, 
havner i den nederste delen av overvekt uten at dette har noen vesentlige følger for deres helse. 

Når vi skal forklare BMI-økning i befolkningen som helhet, må vi også ta hensyn til demografiske faktorer 
som økning i gjennomsnittlig levealder og antall innvandrere. En av de viktigste årsakene til vektøkningen i 
befolkningen er nok også den sterke reduksjonen i antall røykere. Det anslås at en fjerdedel av vektøkningen 
i USA kan tilskrives røykeslutt.32

Noen hovedfunn som kan hentes ut fra Folkehelseinstituttets databaser, er: Vekten har økt signifikant i den 
norske befolkningen de siste 30 årene. Det er store regionale forskjeller, hvor vekten er klart høyest i Helseregion 
Nord og lavest i Helseregion Sør-Øst. Andelen med overvekt og fedme er vesentlig lavere i sentrale kommuner 
enn i mindre sentrale kommuner. Det er også store variasjoner i undervektighet, definert som en BMI på 
under 18,5: I Oslo er 15 prosent av 17 år gamle jenter undervektige, mens seks prosent er overvektige/fete, 
og i Finnmark er situasjonen den motsatte med seks prosent undervektige og 16 prosent overvektige/fete. 
For landet som helhet er 11 prosent av 17 år gamle jenter undervektige og ni prosent overvektige/fete.33 Vi 
ser samme mønster hos guttene: I Oslo har seks prosent overvekt/fedme, mens 10 prosent er undervektige, 
og i Finnmark har 18 prosent overvekt/fedme, mens fem prosent er undervektige. Generelt er det et omvendt 
proporsjonalt forhold mellom antall innbyggere i en by eller tettsted og andelen med overvekt og fedme. I 
Oslo er andelen med overvekt og fedme vesentlig høyere på østkanten enn på vestkanten, og dette gjelder 
særlig kvinner. Innvandrere har generelt vesentlig høyere forekomst av overvekt og fedme enn befolkningen 
for øvrig, men det er store variasjoner mellom ulike etniske grupper, hvor tyrkiske kvinner har den største 
andelen overvekt og vietnamesiske menn den laveste. Korrelasjonen mellom fedme og lav sosioøkonomisk 
status er veldokumentert internasjonalt.34 Det samme er tilfellet i Norge: God familieøkonomi er korrelert 
med lavere forekomst av overvekt og fedme. Det samme er høyere utdannelse. 

Som vi har sett, har veksten i gruppene overvekt og fedme flatet ut eller til og med gått noe tilbake de fleste 
steder. Hva er situasjonen i Norge? Vi vet ikke. Økningen i BMI kom senere til Norge enn til mange andre 
land, og hvis utviklingen i Norge er som i disse landene, er det grunn til å anta at kurvene også har flatet 
ut her. Problemet er at vårt tallmateriale er for gammelt, da vi i det vesentlige må basere oss på tall fra 
Levekårsundersøkelsen 2008, og vi vet ikke så mye om hvordan utviklingen har vært siden. Studier av barn 
kan imidlertid være en indikator på utviklingen, og hvis vi antar at utviklingen hos voksne følger omtrent 
samme linjer som hos barn, er det grunn til å tro at økningen nå har opphørt også i Norge. Barnevektstudien 
2008-2012 viser ingen økning i andelen barn med overvekt og fedme.35 Folkehelsemeldingen tar antakelig feil 
når den påstår: ”Norske barn er mindre overvektige enn barn i mange andre land, men vektkurvene ser ut til 
å peke oppover også hos oss.”36 Det var en økning i overvekt hos barn fra 15 til 18 prosent fra 2008 til 2010, 
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men denne var tilbake på utgangsnivået i 2012. Andelen barn med fedme var uendret på 3,5 prosent i alle 
årene. Forutsatt at utviklingen hos befolkningen som helhet har vært omtrent som utviklingen hos barn, kan 
vi anta at andelen med fedme ikke har økt siden 2008. Ytterligere en indikator på dette er at gjennomsnittlig 
fødselsvekt etter å ha økt mellom 1990 og 2000 er tilbake like over nivået i 1990.37

