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Varje år drabbas över 60 000 personer i Sverige av 
cancer. När en person insjuknar i cancer är det inte 
möjligt att fastställa den bakomliggande orsaken 
till insjuknandet. Däremot går det att studera 
populationen som helhet för att identifiera hur olika 
faktorer påverkar risken att insjukna i cancer. Några 
av de vanligaste riskfaktorerna till att cancer uppstår 
är rökning, exponering för solens UV-strålning, 
alkohol och kostvanor. Ytterligare en faktor som ökar 
risken för att drabbas av flera olika cancerdiagnoser 
är övervikt och fetma, vilken uppskattas stå bakom 
fyra procent av alla cancerfall i norra Europa.1  I 
Sverige motsvarar detta ca 2 000 fall per år. Enligt 
forskare i Storbritannien kan övervikt och fetma 
komma att bli en allt vanligare riskfaktor för att 
insjukna i cancer, och till och med i vissa fall passera 
rökning som den största riskfaktorn.2 

Inledning
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Inledning

1
I likhet med stora delar av västvärlden utvecklar en växande 
andel av Sveriges befolkning övervikt och fetma. Över 51 
procent av Sveriges vuxna befolkning har idag fetma eller 
övervikt, vilket innebär att över fyra miljoner personer i 
Sverige lever med förhöjd risk att insjukna i vissa cancerformer 
på grund av sin vikt.3 Om inget görs väntas utvecklingen 
fortsätta i samma riktning. I takt med att övervikt och fetma 
ökar hos befolkningen kommer allt fler människor att drabbas 
av allvarliga hälsokonsekvenser såsom typ-2 diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar, och även cancer. 

För att reducera antalet som drabbas och avlider till följd 
av cancer framöver behöver preventiva åtgärder riktas 
mot de mest centrala riskfaktorerna. Vi behöver studera 
riskfaktorernas utveckling med ett framåtblickande perspektiv 
för att säkerställa att vi redan idag kan arbeta på rätt sätt, med 
rätt prioriteringar, mot målet att färre ska drabbas av cancer 
och att fler liv räddas. 

EY arbetar på bred front för att bidra till ett mer välfungerande 
och välmående samhälle, vilket innefattar ett fokus på hälso- 
och vårdfrågor. Vår insyn i ämnet har gjort det möjligt för 
oss att medverka till denna utveckling på olika sätt, bland 
annat genom en rad publikationer. Exempel på sådana bidrag 
är rapporterna ”Cancer och ojämlikhet” (2018) och ”Hur 
skapar vi patientbrist?” (2016).4, 5 Den förstnämnda togs fram 
tillsammans med Cancerfonden och påvisade hur demografi 
och socioekonomisk bakgrund påverkar risken att drabbas och 
avlida av cancer i Sverige. Den andra belyste hur olika faktorer 
påverkar hälsoutfallet och att endast en liten del av samhällets 
resurser läggs på att främja ett positivt hälsobeteende hos 
befolkningen. 

Det är med bakgrund i EYs tidigare arbete kopplat till hälso- 
och vårdfrågor som Cancerfonden givit EY uppdraget att ta 
fram denna rapport. Detta har gjorts genom ett samarbete 
mellan EY, Cancerfonden och Therese Andersson som är 
forskare på Institutionen för medicinsk epidemiologi och 
biostatistik vid Karolinska Institutet. 

Syftet med denna rapport är att skapa medvetenhet om 
kopplingen mellan cancer och övervikt och fetma. Syftet är 
också att betona betydelsen av ett samhälle som tidigt tar 
ansvar för att minska risken av att människor drabbas av 
cancer till följd av övervikt och fetma.  

Detta uppnås i rapporten genom att besvara följande tre 
frågor:

Rapporten undersöker svenska förhållanden och utgår ifrån ett 
antal framtidsscenarier som är baserade på aktuell forskning 
inom området.6 Kostnadsberäkningar har tagits fram genom 
noga avvägningar i samråd med Cancerfonden. För den 
som vill veta mer om rapportens metod finns en detaljerad 
metodbeskrivning i appendix. 

Ett första steg till att minska antalet som insjuknar i cancer, 
och som följd minska de negativa konsekvenser som 
cancer medför både för individ och samhälle, är att skapa 
en medvetenhet om övervikt och fetma som en riskfaktor 
för cancer. Nästa steg är att agera tidigt för att påverka 
utvecklingen. I den avslutande delen av rapporten ger vi ett 
par exempel från vår omvärld där man har lyckats vända 
utvecklingen och minskat andelen med övervikt och fetma.

Den här rapporten belyser vikten av att dagens och framtidens 
metoder för att förbygga cancer kan och behöver ha ett 
bredare fokus. Fler riskfaktorer och nya angreppsätt bör 
inkluderas, dels för att minska risken att insjukna och avlida 
i cancer, och dels för att kunna möjliggöra förändrade 
ekonomiska prioriteringar på samhällsnivå av exempelvis vård 
och omsorg, med en ännu bättre vårdsektor som följd.
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3

Hur många personer i Sverige beräknas insjukna 
i cancer till följd av den ökande trenden av 
övervikt och fetma idag fram till 2045?

Vad är konsekvenserna i termer av ytterligare 
dödsfall och samhällsrelaterade kostnader?

Vilka insatser kan vända den negativa trenden 
och minska övervikt och fetma i Sveriges 
befolkning på sikt?
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I takt med att cancerforskning om riskfaktorer går framåt 
stärks sambandet mellan cancer och övervikt och fetma allt 
mer.7 I följande avsnitt presenterar vi denna koppling och vilka 
cancerformer det handlar om. Vi visar även på hur övervikt 
och fetma har utvecklats historiskt och hur trenden väntas 
fortsätta i framtiden.

2.1 Övervikt och fetma är efter rökning 
den vanligaste riskfaktorn för cancer

I en internationell studie har det konstaterats att övervikt och 
fetma bidrar till nästan fyra procent av alla cancerfall i norra 
Europa.1 För Sveriges del innebär det fler än 2 000 cancerfall 
om året. En hälsosam kroppsvikt är, näst efter att inte röka, 
den mest effektiva preventiva åtgärden för att minska risken 
för insjuknande i cancer.8 En brittisk studie visar på liknande 
resultat och spår att övervikt och fetma kan bli den vanligaste 
riskfaktorn för att insjukna i cancer, och därmed passera 
rökning, inom en 25-års period.2

 

Listan på cancerformer som kan relateras till övervikt och  
fetma blir allt längre i takt med att nya studier på ämnet görs. 
Den här rapporten bygger på en nordisk studie av forskare 
från bland annat Karolinska institutet.6 De baserade i sin tur 
sitt urval av cancerformer relaterade till övervikt och fetma 
på rapporter från World Cancer Research Fund (WCRF) och 
International Agency for Research on cancer (IARC).7, 9, 10 
13 cancerformer valdes ut då de hade bevisade kopplingar 
till övervikt och fetma enligt minst en av ovan nämnda källor, 
se figur 1. För matstrupscancer och magsäckscancer gäller 
kopplingen inte hela diagnosgruppen utan enbart vissa 
typer av den berörda cancerformen.6 Det finns sannolikt fler 
cancerformer där övervikt och fetma är en riskfaktor, men i 
dagsläget saknas stöd i forskningen för detta.

