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Abstract 

 
Bakgrund: Fetmaepidemin har gjort att övervikt och obesitas har potential att gå om rökning som den 
viktigaste förebyggbara riskfaktorn för cancer i västvärlden. Betydelsen av när under livet övervikt 
eller obesitas etableras är inte klarlagd. Timing av pubertet har visat sig vara kopplad till cancer i 
äggstockar, bröst och livmoderslemhinna hos kvinnor. Däremot finns väldigt få studier av sambandet 
mellan pubertetstiming och cancer hos män, och kopplingen mellan pubertetstid och exempelvis 
prostatacancer, är därför ej klarlagd. Även födelsevikt har kopplats till framtida cancerrisk. Trender för 
födelsevikter sedan 70-talet är etablerade, men studier på trender av födelsevikter på längre sikt är 
sällsynta.  
Metod: Med hjälp av arkiverade skolhälsovårdsjournaler, mönstringsregister och svenska nationella 
register har en unik populationsbaserad kohort skapats i Göteborg, BMI Epidemiology Study 
Gothenburg. Män födda 1946–61 som avslutat sin skolgång i Göteborg ingår i den kohort som ligger 
till grund för delarbete I-IV (N=37,672). Från skolhälsovårdsjournalerna har uppgifter om 
födelsevikt, samt kroppsmasseindex (body mass index, BMI) under uppväxten inhämtats. Genom att 
använda längdmätningarna kan tidpunkten för maximal tillväxtspurt (peak height velocity), en 
objektiv pubertetsmarkör, beräknas och användas för att studera associationer mellan pubertetstiming 
och prostatacancer. Delarbete V använde 46,548 pojkars födelsevikter i födelsekohorter mellan 1950–
2010 för att utvärdera långtidsutvecklingen av födelsevikter hos pojkar.  
Resultat: Vi kan visa att uppkomst av övervikt under barndomen (för 8 års ålder) var av särskild 
betydelse för cancerutveckling i vuxen ålder. Pojkar med övervikt vid 8 års ålder, vars fortsatta BMI-
utveckling mellan 8 och 20 års ålder var över medianen, hade en nästan tredubblad risk för cancer i 
tjocktarmen (delarbete I). För gruppen hematologiska (blod-) maligniteter fanns ett samband mellan 
högt BMI vid 8 års ålder och subgruppen Non-Hodgkinlymfom, men längden vid 8 års ålder var 
kopplad till risken för multipelt myelom (delarbete II). Den grupp av cancer som definieras som 
fetmarelaterad var tydligt kopplad till övervikt vid 8 års ålder. Pojkar med övervikt vid 8 års ålder men 
som blivit normalviktiga till 20 års ålder hade kvarstående 38% ökad risk för fetmarelaterad cancer 
(delarbete III). Sen pubertetsutveckling hade en skyddande effekt för risk för prostatacancer, och 
även för de farligaste varianterna av prostatacancer. Denna skyddande effekt var direkt relaterad till 
latensperioden från pubertetstiming till prostatacancerdiagnos (delarbete IV). Den övergripande 
födelseviktstrenden 1950–2010 var stabil, men periodiskt signifikanta förändringar observerades 
(delarbete V).  
Slutsatser: Dessa resultat visar på en särskild betydelse av överviktsutveckling före 8 års ålder 
gällande risken för cancer i vuxen ålder. Sen pubertetstiming associeras med minskad risk för 
prostatacancer, och än mer uttalat för de kliniskt viktiga högrisk- eller metastaserad prostatacancer. 
Utvärderingar angående födelseviktstrender bör om möjligt innefatta kunskap om trender på längre 
sikt. 
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