Uttrykket ”fedmeepidemi” var aldri særlig presist, da vi vanligvis snakker om epidemier i forbindelse med 
spredning av infeksjonssykdommer og hvor det finnes én enkelt årsak til sykdommen. Vektøkningen som 
er observert fra 1970-årene og fremover, passer åpenbart ikke inn i en slik modell, og ”fedmeepidemi” bør 
betraktes som en metafor. Spørsmålet er om metaforen er passende for å beskrive saksforholdene. ”Epidemi” 
kan kanskje sies å ha vært noe mer treffende tidligere, da en betydelig økning kunne observeres, men det 
vi ser  dag kan ikke med noen rimelighet kalles en epidemi. Utflatingen og i enkelte tilfeller reduksjonen 
i prevalens av overvekt og fedme i land etter land tilsier at alle de dramatiske scenariene for fremtidige 
overvekts- og fedmerater må avvises som utroverdige. ”Epidemien” er etter alt å dømme forbi. 

OFFENTLIGE UTGIFTER FORÅRSAKET AV OVERVEKT OG FEDME 
Et moment som ofte fremheves i fedmedebatten, er at denne ”epidemien” påfører statene enorme helseutgifter. 
Et estimat er for eksempel at fedmerelaterte lidelser vil utgjøre 16 prosent av alle helseutgifter i USA innen 
2030.38 Et slikt estimat kan for alt jeg vet vise seg å være korrekt, men det innebærer ikke nødvendigvis at 
fedme fører til økte helseutgifter. Og som Gio B. Gori og Brian J. Richter påpekte i en innflytelsesrik artikkel i 
1978: Man sparer ikke nødvendigvis penger ved å forhindre sykdom.39 

Det finnes ikke noe ukontroversielt svar på spørsmålet om hvilke ekstrautgifter personer med overvekt og 
fedme eventuelt påfører fellesskapet på grunn av sin vekt. Det dreier seg om et uhyre komplekst regnestykke. 
Det finnes estimater over helseutgifter isolert sett. Disse tilsier at fedme i et livsløpsperspektiv ikke er 
forbundet med høyere helseutgifter. Pieter H. M. van Baal et al. undersøkte hvorvidt Nederlands helseutgifter 
kunne reduseres ved å redusere andelen med fedme i befolkningen.40 De sammenlignet tre grupper: (1) Ikke-
røykere med normalvekt, (2) røykere med normalvekt og (3) ikke-røykere med fedme, men jeg skal ikke ta for 
meg tallene for røykerne her. Deres funn var at en reduksjon i andelen med fedme ville redusere utgiftene 
knyttet til fedmerelaterte lidelser, men at dette totalt sett fører til en kostnadsøkning, fordi antall leveår 
øker, og da øker også utgiftene til behandling av ikke-fedmerelaterte lidelser. Kort sagt er leveår dyrere enn 
kilo for helsevesenet, og det innebærer at et gjennomsnittsmedlem av gruppen normalvektige i løpet av 
livet genererer større helseutgifter enn et gjennomsnittsmedlem av gruppen med fedme. I van Baal et al.’s 
studie ble de normalvektige 84 år, mens personer med fedme døde omtrent fire år tidligere. Anslaget over 
helseutgifter fra 20-årsalderen livet ut var at de normalvektige kostet $417.000, mens personene med fedme 
kostet $371.000. Van Baal et al. tar en rekke forbehold, som at personene med fedme kan svekke statens 
inntekter gjennom lavere produktivitet, og denne indirekte kostnaden kan, for alt vi vet, være høyere enn de 
direkte helseutgiftene. 