Den nordiska studien har prognosticerat hur många personer 
som kommer att insjukna i de 13 cancerformerna i framtiden. 
Prognoserna baseras på ett antal olika scenarier för hur 
andelen personer med övervikt och fetma utvecklas. I studien 
har forskarna utgått från 2016 års nivåer av övervikt och 
fetma. De har sedan beräknat differensen i insjuknandetal 
för ett scenario där övervikt och fetma fortsätter öka enligt 
prognos och ett scenario där andelen med övervikt och fetma 
minskar.

Figur 1. 13 cancerformer som kan orskas av övervikt och fetma

2
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2.2 Ökande andel av befolkningen med 
övervikt och fetma 

Vanligtvis definieras övervikt och fetma enligt tröskelvärden 
för måttet Body Mass Index (BMI). Övervikt definieras som ett 
BMI-värde på mellan 25 och 29,9 och fetma som ett BMI-värde 
på över 30. 

Sedan 80-talet har andelen med övervikt och fetma ökat i 
Sverige.3 För vissa åldersgrupper har andelen fördubblats 
under perioden. Sedan 2006 har andelen med övervikt i den 
vuxna befolkningen stigit från 34 procent till 36 procent och 
andelen med fetma i den vuxna befolkningen har stigit från 
12 procent till 15 procent, se figur 2. Det betyder att mer än 
varannan vuxen person i Sverige hade antingen övervikt eller 
fetma år 2016. Det innebär i sin tur att över fyra miljoner 
människor i Sverige lever med förhöjd risk att insjukna i vissa 
cancerformer på grund av sin vikt. 

Figur 2. Historisk och prognosticerad utveckling av 
befolkningsandelen med övervikt eller fetma.
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“En hälsosam kroppsvikt är, näst 
efter att inte röka, den mest effektiva 
preventiva åtgärden för att minska 

risken för att insjukna i cancer.
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Om inget görs för att förändra utvecklingen kommer en 
ökande andel av Sveriges befolkning insjukna i cancer 
till följd av övervikt och fetma. Utöver lidande för 
drabbade och närstående, ställer utvecklingen stora krav 
på samhällsfunktioner som vård och omsorg. I följande 
avsnitt presenterar vi de scenarier som ligger till grund för 
denna rapport. Vi redogör också för de konsekvenser som 
scenarierna får gällande insjuknande och dödlighet i de 
studerade cancerformerna.

• Scenarierna som denna rapport bygger på utgår från ett 
basscenario, scenario ett, där andelen av befolkningen 
med övervikt och fetma stannar vid dagens nivå. 
Insjuknandet i de 13 cancerformerna förväntas dock 
även med dagens nivåer av övervikt och fetma att öka 
till följd av att populationen förändras, se figur 3. De 

populationsförändringar som påverkar denna utveckling 
är framförallt den växande och åldrande befolkningen, 
vilket naturligt höjer insjuknandetalet för cancer. 

1 2 3
Basscenario
(Konstant nivå)

Fortsatt ökande 
trend

Kraftigt 
minskande trend

Övervikt och fetma 
avstannar vi dagens nivå 
(51 procent av den vuxna 
befolkningen) och behålls 
konstant.

Andelen med övervikt 
och fetma fortsätter att 
öka enligt prognos och 
avstannar sedan kring år 
20130 vid den nya högre 
nivå.

Andelen med övervikt och 
fetma halveras under en 
20-årsperiod för att sedan 
behållas konstant vid den 
nya lägre nivån.

3
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Scenario två utgår från att andelen med övervikt och fetma 
fortsätter att öka enligt trend. Scenario tre illustrerar hur 
prognosen kan förändras om man framgångsrikt lyckas vända 
trenden från en ökning till en minskning. Det innebär att 

andelen med övervikt och fetma halveras linjärt under en 
tjugoårsperiod för att sedan plana ut på den nya lägre nivån. 

3

Figur 3. Totalt antal insjuknande per år för de 13 cancerformerna i olika scenarier

Figur 4. Totalt antal ytterligare/färre insjuknande för de 13 cancerformerna i det ökande 
respektive minskande scenariot.
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3.1 En fortsatt ökning av övervikt och 
fetma kommer leda till över 10 000 
ytterligare cancerfall fram till 2045

Om trenden med att övervikt och fetma fortsätter öka 
beräknas ytterligare 651 personer insjukna i cancer under 
2045. Det är 2,4 procent fler jämfört med basscenariot 
samma år. Detta kan ställas i relation till att fyra procent av 
dagens cancerfall i norra Europa beräknas vara kopplade 
till övervikt och fetma, vilket i Sverige innebär fler än 2 000 
personer per år. Om vi tittar på hela tidsperioden 2016–2045 
beräknas ytterligare 10 773 personer insjukna i cancer. Det är 
1,5 procent fler än vid en konstant nivå av övervikt och fetma. 
För en sammanställning av utvecklingen, se figur 4. I appendix 
figur 9 och 10 illustreras antal ytterligare insjuknande vid det 
ökandet scenariot, nedbrutet per cancerform och kön.

Antalet insjuknande per år ökar gradvis på grund av den 
fördröjning som väntas – från att en person utvecklar övervikt 
eller fetma, till att detta blir en riskfaktor för cancer. Då 
trenden med fler personer med övervikt och fetma antas avta 
(se figur 2) planar ökningen av antalet insjuknande ut mot 
slutet av perioden. Motsvarande fördröjning spelar även en roll 

i scenariot med minskande andel övervikt och fetma. Det gör 
att utvecklingen i detta scenario tilltar som mest under mitten 
av tidsperioden för att sedan plana ut.  

