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Skarpö	  välkomnade	  oss	  till	  årets	  alkoholforsknings	  konferens	  med	  strålande	  vackert	  
väder.	  Denna	  vår	  har	  endast	  bjudit	  på	  ihållande	  kyl,	  men	  under	  Skarpödagarna	  kunde	  vi	  
njuta	  av	  öns	  fantastiska	  miljö	  i	  strålande	  sol	  och	  vårvärme.	  
	  
Förutom	  det	  vackra	  vädret	  bjöds	  vi	  åhörare	  på	  ett	  mycket	  spännande	  och	  intressant	  
program.	  
	  
Konferensen	  inleddes	  med	  att	  dess	  moderator	  Katarina	  Hultling	  hälsade	  oss	  hjärtligt	  
välkomna	  tillsammans	  med	  Tobias	  Frohm	  från	  Systembolagets	  företagsledning.	  
	  
Under	  inledningssessionen	  ställdes	  även	  frågor	  av	  moderatorn	  till	  Kerstin	  Wigzell	  från	  
Systembolagets	  styrelse.	  Hultling	  ställde	  bland	  annat	  frågan	  ”Finns	  det	  fog	  att	  fortsätta	  
forskning	  inom	  alkoholområdet	  -‐	  har	  vi	  inte	  redan	  svar	  på	  alla	  frågor?”	  Kerstin	  Wigzell	  
svarade	  ett	  bestämt	  NEJ	  på	  denna	  fråga	  och	  berättade	  att	  vi	  befinner	  oss	  i	  en	  föränderlig	  
tid	  och	  att	  detta	  måste	  även	  följas	  inom	  alkoholområdet.	  	  
	  
Därefter	  tog	  ett	  intressant	  och	  omväxlande	  föreläsningsprogram	  vid!	  
	  
Tim	  Stockwell,	  chef	  för	  Centrum	  för	  Addictions	  Research	  of	  British	  Columbia	  (CARBC),	  
och	  professor,	  University	  of	  Victoria	  i	  Kanada	  var	  förste	  talar	  ut.	  Prof	  Stockwell	  är	  en	  av	  
forskarna	  i	  ett	  internationellt	  forskarlag	  med	  representanter	  från	  Australien,	  Finland,	  
Kanada,	  Storbritannien,	  USA	  och	  Sverige	  som	  undersökt	  frågan	  ”	  Hur	  skulle	  folkhälsan	  
påverkas	  av	  en	  privatisering	  av	  det	  svenska	  detaljhandelsmonopolet?”	  Forskarlaget	  
visar	  i	  sin	  rapport	  att	  ett	  avskaffande	  av	  alkoholmonopolet	  skulle	  leda	  till	  en	  betydande	  
ökning	  av	  alkoholkonsumtionen	  i	  Sverige,	  av	  alkoholrelaterade	  skador,	  samt	  ökade	  
ekonomiska	  kostnader.	  Detta	  eftersom	  en	  privatisering	  i	  regel	  leder	  till	  en	  minskning	  av	  
det	  lägsta	  priset	  på	  alkohol,	  en	  ökning	  av	  antalet	  butiker	  som	  säljer	  alkohol,	  samt	  till	  en	  
ökad	  marknadsföring	  av	  alkohol.	  

Felicia	  Ahlner,	  forskare	  och	  doktorand	  vid	  Centrum	  för	  åldrande	  och	  hälsa	  (AgeCap)	  
vid	  Göteborgs	  universitet,	  talade	  om	  ”Hamburger-‐	  och	  rock´n´roll-‐generationens	  
alkoholvanor.	  Många	  studier	  har	  talat	  om	  att	  måttlig	  alkoholkonsumtion	  hos	  äldre	  kan	  
associeras	  med	  bättre	  hälsa,	  livskvalitet	  och	  överlevnad.	  I	  dessa	  studier	  har	  man	  dock	  
inte	  kunnat	  visa	  att	  just	  alkoholen	  skulle	  stå	  för	  den	  goda	  effekten.	  Ett	  gott	  social	  
kontaktnät,	  god	  självupplevd	  hälsa	  är	  faktorer	  som	  med	  stor	  sannolikhet	  har	  större	  
effekt	  enl	  Ahlner.	  