Vi kan estimere helseutgifter i et gitt år. Siden en viss andel av utgiftene går til fedmerelaterte lidelser, synes 
det å følge at fedme fører til økte helseutgifter. Hvis vi vil vite om fedme, alt i alt, skaper høyere helseutgifter, 
må vi imidlertid bruke et livsløpsperspektiv. En metastudie av Thomas von Lengerke og Christian Krauth, som 
undersøker en rekke ulike studier av helseutgifter knyttet til fedme, konkluderer med at disse gjennomgående 
viser økte utgifter per leveår, men de aksepterer samtidig resultatene til van Baal et al. for samlet levetid.41 
Resultatene til van Baal et al. kan tilsi at den samlet sett dyreste gruppen er de overvektige, siden denne 
gruppen, som vi har sett, har lavere dødelighet enn både de normalvektige og de fete. Det kan tenkes at 
de overvektige alt i alt vil stå for de høyeste helseutgiftene simpelthen fordi de lever lengst, og følgelig vil 
akkumulere flest ikke-overvektsrelaterte sykdommer som krever behandling. Paradoksalt nok kan altså denne 
gruppen vise seg å være den dyreste fordi det er den ”sunneste”. 

Personer i fedmekategorien må vurderes annerledes. Personer med fedme klasse I, vil formodentlig akku-
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mulere omtrent samme kostnader som gruppen normalvektige, hvis vi antar et samsvar mellom dødelighet 
og helseutgifter. Personer med fedme klasse II og III vil etter alt å dømme, på grunn av vesentlig høyere 
dødelighet, akkumulere lavere helseutgifter enn de normalvektige (og de overvektige og de med fedme 
klasse I). 

Utelukkende å se på helseutgifter gir oss imidlertid ikke noe ukontroversielt svar. Det kan tenkes at disse 
gruppene i ulik utstrekning vil være karakterisert av høyere sykefravær og uføretrygd. I tillegg kommer et 
produktivitetstap for samfunnet ved mindre arbeid. Her er det særlig grunn til å anta at utgiftene knyttet til 
personer med fedme klasse II og III vil være vesentlig høyere enn for de andre gruppene. På den annen side 
vil disse gruppene, på grunn av høyere dødelighet, påføre staten lavere pensjonsutgifter. 

Hvordan dette regnestykket totalt ser ut for de ulike gruppene er det neppe noen forunt å vite. Meg bekjent 
er det aldri gjennomført et slikt totalregnskap for noen av gruppene. I mangel på et slikt regnskap vil vi i 
realiteten måtte ty til mer eller mindre velbegrunnede antakelser. Uansett synes det å være klart at det ut fra 
foreliggende empiri ikke er dekning for å hevde at noen av disse gruppene, alt i alt, påfører fellesskapet større 
utgifter enn de øvrige. Dette kan synes kontraintuitivt, men det er hva empirien så langt kan fortelle oss. 
Argumentet for å begrense fedme bør ikke baseres på samfunnsøkonomiske overveielser, men heller på 
hensynet til den relativt begrensede gruppen som er utsatt for en vesentlig helserisiko. 

HELSEPOLITISKE IMPLIKASJONER
Funnene i dette notatet så langt er: Det er ikke dekning for å hevde at en fedmeepidemi fortsatt skyller 
over Norge – eller resten av verden for den saks skyld. Det er riktignok vesentlig flere mennesker som i dag 
havner i kategoriene overvekt og fedme enn for 30 år siden, men økningen har antakelig stanset eller til og 
med gått tilbake. BMI varierer sterkt fra land til land, men generelt er tendensen at den sterke veksten ikke 
lenger kan observeres. Det er videre liten grunn til å bekymre seg nevneverdig over gruppen overvektige, 
da denne gruppen karakteriseres av lavere dødelighet enn gruppen normalvektige. Gruppen med fedme er 
derimot karakterisert av en høyere dødelighet. Imidlertid bør man innenfor denne gruppen differensiere 
mellom fedme klasse I, II og III. Klasse I gir ikke så stor grunn til bekymring, da gruppens dødelighet er omtrent 
den samme for de normalvektige. Klasse II og III har derimot en signifikant høyere dødelighet. To prosent 
av befolkningen befinner seg i klasse II og III. Selvsagt bør man ta på alvor at en gruppe på to prosent av 
befolkningen har vesentlig høyere dødelighet – og en rekke belastninger – men det bør neppe karakteriseres 
som et betydelig folkehelseproblem. Det bør også understrekes at det ikke er grunnlag for å hevde at økningen 
i fedme i befolkningen fører til økte helseutgifter. Spørsmålet er nå hvilke konsekvenser dette bør ha for 
helsepolitikken.   