Som vi tidigare har konstaterat kan en inbromsning av 
utvecklingen för övervikt och fetma rädda många människor 
från att insjukna i cancer. Om utvecklingen av övervikt och 
fetma istället skulle minska skulle ännu fler kunna undgå att 
insjukna, se figur 4. För 2045 innebär det minskande scenariot 
1 501 färre insjuknande under året, vilket motsvarar en 
minskning på 5,5 procent jämfört med basscenariot samma 
år. Ackumulerat över hela tidsperioden skulle detta innebära 
att 23 255 färre personer skulle insjukna i cancer jämfört med 
basscenariot. Det är 3,2 procent färre än vid en konstant nivå 
av övervikt och fetma. 

3

Vad innebär antal ytterligare fall?

Beräkningarna visar hur många personer som kommer insjukna i cancer till 
följd av en ökande andel med övervikt och fetma. Detta är alltså antal fall 

utöver de 2 000 personer som redan väntas insjukna i år på grund av dagens 
nivåer av övervikt och fetma.

Dessa ytterligare fall skulle kunna undvikas om ökningen kunde bromsas in 
eller i bästa fall börja vända nedåt.
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3.2 Om trenden kunde bromsas eller 
vändas skulle färre insjukna och avlida 
till följd av cancer

En ökande trend av antalet sjuka leder till att fler personer 
förväntas avlida i någon av de studerade cancerformerna. Om 
samhället skulle lyckas bromsa trenden och hålla övervikt och 
fetma på dagens nivåer skulle totalt 10 773 färre personer 
insjukna till och med 2045, vilket i längden innebär att totalt 
5 485 liv skulle kunna räddas under tidsperioden, se figur 5. 
Detta kan sättas i relation till att det under 2016 avled totalt 
10 187 personer i de 13 studerade cancerformerna.11 

Om trenden dessutom kan brytas så att övervikt och fetma 
minskar i framtiden skulle ännu fler liv kunna räddas. 
Ackumulerat för tidsperioden skulle en minskande trend 
jämfört med basscenariot innebära 21 163 sparade liv. 

Detta förutsätter dock en relativt dramatisk minskning av 
andelen med övervikt och fetma vilket gör scenariot mindre 
realistisk än en inbromsning. Det visar emellertid på vad 
ett framgångsrikt och proaktivt arbete på samhällsnivå 
skulle kunna innebära för många tusentals personer. I detta 
sammanhang är det viktigt att poängtera att då antalet avlidna 
beror på antalet insjuknande, så tilltar skillnaden i antal avlidna 
i takt med tiden.

Figur 5. Totalt antal avlidna för de 13 cancerformerna för de tre olika scenarierna ackumulerat över hela tidsperioden 
(2016–2045). Summan för de tre scenerierna består av totalt antal avlidna, oberoende av övervikt och fetma som 
riskfaktor. Differensenen från ”konstant nivå” är antal cancerfall kopplade till förändringen i övervikt och fetma.

5 500

21 000

3
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3

“Om samhället lyckas bromsa trenden 
och hålla övervikt och fetma på 

dagens nivåer skulle totalt 10 773 
färre personer insjukna till och med 

2045.
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Kostnader för cancer
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Cancer påverkar inte bara alla drabbade och deras närstående, 
utan medför även ekonomiska konsekvenser för såväl individer 
som samhället i stort. Att förebygga en ökning av antalet 
cancerfall eller till och med minska antalet insjuknade betyder 
att resurser istället kan riktas mot exempelvis förebyggande 
åtgärder och bättre vård. I följande avsnitt redovisas hur 
kostnaden för cancer på ett samhällsekonomiskt plan kan 
komma att utvecklas givet våra olika scenarier.

4.1 Kostnaden för cancer består av 
direkta och indirekta kostnader
Cancer ger upphov till många olika kostnader. Totalkostnaden 
styrs därför av hur man väljer att definiera kopplingen mellan 
sjukdomen och olika kostnadsposter. Enklast att definiera 

är kostnader som kan kopplas direkt till ett cancerfall. De 
kostnader vi talar om här är exempelvis kostnaden för den 
vård som cancerpatienten behöver, vilket kan innefatta 
cytostatikabehandling, strålbehandling, operationskostnader, 
sjukhusvistelse samt läkemedel som ges direkt i vården. 
Utöver detta tillkommer indirekta kostnader som snarare är en 
följd av det cancern orsakar. Exempel på indirekta kostnader 
är det produktionsbortfall som uppstår när personer inte 
kan arbeta till följd av sjukdom eller dödsfall. Till de indirekta 
kostnaderna räknas även kostnader som uppstår i samband 
med närståendevård eller till följd av att närståendes möjlighet 
att arbeta begränsas. Se figur 6 för en redogörelse för några 
av de direkta och indirekta kostnaderna.

4

Figur 6. Kostnader som inkluderats och exkluderats i våra beräkningar.

Resursanvändning i 
sjukvård och omsorg

Kostnader för 
förskrivningsläkemedel

Informell vård av 
närstående

Produktionsbortfall

Resursanvändning i specialiserad öppenvård

Resursanvändning i kommunal omsorg

Resursanvändning vid screening

Produktionsbortfall vid dödsfall

Resursanvändning i slutenvården

Resursanvändning i primärvård

Resursanvändning i palliativ vård

Produktionsbortfall vid sjukdom

Totalkostnad för 
cancer

Kostnader har inkluderats

Kostnaden har exkluderats

D
ire

kt
a 

ko
st

na
de

r
In

di
re

kt
a 

ko
st

na
de

r



18 |  Vilka områden kräver insatser idag, för att förebygga cancer i framtiden? 2019

4

Möjligheten att beräkna de olika kostnadsposterna på ett 
tillförlitligt sätt beror till stor del på datatillgången inom 
respektive kostnadspost. Det innebär att vi i denna rapport har 
bortsett från vissa kostnadsposter för att kunna säkerställa att 
de kostnader som inkluderas är tillförlitliga. Mer information 
om de exkluderade kostnadsposterna finns i appendix. 

De inkluderade kostnadsposterna är olika stora och de 
två största kostnadsdrivarna för de 13 cancerformerna är 
slutenvård och produktionsbortfall, se figur 7.

