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Bakgrund
Diabetesförekomsten ökar världen över (1), vilket 
till viss del kan förklaras av en ökad andel äldre 
samt förbättrad överlevnad för patienter med 
diabetes. Mycket talar också för att risken att in-
sjukna (incidensen) ökat, framförallt i västvärl-
den. Uppgifter från Storbritannien och USA visar 
på en kraftig incidensökning som till stor del för-
klaras av stigande andel överviktiga i befolkning-
en (2–3). Det är dock oklart om Sverige haft en 
liknande trend (4–6). Vi undersökte därför hur 
diabetesförekomsten utvecklats i Stockholms län 
under perioden 1990 till 2010 (7). Resultaten 
som sammanfattas här finns presenterade i sin 
helhet i en vetenskaplig publikation (7).  

övervikt/fetma för diabetesutvecklingen, samt 
risken att utveckla diabetes ur ett livstidsper-
spektiv. Metoden underskattar den sanna före-
komsten då odiagnostiserad diabetes inte ingår 
i beräkningarna.

Resultat
Prevalens
År 2010 hade 4.6 procent av den vuxna befolk-
ningen i Stockholm diabetes vilket kan jämföras 
med 2.7 procent år 1990 (Figur 1). Antalet invå-
nare med diabetes har fördubblats sedan 1990 
och uppgick 2010 till 73 000. Sjukdomen är van-
ligare hos män (5.4 %) än hos kvinnor (3.9 %) 
och förekomsten är högre bland äldre, övervik-
tiga och personer födda utanför Sverige (tabell 
1). Förbättrad överlevnad (27 % minskad relativ 
överdödligheten) för personer med diabetes bi-
drog till den ökande förekomsten.  

Tabell 1. Förekomsten av diabetes (%) 
i Stockholms län 2010, män och kvinnor 
18–88 år.

Förekomsten av diabetes ökar i Stockholms län: År 1990 hade 2.7 procent av befolkningen diabetes jäm-
fört med 4.6 procent år 2010. Ökningen förklaras av att risken att utveckla diabetes steg under perioden 
till följd av en kraftigt ökad andel överviktiga, samt av att överlevnaden för personer med diabetes för-
bättrades. Diabetesförekomsten kommer sannolikt öka ytterligare över tid till följd av den demografiska 
utvecklingen och den alltjämt höga andelen överviktiga. Den aktuella livstidsrisken för diabetes i Stock-
holms län är 28 procent för män och 19 procent för kvinnor. Resultaten har betydelse för planering av 
diabetsvården, och understryker behovet av insatser mot övervikt och fetma.

Diabetes är ett en vanlig folksjukdom som med 
tiden kan leda till allvarliga komplikationer, bland 
annat hjärtinfarkt och stroke. De mest kända for-
merna är typ 1 diabetes som framförallt drabbar 
barn, samt typ 2 diabetes, som svarar för 85–90 
procent av all diabetes. Typ 2 diabetes utvecklas i 
vuxen ålder och är nära förknippad med levnads-
vanor såsom övervikt och stillasittande.

Material och metod
Studien bygger på data från Stockholms läns 
landstings folkhälsoenkät (FHE) (8). FHE ge-
nomförs sedan 1990 vart fjärde år, och innefat-
tar självrapporterad information om diabetes, 
vikt och längd (för beräkning av body mass in-
dex (BMI), kg/m2) och olika levnadsvanor samt 
data från olika hälsoregister. Urvalsstorleken har 
varierat från ~3 900 (1990) till ~55 300 perso-
ner (2010) och svarsfrekvensen från 70 till 56 
procent. Vi skattade den åldersstandardiserade 
prevalensen (förekomsten) liksom incidensen 
(risken att insjukna) av diabetes för perioden 
1990–2010. Vi undersökte även betydelse av 

Män
% diabetes

Kvinnor
% diabetes

Ålder

18–44 år 1.1 1.2 

45–64 år 7.2 4.5 

65–88 år 15.3 10.1 

BMI

Normalvikt 2.7 2.0 

Övervikt 5.8 5.2 

Fetma 14.7 12.7 

Födelseland

Sverige 4.9 3.6 

Övriga Europa 8.4 5.2 

Utanför Europa 7.5 5.9 
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Incidens
Risken att utveckla diabetes ökade och är en 
viktig förklaring till en ökad förekomst. År 2010 
var incidensen 3.6 per 1000 personer och år, att 
jämföra med 2.6 per 1000 under 1990. Våra be-
räkningar visar att 28 procent av alla män och 19 
procent av alla kvinnor i Stockholms län kommer 
att utveckla diabetes någon gång mellan 18 och 
88 års ålder 

Riskfaktorer
År 2010 var drygt hälften av alla män och en tred-
jedel av kvinnorna överviktiga (BMI 25.0–29.9) 
vilket motsvarar en kraftig ökning jämfört med 
1990. Förekomsten av fetma (BMI ≥30) fördubb-
lades under samma period, från 5.5 procent till 
11.2 procent bland männen och från 4.6 procent 
till 10.3 procent bland kvinnorna. Även andelen 
som uppgav att de var stillasittande fördubbla-
des mellan 1990 och 2010: I senaste folkhälso-
enkäten rapporterade 38.5 procent av männen 
och 40.7 procent av kvinnorna mycket låg fysisk 
aktivitet. Andelen rökare minskade dock: 1990 
rökte en fjärdedel av befolkningen jämfört med 
drygt 10 procent år 2010. Våra beräkningar visar 
att den negativa överviktstrenden förklarar var-
för risken att insjukna i diabetes har ökat under 
perioden.

Slutsats
Diabetesförekomsten i Stockholms län har ökat 
under de senaste decennierna, trots förbättring-
ar inom andra folkhälsoområden. Mekanismen 
bakom denna utveckling tycks i första hand vara 
den kraftiga ökningen av övervikt och fetma. 
Dessa resultat understryker vikten av att före-
bygga fetma och är viktiga för planering av hälso- 
och sjukvården. 
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Figur 1. Förekomst (%) av diabetes i Stockholmls län 1990–2010.
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