Den angivelige fedmeepidemien er brukt som premiss for at man bør iverksette ulike tiltak, som forbud mot 
reklame for presumptivt usunne matvarer eller kalorimerking på menyer. Et reklameforbud vil etter min 
mening være i strid med ytringsfriheten, og det faktum at noen få prosent av befolkningen kan være utsatt for 
en økt helserisiko på grunn av slik reklame, har jeg vansker med å betrakte som et tungtveiende argument for 
at ytringsfriheten bør settes til side. Dessuten kan man merke seg at når reklame påvirker forbrukere, er det 
vanligvis i retning av å velge en annen tilbyder av samme type produkt, dvs. at reklamen ikke så mye skyver 
folk bort fra råkost og mot hamburgere som fra én hamburgerkjede til en annen. 

Et påbud om kalorimerking på menyer, hvor man må oppgi hvilket kaloriinnhold som finnes i en kaffe latte 
med helmelk eller lettmelk, har jeg ingen prinsipielle innsigelser mot, da det kan sies å være at bidrag til 
at borgerne kan foreta frie og informerte valg. Imidlertid bør et slikt påbud da også gjelde en restaurant 
med en stjerne i Guide Michelin på lik linje med gatekjøkken, da det ikke er noen prinsipielle grunner til å 
skille mellom foie gras og pommes frites. På den annen side kan man argumentere for at fedme utgjør et så 
begrenset problem – og et problem som dessuten ikke er økende – at det kan synes unødvendig å pålegge 
alle serveringssteder en slik informasjonsplikt. Viktigst er imidlertid at slik kalorimerking etter alt å dømme 
ikke har noen effekt på forbruket.42 
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Hva med høyere avgifter på presumptivt usunne matvarer? Vi kan tenke oss tre ulike begrunnelser for slike 
avgifter: (1) statskassen behøver inntekter, (2) negative eksternaliteter må dekkes inn, og (3) høyere avgifter 
vil virke avskrekkende. Den første begrunnelsen er i denne sammenhengen ikke spesielt problematisk, og 
kan tas opp i en mer omfattende diskusjon av hvilket nivå vi bør ha på skatter og avgifter for å finansiere 
statens utgifter. Den andre begrunnelsen er etter min mening holdbar, og det er ikke urimelig å kreve at den 
enkelte selv må dekke inn utgifter vedkommende påfører fellesskapet på grunn av sine handlinger. Så oppstår 
selvsagt spørsmål om omfanget av den enkeltes ansvar m.m. Som vi har sett tidligere i notatet, påfører 
imidlertid personer med fedme ikke ekstra helseutgifter i et livsløpsperspektiv, og derved synes heller ikke 
dette å gi grunnlag for høyere avgifter på presumptivt usunne matvarer. Den tredje begrunnelsen er etter min 
mening prinsipielt uholdbar innenfor rammene av et liberalt demokrati, da det representerer en uakseptabel 
paternalisme.43 Det må være opp til den enkelte borgere å vurdere om han eller hun foretrekker et liv som 
varer i 80 år med brus, bacon og pommes frites fremfor et råkost-liv som varer fire år lenger.