Figur 7. Procentuell fördelning av respektive konstadsposts 
andel av totalkostnaden. 
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4.2 Ökande insjuknande i 
cancer förknippas med stigande 
samhällskostnader

Den årliga kostnaden för cancer kopplad till övervikt och fetma 
ökar i takt med antalet insjuknande fram till omkring 2035, 
för att sedan plana ut. 2045 uppgår den årliga kostnaden 
för de ytterligare cancerfall som orsakas av att fler personer 
har övervikt och fetma till 145 miljoner kronor, se figur 8. 
Denna summa inkluderar inte kostnaden för palliativ vård då 
beräkningarna utgår från antalet insjuknande, och tiden för 
dödsfall inte kan specificeras. Kostnaden för palliativ vård 
för de ytterligare cancerfallen uppgår till drygt 200 miljoner 
kronor för hela tidsperioden (2016–2045). Denna kostnad kan 
dock komma att realiseras även efter 2045 eftersom personer 
som insjuknar i slutet av perioden kan leva i flera år med sin 
cancer.  

Den sammanlagda kostnaden, inklusive palliativ vård, för 
cancer, kopplad till den ökande utvecklingen av övervikt och 
fetma, under åren 2016–2045 uppgår till 2,88 miljarder 
kronor. För den nyfikne finns kostnaderna nedbrutna per 
cancersort i appendix, tabell 1. För att sätta summan i ett 
perspektiv så motsvarar 2,88 miljarder kostnaden för all 

slutenvård för de 13 cancerformerna under hela 2017. 
Denna summa visar vilka betydelsefulla konsekvenser som 
de extra cancerfallen till följd av övervikt och fetma leder till. 
Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att då många 
kostnader inte är inkluderade kan den faktiska kostnaden bli 
ännu större. Exempelvis har kostnader för produktionsbortfall 
till följd av dödsfall exkluderats. Även kostnader kopplade till 
primärvården och olika typer av kommunal omsorg kan antas 
vara betydande, men tyvärr saknas möjligheten att koppla 
dokumenterade kostnader till specifika diagnoser. 

De extra kostnaderna kan jämföras med de potentiella 
besparingar som samhället kan göra om andelen med övervikt 
och fetma istället börjar minska. Våra beräkningar visar att i 
jämförelse med basscenariot hade samhället kunnat spara 388 
miljoner under 2045. Den totala skillnaden mellan det ökande 
och minskande scenariot skulle därmed innebära 550 miljoner 
under samma år. Den summan motsvarar kostnaden för 96 
procent av alla besök inom den specialiserade öppenvården för 
bröstcancer under 2016. Ackumulerat över tidsperioden och 
inklusive kostnaden för palliativ vård uppgår den potentiella 
besparingen jämfört med basscenariot till 6,43 miljarder. 
Jämför vi det med det det ökande scenariot innebär det en 
total besparing på 9,32 miljarder kronor.

Figur 8. Årlig kostnad/besparing för antalet ytterligare/färre sjuka i det ökande respektive minskande scenariot. För totalkostnaden tillkommer även 
kostnaden för palliativ vård, vilken ger en total potentiell ökad kostnad på 2,88 miljarder och en total potentiell besparing på 6,43 miljarder i jämfört 
med basscenariot. Sammantaget blir skillnaden mellan det ökande och minskande scenariot 9,32 miljarder inklusive palliativ vård.
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EY har tidigare visat att endast omkring en procent av 
samhällets resurser för bättre folkhälsa läggs på att främja ett 
positivt hälsobeteende hos befolkningen, trots att individers 
beteenden har stor betydelse för senare hälsoutfall.5 Detta 
gäller inte minst cancer som kan relateras till övervikt och 
fetma, där livsstil och hälsobeteenden är en avgörande faktor. 
Genom rätt samhällsinsatser på olika nivåer kan den negativa 
trenden vändas, vilket både kan minska individuellt lidande och 
belastning på vårdsektorn. I följande avsnitt kommer vi belysa 
vikten av att tidigt sätta goda vanor, och delar fyra exempel 
på insatser som effektivt har minskat övervikt och fetma i 
befolkningen.

5.1 Förebygga övervikt och fetma 
kräver breda insatser
Att tidigt sätta goda vanor är enligt forskningen en 
nyckelfaktor för att lyckas bromsa eller vända trenden för 
övervikt och fetma.12  Därmed bör förebyggande åtgärder 
riktas mot att skapa positiva hälsobeteenden bland barn och 
unga. Detta är en effektiv strategi, eftersom personer som inte 
är överviktiga i sina yngre år tenderar att behålla en hälsosam 
vikt genom hela livet. Studier har visat att barn med övervikt 
och fetma vid fyra och fem års ålder har en ökad risk att bära 
med sig denna in i skolåldern.13 Vidare har man sett att barn 
med övervikt och fetma i skolålder ofta behåller denna in i 
ungdomen och vuxen ålder.14

Att förebygga övervikt och fetma är emellertid inte någon 
enkel uppgift. Det har visat sig kräva breda och koordinerade 
samhällsåtgärder för att nå goda resultat. I grunden går 
åtgärderna ut på att öka mängden fysisk aktivitet och 
minska konsumtionen av fet och söt mat och dryck. Detta 
kan göras genom en kombination av utbildning, politisk 
styrning och ekonomiska incitament. Föräldrar och skola 
spelar givetvis viktiga roller inom flera av dessa områden och 
samhället måste se till att både föräldrar och skola har rätt 
förutsättningar och verktyg för att lyckas. Lagstiftning kan 
också vara en väg att påverka konsumtionen av vissa livsmedel 
i samhället. Söta drycker är exempelvis en starkt bidragande 
faktor till höga kaloriintag, speciellt hos barn. Detta går till viss 
del att motverka genom lagstiftning riktad mot en minskad 
försäljning av sådana drycker.15

5.2 Lyckade preventiva insatser
Trots utmaningarna med att framgångsrikt förebygga 
övervikt och fetma finns flera exempel på åtgärder som visar 
på positiva resultat. Nedan kommer vi dela fyra exempel på 
både internationella och nationella insatser som har minskat 
övervikt och fetma bland barn genom:

1. Reglering av reklam riktad mot barn i Storbritannien

2. Skatt på onyttiga livsmedel i Ungern

3. Ökad aktivitet och hälsosamma kostvanor i skola 
i Finland

4. Hälsofrämjande insatser för hela familjen i samarbete 
med kommun, lokala idrottsföreningar och näringsliv 
i Sverige 

5.2.1 Regleringar av reklam riktad mot barn
Med anledning av den växande andelen brittiska barn med 
övervikt och fetma har Storbritannien succesivt stramat åt 
regleringarna för tv-reklam. Målet har varit att minska barns 
exponering av reklam för livsmedel med höga halter av fett, 
socker och salt (HFSS-kost), vilket i sin tur ska leda till en 
hälsosammare matkonsumtion. Reklam för livsmedel riktad 
mot barn kom upp på den politiska agendan i Storbritannien 
i början av 2000-talet. Som en följd av den allt mer intensiva 
debatten infördes en självregling där de matproducerande 
företagen lovade att från och med 2004 minska sin 
marknadsföring av HFSS-kost i en förhoppning om att slippa 
regleringar. Debatten fortsatte dock och 2008 förbjöds reklam 
för HFSS-kost i tv-program riktade mot barn under 16 år.16 