	  

	  



Hjördis	  Högberg,	  barnmorska	  och	  forskare	  vid	  Institutionen	  för	  kvinnors	  och	  barns	  
hälsa,	  Uppsala	  universitet	  

Högberg	  berättade	  om	  sin	  forskning	  som	  handlar	  om	  samtal	  med	  blivande	  föräldrar	  
(partners)	  och	  deras	  förhållande	  till	  alkohol.	  
Högberg	  talade	  om	  att	  det	  tycks	  vara	  lättare	  för	  barnmorskan	  att	  tala	  om	  alkoholvanor	  
hos	  den	  blivande	  mamman	  än	  hos	  dess	  partner.	  Högberg	  talade	  också	  om	  att	  hon	  skapat	  
ett	  instrument	  som	  stöd	  till	  barnmorskor	  ute	  i	  klinisk	  verksamhet,	  men	  att	  detta	  trots	  
positiv	  attityd	  från	  såväl	  barnmorskor	  som	  föräldrar	  inte	  används	  i	  så	  hög	  grad.	  Högberg	  
ställde	  frågan	  ”Varför	  har	  man	  inte	  tid	  att	  ställa	  5	  barnmorskefrågor?	  	  
Krävs	  stöd	  och	  krav	  från	  myndigheterna?	  	  
Högberg	  tror	  att	  det	  behöver	  ingå	  i	  barnmorskehälsovårdprogrammet	  för	  att	  det	  ska	  
ske.	  	  
Under	  graviditeten	  är	  det	  möjligt	  att	  upptäcka	  partners	  med	  hög	  alkoholkonsumtion	  och	  
främja	  interventioner	  för	  minskat	  dricks,	  även	  för	  partnerna.	  Skriftlig	  information	  om	  
alkoholanvändning	  även	  riktad	  till	  partners	  är	  nödvändig	  enl	  Högberg.	  
	  
Kim	  Bloomfield,	  professor	  vid	  Århus	  universitet,	  Danmark,	  berättade	  därefter	  om	  hur	  
tillgängligheten	  till	  alkohol	  leder	  till	  ökad	  konsumtion.	  
	  
Blomfields	  forskargrupp	  har	  undersökt	  trender	  i	  den	  danska	  dryckeskulturen	  under	  en	  
tioårsperiod,	  där	  komponenter	  omfattande	  longitudinella	  undersökningsdata	  om	  
konsumtion	  och	  alkoholrelaterad	  skada,	  registerdata	  om	  sjuklighet	  och	  dödlighet,	  
alkoholskatter	  och	  priser,	  fysisk	  tillgänglighet,	  konsumentköpskraft,	  demografiska	  och	  
strukturella	  förändringar,	  dryckesnormer	  och	  attityder,	  alkoholreklam	  samt	  
hälsoutbildning	  och	  marknadsföring	  beaktats.	  Resultaten	  tyder	  på	  att	  en	  förändring	  av	  
dryckespraxis	  och	  uppfattningar	  i	  Danmark	  har	  förändrats.	  Forskargruppen	  såg	  bla	  att	  
lägre	  socio-‐ekonomiska	  grupper	  drack	  mer	  och	  att	  detta	  även	  var	  kopplat	  till	  
bostadsområden	  (geografiskt).	  De	  med	  stark	  socioekonomisk	  status	  i	  Danmark	  drack	  
ofta	  större	  mängder	  alkohol	  än	  de	  med	  lägre	  socioekonomisk	  status,	  men	  hade	  mindre	  
negativa	  konsekvenser	  av	  alkoholkonsumtionen.	  Sådana	  förändringar	  kan	  också	  gälla	  
andra	  industriländer.	  Blomfield	  betonar	  att	  forskning	  liknande	  denna	  bör	  undersöka	  
längre	  perioder,	  förfina	  modellerna	  och	  dess	  komponenter	  för	  att	  få	  fram	  mer	  
övertygande	  resultat.	  
	  