I Danmark ble en fettavgift innført høsten 2011, og den medførte at blant annet at en del meieriprodukter 
og kjøttprodukter ble dyrere. Avgiften ble imidlertid opphevet etter bare ett år, da den dels hadde uønskede 
fordelingspolitiske konsekvenser og dels var vanskelig å praktisere, fordi ulike deler av for eksempel en gris 
skulle ha ulikt avgiftsnivå. Da man opphevet denne fettavgiften, besluttet man samtidig å droppe planene 
om en sukkeravgift. Generelt er det liten grunn til å tro at ekstra avgifter på presumptivt usunne matvarer 
vil ha vesentlig innflytelse på forbruket. I amerikanske delstater hvor det er innført en egen brusavgift 
(Arkansas, Virginia og Washington), er det ikke observert noen endring i forbruk. Det burde ikke overraske, 
siden matforbruk er relativt lite prissensitivt. For å oppnå en vesentlig reduksjon i forbruk kreves en betydelig 
økning i avgiftsnivået, nærmere bestemt en prisøkning som i prosent er større enn den forbruksreduksjonen 
man ønsker å oppnå. Hvis man vil senke forbruket med 10 prosent, kreves en økning av totalprisen på varen, 
ikke bare avgiftsnivået, på godt over 10 prosent. En viss reduksjon kan imidlertid oppnås. Da er spørsmålet 
om en slik reduksjon av forbruk vil finne sted hos de gruppene som av helsemessige årsaker bør redusere 
sitt forbruk, eller om reduksjonen primært vil finne sted hos grupper som i utgangspunktet ikke har et 
problematisk høyt forbruk av varen. Dernest er selvsagt spørsmålet om en slik avgiftsøkning på gitte matvarer 
har akseptable fordelingspolitiske konsekvenser.   

Det bør dessuten fremheves at kostholdet har utviklet seg gunstig over tid uten slike inngrep.44 Siden 1999 
har forbruket av grønnsaker økt med over 20 prosent, og frukt med nesten 30. Fra midten av 1970-tallet og 
frem til begynnelsen av 1990-tallet minsket fettinnholdet i kosten fra 40 til 35 prosent, og siden har det ligget 
ganske stabilt – i 2011 var det på 36 prosent. Andelen mettet fett har ikke forandret seg så mye: På midten av 
1970-tallet var det på 17 prosent, i 1990 var det på 14 prosent, og i dag ligger det på 15-16 prosent. Mengden 
transfett er redusert fra fire prosent i 1990 til under én prosent i dag. Andelen karbohydrater ligger noe lavere 
enn på 1980- og 1990-tallet. I 1999 besto 17 prosent av energiinnholdet i maten av sukker, og dette har nå 
sunket til 14 prosent. Forbruket av sukkerholdig brus er redusert med en tredjedel siden 1997. Saltmengden i 
maten er vanskelig å anslå, og vi vet ikke om den er endret, men den antas å ligge godt over et anbefalt nivå, 
muligens dobbelt så høyt som anbefalt. Kalorimengden i kosten ligger betydelig lavere i dag enn i 1980, men 
ulike statistikker gir ulike svar på om den har fortsatt å avta litt de siste 10 årene, eller om den har økt noe. 
Samlet gir dette ikke grunn til stor engstelse for kostholdsendringene i befolkningen.  