Insatserna har visat sig ge effekt då konsumtionen av HFSS-
kost minskade till följd av både självregleringarna och de 
tvingande regleringarna.16 Konsumtionen av HFSS-kost för 
hushåll med barn minskade efter självregleringarna med 
8,7£ per capita och kvartal vilket motsvarar en minskning 
med drygt 3,0 procent. När de tvingande regleringarna 
infördes minskade konsumtionen med ytterligare 6,2£. Det 
ger en sammantagen minskning på drygt 5,2 procent. Små 
minskningar gick även att finna i hushåll utan barn, vilket 
tyder på att effekten spred sig även utanför målgruppen. 
Ett intressant fynd var även att konsumtionen av frukt och 
grönsaker steg under samma period i liknande storleksgrad. 

Anledningen till att regleringar av den här typen diskuteras 
och blir aktuella i flera länder är att flertalet forskningsstudier 
visat på barns mottaglighet för reklambudskap. En studie har 
till exempel visat att barn förändrar sina matpreferenser efter 
att ha tittat på reklam för livsmedel.17 En annan studie fann 
att barn konsumerar 45 procent mer snacks när de exponeras 
för reklam för livsmedel.18 Studien fann även att vuxna 
konsumerar mer i samma situation. Vidare har reklam visat 
sig påverka barns konsumtion av skräpmat genom att förändra 
föräldrarnas uppfattning om sociala normer relaterade till 
maten i fråga.19 Som följd av detta har London nu tagit steget 
vidare från regleringar av tv-reklam till att förbjuda reklam av 
skräpmat i kollektivtrafiken.20 Detta med syfte att underlätta 
för Londonbor att göra hälsosammare val.
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5.2.2 Skatt på onyttiga livsmedel
I ett försök att minska konsumtionen av onyttig mat och 
förespråka hälsosamma matvanor införde den ungerska 
regeringen under 2011 en skatt på produkter som innehåller 
ohälsosamma nivåer av bland annat socker och salt.21 
Skatten utformades genom ett samarbete som inkluderade 
Ungerns motsvarighet till Folkhälsomyndigheten och 
Finansdepartementet samt Världshälsoorganisationen (WHO). 
Utöver att förespråka hälsosamma matvanor var målet att 
påverka matproducenter att förändra sina produkter så att de 
innehöll lägre nivåer av de berörda ingredienserna. Skatten 
omfattar en bred mängd färdigpackade livsmedelsprodukter 
som exempelvis läsk, energidrycker och sötade eller saltade 
förpackade snacks och mellanmål. Storleken på skatten 
är olika för olika typer av livsmedel och beror främst på 
koncentrationen av den ohälsosamma komponenten.

Skatten har visat sig vara framgångsrik när det gäller att 
minska utbudet och konsumtionen av de berörda livsmedlen. 
Effekterna har studerats vid två tillfällen. I den första 
bedömningen av skattens effekt konstaterades det att 40 
procent av matproducenterna förändrade innehållet i sina 
produkter genom att minska eller helt ta bort ingredienserna 
i fråga.21 Försäljningen av de skattebelagda produkterna 
minskade i genomsnitt med 27 procent och priserna för 
samma produkter ökade med 29 procent. 

I en senare WHO-rapport från 2015 fastställdes att 
konsumenter av ohälsosamma produkter svarade på skatterna 
genom att förändra sina konsumtionsbeteenden på följande 
sätt:22

• 7–17 procent valde billigare/lägre taxerade och ofta 
nyttigare produkter som substitut

• 5–16 procent konsumerade mindre ohälsosamma produkter 

• 5–11 procent bytte till ett annat varumärke eller annan typ 
av produkt som ofta var mer hälsosam 

• Av de som minskat sin konsumtion året efter att skatten 
införts fortsatte en stor del att konsumera mindre av de 
berörda produkterna:

• 59–73 procent konsumerade fortfarande mindre 
ohälsosamma livsmedel under 2014 än under åren innan 
skatten infördes

• 19–36 procent minskade sin konsumtion ytterligare från att 
skatten infördes och fram till 2014 

Anledningen till att konsumtionen förändrades varierade 
beroende på socioekonomisk status och utbildningsnivå. För 
personer med enbart grundskoleutbildning var det primärt 
den ekonomiska aspekten som gav effekt genom att man 
valde lägre beskattade och därmed ofta nyttigare alternativ. 
För personer med en universitets- eller högskoleutbildning var 
det i större utsträckning ökad medvetenhet om kost och hälsa 
som gav effekt. Mot bakgrund av dessa fynd konstaterade 
WHO att skatten gett en signifikant och bestående effekt på 
konsumtionen av de berörda produkterna. WHO konstaterade 
även att det är möjligt att åstadkomma ytterligare effekt 
genom informationskampanjer primärt riktade till grupper 
med lägre socioekonomisk status när skatter av den här typen 
införs.

5.2.3 Ökad aktivitet och hälsosamma kostvanor i skolan
2013 beslutade den finska staden Seinäjoki att staden skulle 
försöka motverka trenden med ökad övervikt och fetma. Man 
utgick från det nationella program som initierats året innan 
av den finska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Målet var 
att minska övervikt och fetma hos barn och ungdomar för att 
förebygga fetmarelaterade sjukdomar i framtiden.

I Seinäjoki har skolan spelat en nyckelroll när det gäller att 
förändra förutsättningarna för barn att skapa hälsosamma 
vanor. Skolan har bland annat justerat schemat för att tillåta 
mer rast och aktivitet under skoldagen, sett över miljön 
kring skolan och skolgården samt investerat i en mängd olika 
idrottsaktiviteter. Även under lektionerna har stillasittandet 
minskats genom att göra det möjligt att stå och arbeta 
samt genom att lägga in minipauser med fysisk aktivitet i 
undervisningen. 

Elevernas kostvanor har varit ett annat fokusområde och 
menyn i skolbespisningen har setts över för att uppfylla 
kraven för den finska hjärtsymbolen ”Bättre val”. Det innebär 
bland annat att skolan har minskat mängden socker, salt och 
animaliskt fett till förmån för mer frukt och grönt. Skolan 
har även förbjudit godis och läsk och som en del i detta firas 
födelsedagar under mer hälsosamma former.

