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● Alkohol orsakar cancer. Samlade studier 
visar en tydlig koppling mellan alkohol och 
cancer. Det finns ingen minimigräns för 
alkoholens skadliga effekter, all kon-
sumtion ökar risken för vissa cancer-
former. Ju mer individen konsumerar, 
desto mer ökar risken för cancer. Alkohol 
klassas som ett av de främsta ämnen som 
orsakar cancer (Världshälsoorganisa-
tionens cancerforskningsorgan, IARC) 
tillsammans med bland annat tobak och 
sot.

● Kopplingen mellan alkohol och cancer är 
starkast när det handlar om cancer i 
munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, 
mage, lever, tjock- och ändtarm och bröst 
hos kvinnor. Mer än tio procent av alla 
dödsfall i bröstcancer i Sverige 
orsakas av alkohol vilket betyder att 

bröstcancer är den största alkohol-
orsakade cancerformen bland kvinnor i 
Sverige. För hela befolkningen och för 
män är tjock- och ändtarmscancer den 
största alkoholorsakade cancerformen.

● Nästan 30 procent av de cancerfall 
som alkoholen orsakar i Sverige 
orsakas av måttlig eller låg alkohol-
konsumtion. Antalet dödsfall i cancer 
orsakat av alkohol i Sverige har ökat med 
7,3 procent sedan 2001.

● Kostnaden för sjukhusvård av cancer i 
Sverige orsakad av alkohol kostade mer 
än 320 miljoner kronor år 2014. 
Allmänheten och sjukvårdspersonal är till 
stor del omedvetna om alkoholens roll 
som orsak till cancer. Bland EU:s 
medlemsstater har svenskar lägst 
kännedom om förhållandet mellan 
alkohol och cancer enligt en EU-
studie.
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