I befolkningen har gjennomsnittsvekten økt de siste tiårene, uten at dette kan sies å utgjøre noen vesentlig 
helserisiko for det store flertallet, men mange av de tyngste er blitt vesentlig tyngre, og disse løper en betydelig 
helserisiko. Formodentlig vil målrettede tiltak mot personer med fedme klasse II og III være mer hensiktsmessig 
enn brede tiltak rettet mot befolkningen som helhet. Som vi har sett faller totalt to prosent av befolkningen 
i fedme klasse II og III. Disse bør følges grundig opp, fordi de er utsatt for en betydelig helserisiko. Eventuelt 
kan man også gi ekstra oppfølging til personer med fedme klasse I, som utgjør ytterligere 8.5 prosent. De 
overvektige gir derimot ikke grunnlag for bekymring. Det er heller ikke grunn til å tro at antall personer med 
fedme vil øke fremover. Samlet utgjør overvekt og fedme et problem av nokså begrenset omfang. 
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Det kan med fordel nevnes at befolkningen som helhet aldri har levd lengre eller sunnere liv enn i dag. 
Økningen i levealder må dels forklares med bedre medisinsk behandling, men en vel så stor del av forklaringen 
er at vi simpelthen lever sunnere liv enn tidligere. Siden 1970 er dødsfall forårsaket av hjerteinfarkt redusert 
med over 70 prosent.45 Antall diagnostiserte krefttilfeller øker, men det skyldes primært at vi blir stadig eldre 
og har bedre redskaper for diagnostisering. Mer bekymringsfullt er at antall med type 2-diabetes øker. Også 
det skyldes dels at vi blir stadig eldre, men det ser også ut til å være betydelig økning i yngre aldersgrupper. 
Antallet med diabetes type-2 er vanskelig å anslå, da det er grunn til å tro at mange er udiagnostiserte, men 
vi vet i det minste at antall brukere av legemidler som primært brukes mot type 2-diabetes, var på 121.000 
i 2011. Uansett er det et faktum at levealderen har økt betraktelig i samme tidsrom som ”fedmeepidemien” 
har utspilt seg. Overvekt og fedme er ikke minst et produkt av en velstandsutvikling som har vært så dramatisk 
at vår store bekymring ikke lenger er at de laveste sosioøkonomiske lagene mangler mat, men snarere at de 
spiser for mye. Det kan betegnes som et fremskritt. 

Hva bør gjøres med ”fedmeepidemien”? Kanskje ikke så mye. Brede politiske tiltak rettet mot befolkningen 
som helhet er neppe en god idé, fordi mesteparten av befolkningen – 98 prosent – ikke løper noen vesentlig 
helserisiko på grunn av overvekt og fedme. Hva med forebyggende tiltak? Man kan selvsagt kutte avgifter 
på frukt og grønt, og det er neppe særlig mange som vil ha noe imot det, men det vil neppe føre til store 
endringer i folkehelsen. Man kan sørge for at barn får fysisk aktivitet og sunn mat på skolen, og det vil sikkert 
ha noen gunstige virkninger, men det vil neppe føre til vesentlige endringer i overvekt og fedme hos barn.46 
Man kan tenke seg en mengde ulike tiltak. Den som tar til orde for forebyggende tiltak, bør også legge frem 
belegg for at tiltakene faktisk virker forebyggende, at de begrenser utviklingen av beviselig helseskadelig 
atferd – eller i det minste kunne legge frem slikt belegg når tiltakene har vært gjennomført en tid. Videre 
at gevinsten ved tiltakene står i et rimelig forhold til kostnadene – både i kroner og øre og i begrensning av 
folks handlingsrom. Slikt belegg legges svært sjelden frem, og de fleste forebyggende tiltak er basert på rene 
gjetninger om hva som kan være virksomt. Det kan selvsagt virke uansvarlig ikke å gjøre noe, men det er mer 
uansvarlig å gjøre noe uten å kunne belegge at det faktisk vil bidra til å løse et reelt problem. 

Helsemyndighetene bør informere mest mulig objektivt om de reelle helsefarene som er knyttet til overvekt 
og fedme, snarere enn å gi en fortegnet fremstilling av problemets omfang, slik tendensen er i dag. Det er 
i og for seg ikke noe nytt at helsemyndighetene er opptatt av overvekt. Dette finner vi eksempler på både 
i mellomkrigs- og etterkrigstiden.47 I tidlige norske kampanjer mot overvekt ble det estetiske fremhevet vel 
så sterkt som helse, og i et hefte fra 1934 heter det, med klar adresse til kvinner: ”Det er sundt å fremheve 
at fedme alltid er uestetisk, i høyere grader direkte uappetittelig…”.48 I nyere kampanjer er ikke lenger disse 
estetiske normene så eksplisitt kommunisert, men man kan også si at den oppgaven mer enn ivaretas av 
livsstilsmagasiner. Uansett er det nye ikke at helsemyndighetene advarer mot overvekt og fedme, men heller 
at det fremstilles som et av de virkelig store problemene for folkehelsen fremover. 