Utanför skolan satsade Seinäjoki på utbildning och 
informationskampanjer riktade till såväl barn som vuxna för att 
skapa rätt förutsättningar för en hälsosam livsstil. 
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Förändringarna har krävt backning från såväl politiskt håll som 
skolväsendet. Staden har gjort en rad investeringar som visat 
sig lönsamma då resultaten går i linje med programmets mål:23  

• En genomsnittlig elev rör sig idag uppskattningsvis 10–15 
timmar per vecka, vilket gett resultat på viktkurvorna.

• För femåringar har utvecklingen gått från 17 procent med 
övervikt eller fetma 2009 till 10 procent 2015. 

• För sju och elvaåringar minskade andelen med övervikt eller 
fetma från 14 procent respektive 16 procent 2011 till under 
9 procent 2015. 

Resultaten är betydelsefulla med tanke på att trenden med 
antalet barn och ungdomar med övervikt och fetma var 
ökande innan programmet startade. Trots att resultaten inte 
är vetenskapligt fastställda ger de en tydlig indikation på 
potentialen i liknande insatser. Detta har fått andra regioner, 
både inom och utanför Finland, att ta efter initiativet. 

5.2.4 Hälsofrämjande insatser för hela familjen i samarbete 
med kommun, lokala idrottsföreningar och näringsliv 
I Sverige finns sedan 2011 stiftelsen En Frisk Generation som 
arbetar för att främja barns hälsa genom goda kostvanor och 
fysisk aktivitet. Stiftelsen grundades som en följd av den så 
kallade STOPP-studien som är en del av ett forskningsprojekt 
vid Karolinska Institutet.24 Studien fann att svenska barn 
tillbringar mycket tid stillasittande och att barns fysiska 
aktivitet sjunker drastiskt vid 10 års ålder. Studien visade även 
att det är under fritiden som barns fysiska aktivitet är särskilt 
låg. 

Tillsammans med kommuner arbetar stiftelsen genom att 
rekrytera familjer med barn som ska börja i årskurs två. Hela 
familjen får delta i programmet även om det är barn mellan 
4–12 år som står i fokus. Under det följande året genomför 
familjerna två familjeaktiviteter per veckan i samarbete med 
lokala idrottsföreningar. Vardagspassen avslutas med en 
måltid i skolans matsal och helgaktiviteterna avlutas med 
en fruktstund för att främja goda kostvanor. Efter ett år 
får familjen hjälp att välja vilken eller vilka aktiviteter och 
föreningar som barnen vill fortsätta med. 

För att säkerställa att stiftelsens arbete är i linje med visionen 
om en friskare generation och ger önskade resultat utvärderas 
deras arbete löpande av ett forskningsteam från Karolinska 
Institutet. Initiala resultat från dessa utvärderingar visar 
att barn som har deltagit i programmet har ökat sin fysiska 
aktivitet på fritiden och fått sänkt blodsocker.25 Samtidigt har 
föräldrarnas kolesterolnivåer förbättrats och både vuxna och 
barn mår bättre psykiskt Förändringen har varit störst bland de 
barn som mådde sämst psykiskt. Forskarna ser gemenskapen 
inom familjen och med omgivningen som en förklaring till 
detta. 
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Forskning har länge visat att övervikt och fetma är en 
betydande faktor för risken att insjukna i cancer. Trots detta 
är medvetenheten om dess betydelse inte lika utbredd som för 
exempelvis rökning. Precis som i stora delar av västvärlden, 
är övervikt och fetma ett växande problem i Sverige, med 
flera relaterade sjukdomar som följd. Redan idag lever över 
fyra miljoner personer i Sverige med förhöjd risk att insjukna 
i vissa cancerformer på grund av sin vikt. Om den negativa 
trenden fortsätter väntas nästan 60 procent av Sveriges vuxna 
befolkning att lida av övervikt eller fetma inom 15 år. Det 
medför en förhöjd risk för att insjukna i bland annat cancer. 

I denna rapport har vi utifrån forskning om riskfaktorer 
kopplade till cancer belyst vilka framtida konsekvenser 
en fortsatt ökande trend av övervikt och fetma kan få för 
samhället. Om inget görs kommer totalt ytterligare 10 773 
personer under perioden 2016–2045 att insjukna i cancer till 
följd av den ökande trenden av övervikt och fetma jämfört med 
idag, och totalt ytterligare 5 500 kommer avlida. 

Samhällets förhållningsätt till hälso- och sjukvårdsfrågor har 
mestadels varit reaktivt, trots att rapporter likt denna visar på 
vikten av proaktivt arbete. De exempel på preventiva åtgärder 
vi tar upp och kostnadsberäkningarna för de olika scenarierna 
visar på stora potentiella vinster för samhället. Vinsterna 
utgörs inte bara av minskat lidande för individer och familjer, 
utan gagnar även samhällsekonomin. Trots en försiktig 
utgångspunkt för att inte överskatta storleken på resultat och 
slutsatser har vi kunnat visa att relativt små skillnader kan få 
stora konsekvenser. Det handlar om gradvisa förändringar som 
är svåra att urskilja som individ, men som på samhällsnivå når 
betydande storlek på kort tid.

En aspekt som dock är viktig att lyfta i sammanhanget är att 
studier och försök likt de fyra exempel vi beskrivit ofta studerar 
en förändring under relativt kort tid. För att lyckas på ett 
långsiktigt plan måste man även säkerställa att förändringen 
mot hälsosamma kostvanor och en aktiv livsstil består efter att 
den specifika insatsen är genomförd. En förutsättning för detta 
är ett samhälle som både möjliggör och uppmanar till kloka val 
för en hälsosammare livsstil. 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är övervikt och fetma ett viktigt 
samhällsproblem som kräver aktiva politiska insatser. Som vi 
nämner i avsnittet ”Att påverka utvecklingen” har vi tidigare 
visat att endast en liten del av samhällets resurser läggs 
på proaktivt hälsofrämjande arbete, trots de stora vinster 
sådana investeringar resulterar i. EY har tidigare visat att 
det finns stora utmaningar förknippade med investeringar 
i hälsobeteende, kopplat till incitament och stimulans till 
åtgärder.5  

I dagsläget har hälsofrämjande investeringar mestadels 
resurser allokerade på kommunalnivå, medan vinster i form 
av minskade vårdkostnader faller ut på landstings- och 
förlängningen statlig nivå. För att säkerställa att individen ges 
rätt förutsättningar att upprätthålla en hälsosam livsstil krävs 
ett samlat grepp från kommuner, regioner och staten. Det 
handlar om att från alla nivåer långsiktigt se på folkhälsan ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv, där proaktiva investeringar 
för exempelvis ökad aktivitet och bättre kostvanor ger 
långsiktiga vinster både i form av hälsosammare invånare 
och minskade vårdkostnader. Ett exempel på detta är ECHO-
projektet som görs i Värnamo kommun genom ett samarbete 
mellan Uppsala Universitet, Värnamo kommun och Region 
Jönköpings län. ECHO, som står för Ending childhood obesity, 
har hämtat inspiration från Seinäjoki, och har som syfte att 
samla så många samhällsaktörer som möjligt med mål att 
minska barnfetma. 