I Folkehelsemeldingen hevdes det: ”Økende overvekt og fedme kan få avgjørende betydning for folkehelsen 
framover.”49 Man kan undres over hvorfor nettopp fedme fremheves så sterkt, blant mange andre helserisiki. 
Fedmediskursen er et klart eksempel på hva Ulrich Beck fremhevet som et vesenstrekk ved risikosamfunnet, 
nemlig at politikken vendes fra å skulle fremme goder til å skulle minimere onder.50 Risikodiskursen er en 
seleksjonsprosess, der én risiko tillegges stor vekt, mens andre blir neglisjert. Grunnen til at visse former for 
risiko fremheves fremfor andre, er at de passer inn en større helhet av oppfatninger, særlig av moralsk art, 
som varierer fra kultur til kultur. Når fedmeproblemet fremheves så sterkt i våre dager, skyldes nok dette at 
fenomenet ikke bare dreier seg om helse, men også er knyttet til traderte moralske og estetiske normer. En 
mer kynisk betraktning vil være at overvekt og fedme er helsepolitisk takknemlig, fordi man her har anledning 
til å gi inntrykk av at man gjør en betydelig innsats for å bedre folkehelsen, samtidig som tiltakene ikke 
koster stort. I forhold til problemets reelle omfang, fremstår mange av utspillene fra våre helsemyndigheter 
som mer enn en smule overdrevne. Helseminister Jonas Gahr Støre uttalte til VG (11.12.12): ”Jeg mener 
helsemyndighetene har et ansvar for å beskytte folk mot farlige stoffer.” Det var ikke cyanid han siktet til, men 
blant annet fett, salt og sukker. Selvsagt bør borgerne informeres om farene ved et for høyt forbruk av fett, 
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salt og sukker, og så får borgerne selv vurdere hvordan de skal forholde seg til det. Sterkere inngrep i folks 
handlingsrom bør man være varsom med. 

I Folkehelsemeldingen stiller Stoltenberg II-regjeringen opp tre mål:
1. Vi skal gjøre Norge til et av de tre landene i verden med høyest levealder.  
2. Vi skal redusere helseforskjeller, og befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og 

trivsel.  
3. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Det er i og for seg tre prisverdige målsettinger. Spørsmålet er hvordan de skal nås. Jonas Gahr Støre sier at 
”det skal bli lettere for den enkelte å ta sunne valg”. Når man for eksempel snakker om at man skal gjøre 
det ”enkelt” for folk å velge de sunne alternativene, er det imidlertid samtidig underforstått at man ofte vil 
gjøre det vanskeligere å velge de presumptivt usunne. Hvis man skal påvirke folk til mer vesentlige endringer 
i livsførsel, som å trene betydelig mer og kutte ut fett, salt og sukker, vil dette kreve inngrep i deres liv som 
bør være gjenstand for bred politisk debatt – det er ikke noe som uten videre følger av rent helsefaglige 
vurderinger. Medisinen kan fortelle deg at du statistisk vil leve noen år færre eller flere avhengig av hva slags 
kosthold og kroppsvekt du har, men den kan ikke fortelle deg om et litt lengre liv, hvor du ikke spiser det du 
har lyst på, er å foretrekke fremfor et litt kortere liv, hvor du spiser det du ønsker. Det er en normativ vurdering 
du selv må foreta. 

Forfatter: Civita-notatet er skrevet av Lars Fr. H. Svendsen, filosof i Civita. lars@civita.no
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