För att sammanfatta denna rapport kan vi konstatera att det är 
ett övergripande samhällsansvar att försöka vända trenden för 
övervikt och fetma, där allt från riksdag till lokala föreningar 
och skolor kan och bör bidra. Med rätt insatser finns alla 
möjligheter sätta goda vanor tidigt och därigenom minska 
negativa hälsokonsekvenser till följd av övervikt och fetma.
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7.1 Metod

7.1.1 Prognostisering av övervikt och fetma och beräkning 
av insjuknande
Prognosen över utvecklingen av övervikt och fetma samt 
insjuknande i cancer baseras på studien av Andersson et al. 
(2017).6 Scenariot utgår även från att andelen överviktiga 
män från och med 2016 ökar med 0,5 procent per år för 
varje åldersgrupp, medan andelen överviktiga kvinnor ökar 
med 1,25 procent per år för varje åldersgrupp. För fetma är 
ökningen 1,75 procent per år för båda könen. Det minskande 
scenariot innebär en linjär minskning av andelen med övervikt 
och fetma med 50 procent under en tjugoårsperiod. För mer 
information kring metoden för att beräkna antalet insjuknande 
i cancer kopplad till övervikt och fetma hänvisar vi till 
ursprungsartikeln av Andersson et al. (2017).6 

7.1.2 Beräkning av avlidna
För att beräkna det antal som förväntas avlida i 
de tre scenarierna har vi använt data från SCB på 
populationsstorlekar för 2016–2045.26 Utöver det har vi 
använt en faktor hämtad från NORDCAN för antal avlidna 
per 100 000 (mortalitetsfaktorn) i varje specifik cancerform 
och åldersgrupp.27 Vi har multiplicerat antalet personer 
i varje åldersgrupp med mortalitetsfaktorn för varje år 
mellan 2016 och 2045 och sedan summerat resultaten. 
För matstrupscancer och magsäckscancer har sifforna 
justerats då övervikt och fetma enbart har kunnat kopplas 
vetenskapligt till vissa typer av dessa cancerformer.6 
Faktorn för justeringarna bygger på andelen cancerfall av 
de specifika typerna i hela diagnosgruppen (55 procent för 
matstrupscancer och 27 procent för magsäckscancer).28 
För att beräkna antalet dödsfall har mortalitetsfaktorn 
antagits öka och minska med samma procentuella ökning och 
minskning som insjuknandet i respektive cancerform. Detta 
innebär att vi antar att mortaliteten inte förändras till följd av 
någonting annat än antalet insjuknande. Det kan visa sig vara 
inkorrekt, då exempelvis framtida behandlingsmetoder kan 
komma att vara effektivare. Viktigt att poängtera är även att 
då antalet avlidna bygger på en ökning av antalet insjuknande 
kan tiden för dödsfall inte fastställas. Det betyder att en del 
personer kommer att avlida även efter 2045 till följd av en 
cancerdiagnos mellan 2016 och 2045.

Vi har även antagit att den procentuella förändringen i 
insjuknande ser liknande ut i alla åldersgrupper. För att 
säkerställa att vårt antagande inte ger ett snedvridet resultat 
har den forskare som skrivit artikeln som ligger till grund 
för denna rapport också genomfört sensitivitetsanalyser 

på resultaten. Analyserna visar att effekterna av eventuella 
skillnader i hur insjuknandet mellan olika åldersgrupper 
procentuellt förändrar sig, inte får några större konsekvenser 
på resultatet. De små variationer som finns tar ut varandra i 
det sammanvägda resultatet. 

7.1.3 Beräkning av kostnader
Prognosen för antalet ytterligare insjuknande i de 
13 studerade cancerformerna ligger till grund för 
kostnadsberäkningarna. För att beräkna den årliga kostnaden 
för antalet insjuknande har vi beräknat en genomsnittskostnad 
per insjuknad som vi sedan multiplicerat med antalet 
insjuknade per år. Resultaten av kostnadsberäkningarna 
är angivna i dagens penningvärde. Vi har beräknat både 
genomsnittskostnaden och antalet insjuknande i varje specifik 
cancerform, eftersom både utvecklingen och kostnaderna 
skiljer sig åt mellan cancerformerna. Genomsnittskostnaden 
består i sin tur av genomsnittskostnaderna för varje inkluderad 
kostnadspost. Dessa har beräknats på olika vis beroende på 
datatillgång och typ av kostnad:

Kostnader för slutenvård och specialiserad öppenvård
Kostnaden för både slutenvård och specialiserad öppenvård 
beräknas på samma vis, men separat för var och en av de 13 
studerade cancerformerna. Grunden i kostnadsberäkningen 
utgörs av data från Sveriges Kommuner och Landstings 
KPP-databas.29 Dessa har sedan kompletterats med data 
från NORDCAN.30  Data hämtad från KPP-databasen 
innehåller antal vårdtillfällen och genomsnittskostnaden 
för dessa. I denna kostnad inkluderas alla kostnader som 
uppstår i samband med vårdtillfället. Det innefattar även 
kostnader för läkemedel som tillhandahålls direkt i vården 
(ej förskrivningsläkemedel). För att undvika eventuella årliga 
variationer för cancerdiagnoser med få antal fall har vi använt 
ett genomsnittligt värde för åren 2015–2017 vid beräkningen. 
Vi har antagit att genomsnittskostnaden för de typer av 
matstrups- och magsäckscancer som har bevisad koppling 
till övervikt och fetma är lika stor som genomsnittskostnaden 
för hela diagnosgruppen. Detta antagande har vi gjort med 
anledning av att det saknas dat på tillräckligt detaljerad nivå.
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För att beräkna hur många besök en genomsnittlig patient gör 
har vi dividerat antalet besök för respektive cancerform från 
KPP-databasen med talet för ettårs prevalensen för var och 
en av de 13 cancerformerna. Talet för ettårsprevalensen har 
hämtats från NORDCAN. Eftersom KPP-databasen inte täcker 
alla vårdtillfällen (93 procent av slutenvården och 75 procent 
av den specialiserade öppenvården) har antalet besök justerats 
med en faktor för att motsvara 100 procent av vårdtillfällena 
innan antalet dividerats med prevalenstalet. Kostnaden per 
besök har sedan multiplicerats med genomsnittligt antal besök 
för att ge en genomsnittlig kostnad per patient.

Genomgående för beräkningen av vårdkostnader 
är antagandet att genomsnittsvårdkostnaderna och 
genomsnittligt antal besök kommer att vara desamma i 
framtiden. Vi har även antagit att proportionerna mellan antal 
insjuknande i olika åldersgrupper förblir desamma.

Kostnader för produktionsbortfall vid sjukdom
För att beräkna produktionsbortfall har vi multiplicerat 
den genomsnittliga sjukskrivningstiden med den 
uteblivna inkomsten för perioden. Den genomsnittliga 
sjukskrivningstiden har hämtats från Försäkringskassan.31 
Deras data är uppdelad på kön och cancerform och vi antar 
här att tiden är jämförbar oavsett ålder. För att undvika 
årliga fluktuationer för cancerformer med få fall har vi 
använt ett genomsnitt för åren 2015–2017. Till denna 
tid har vi adderat de 14 dagar som arbetsgivaren står för 
vid sjukdom. Antal dagar har sedan multiplicerats med 
medelinkomsten för respektive kön i åldrarna 16–65 år. 
Uppgifter om medelinkomsten har hämtats från SCB.32  
För att inte överskatta kostnaden har vi även vägt in den 
genomsnittliga sjukskrivningsgraden för cancersjuka. Den 
har vi hämtat från en tidigare rapport av Institutet för Hälso- 
och Sjukvårdsekonomi (IHE) på samma ämne.33 Slutligen har 
andelen av de drabbade i respektive cancerform som är över 
65 år uteslutits ur beräkningen eftersom deras sjukdom i regel 
inte leder till något produktionsbortfall. Data på andelen över 
65 har hämtats från NORDCAN.34  

Beräkningarna för produktionsbortfall antar att lönenivåerna 
kommer vara de samma idag som i framtiden. Det samma 
gäller pensionsåldern, vilken med stor sannolikhet kommer 
vara högre vid 2045 än idag. Detta innebär att värdet av 
produktionsbortfallet troligtvis kommer vara större än det 
uppskattade.

Kostnader för palliativ vård
För att beräkna kostnaden för palliativ vård har vi använt 
resultaten från mortalitetsberäkningarna tillsammans 
med genomsnittskostnader för palliativ vård. Enligt 
Palliativregistret står specialiserad palliativ hemsjukvård och 
specialiserad palliativ slutenvård för majoriteten av all palliativ 
vård. Beräkningen av kostnaden för de två formerna har gjorts 
separat, men på samma vis.

För att beräkna hur stor del av de avlidna som fått palliativ 
vård har siffror på antalet palliativt vårdade i dessa former 
dividerats med totalt antal avlidna för motsvarande 
år. Uppgifterna kommer från Palliativregistret och 
Socialstyrelsens dödsorsaksdatabas.35, 11 Sedan har vi 
multiplicerat denna siffra med genomsnittligt antal dygn 
som en cancerpatient vårdas palliativt och dygnskostnaden 
för respektive vårdform. Uppgiften om genomsnittligt antal 
dygn kommer från Palliativregistret och dygnskostnaden för 
respektive vårdform har hämtats från Region Stockholms 
förfrågningsunderlag.36, 37 Vi har antagit att dygnskostnaden 
för Region Stockholm är representativ för hela riket.

I data som används för att beräkna kostnaden för palliativ vård 
finns inte kostnaderna specificerade för varje cancerdiagnos, 
utan bara för cancer som helhet. Vi har därför antagit att 
snittvårdtiden och andelen som får palliativ vård för alla 
cancerformer är representativ för de 13 cancerformerna i 
denna rapport.
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Ej inkluderade kostnadsposter
Till följd av bristande dataunderlag har vi i denna rapport 
valt att bortse från en del kostnadsposter. Att beräkna dessa 
hade inneburit allt för många antaganden, vilka hade minskat 
tillförlitligheten i beräkningarna. Fem kostnadsposter har 
exkluderats med följande anledning:

• Förskrivningsläkemedel 
Det går inte att etablera någon tillförlitlig koppling mellan 
försäljningsstatistik för specifika läkemedel och i vilken grad 
dessa har använts för behandling av cancer

• Kommunal omsorg och primärvård 
Det går inte att etablera någon tillförlitlig koppling mellan 
cancer och dessa kostnader

• Screening 
Denna kostnad är ej kopplad till ett ökat antal insjuknande 
till följd av övervikt och fetma och är irrelevant i detta 
sammanhang

• Produktionsbortfall vid dödsfall 
Denna kostnadspost får stora konsekvenser för 
totalkostnaden för de berörda cancerformerna. Valet 
att inte inkludera denna post bygger på det faktum att vi 
genom att basera våra beräkningar på insjuknande inte kan 
bestämma vid vilken ålder personer förväntas avlida på ett 
tillförlitligt sätt. Därmed kan inte heller beräkna det totala 
produktionsbortfallet.

• Informell vård av närstående  
De fåtal studier som finns inom ämnet är för smala samt 
täcker heller inte alla av de 13 studerade cancerformerna.
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7.2 Övriga resultat

7

Tabell 1. Ackumulerad totalkostnad för ytterligare cancerfall för respektive cancerform

Cancerform Ackumulerad kostnad 2016–2045 (mkr)

Tjocktarm 465

Bröst 424

Livmoderkropp 362

Multipelt myelom 283

Lever 239

Njure 174

Bukspottkörtel 167

Gallblåsa 156

Matstrupe (adenocarcinom) 155

Ändtarm 141

Äggstock 51

Magsäck (gastric cardia) 50

Sköldkörtel 15
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Figur 9. Antal ytterligare insjuknande vid ökande scenario per cancerform för män
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Figur 10. Antal ytterligare insjuknande vid ökande scenario per cancerform för kvinnor.
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ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt 
vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för 
våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera 
medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag 
utgör en egen juridisk person.
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EY material on this page has been prepared for general informational purposes only and is not 

intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your 

advisors for specific advice.