	  
Professor	  Agneta	  Öjehagen,	  stipendiekommittén,	  delade	  sedan	  tillsamman	  med	  Tobias	  
Frohm	  ut	  ett	  nyinstiftat	  stipendium	  till	  en	  yngre	  alkoholforskare.	  I	  priskommittén	  för	  
årets	  beslut	  satt	  utöver	  Agneta	  Öjehagen,	  	  Tommas	  Hemmansson,	  Andreas	  Björke,	  Maria	  
Renström,	  och	  Claudia	  Falke	  
Psykolog	  Jenny	  Rangmar,	  Psykologiska	  institutionen	  vid	  Göteborgs	  universitet,	  
tilldelades	  årets	  pris	  –	  stort	  grattis!	  	  Hon	  tilldelades	  priset	  för	  fortsatt	  och	  fördjupad	  
forskning	  om	  medfödda	  skador	  till	  följd	  av	  alkoholkonsumtion	  under	  graviditeten,	  vilket	  
är	  ett	  samhällsangeläget	  område	  i	  förebyggande	  alkoholskador.	  Den	  planerade	  
forskningen	  har	  det	  övergripande	  syftet	  att	  minska	  antalet	  barn	  med	  alkoholskador	  
genom	  olika	  ansatser.	  Som	  ett	  led	  i	  att	  förhindra	  den	  stigmatisering	  som	  kvinnor	  både	  
under	  och	  efter	  graviditeten	  planeras	  en	  interventionsstudie	  riktad	  till	  personal	  på	  
svensk	  mödra-‐och	  barnhälsovård.	  Ett	  nära	  samarbete	  har	  etablerats	  med	  världsledande	  
forskare	  inom	  dessa	  områden	  i	  USA.	  



	  
	  
Sedan	  tog	  en	  workshop	  om	  alkoholforskningens	  framtid	  vid!	  Workshopens	  
huvudfrågeställning	  var:	  
	  
”Hur	  ska	  fler	  juniora	  forskare	  intressera	  sig	  för	  att	  forska	  på	  alkoholområdet?”	  

-‐ Hur	  kan	  vi	  väcka	  intresse	  genom	  konkreta	  aktiviteter?	  
-‐ Vad	  saknas	  i	  forskarvärlden	  för	  att	  stimulera	  fler	  juniora	  forskare	  att	  studera	  

alkoholfrågor?	  Ökad	  kunskapsspridning?	  
-‐ Hur	  kan	  vi	  väcka	  intresse	  bland	  forskare	  i	  andra	  discipliner?	  

	  
	  
	  
	  
Maria	  Renström,	  Alkoholforskningsrådets	  ordförande	  inledde	  med	  att	  avtackar	  Björn	  
Lundkvist,	  tidigare	  ansvarig	  för	  alkoholforskning	  inom	  Systembolaget	  men	  som	  nu	  gått	  
i	  pension.	  
	  
Ordförande	  Maria	  Renström	  presentera	  därefter	  Alkoholforskningsrådets	  syfte,	  uppgift	  
samt	  forskningsambitioner.	  Renstam	  informerade	  bla	  att	  det	  kommer	  att	  utlysas	  fria	  
forskningsmedel,	  7	  MSEK,	  varav	  1	  MSK	  viks	  till	  juniora	  forskare.	  Denna	  kategori	  avser	  
forskare	  som	  nyligen	  (inom	  tre	  år)	  disputerat.	  
Utlysning	  av	  initierat	  forskningsmedel	  –	  fokusområden,	  3	  MSK.	  Detta	  är	  
forskningsprojekt	  som	  Systembolaget	  eller	  Alkoholforskningsrådet	  har	  identifierat	  som	  
särskilt	  angelägna	  och	  där	  mer	  forskning	  behövs:	  

-‐ Småbarnsföräldrar	  och	  riskbruk	  
-‐ Ungdomars	  alkoholkonsumtion	  

	  
	  
Två	  forskare	  som	  tilldelats	  medel	  från	  alkoholforskningsrådet	  presenterade	  sin	  
forskning:	  
	  
Anne	  H	  Berman	  psykolog	  och	  docent	  i	  klinisk	  psykologi	  vid	  Karolinska	  Institutet,	  har	  
studerat	  om	  tillgång	  till	  en	  kort	  intervention	  via	  smartphone	  apps	  för	  risk	  och	  skadligt	  
bruk	  har	  samband	  med	  minskad	  alkoholintag	  jämfört	  med	  kontroller.	  	  
	  
	  
Matilda	  Hellman,	  docent	  vid	  Helsingfors	  universitet,	  Centre	  for	  Research	  on	  Addiction,	  
Control	  and	  Governance	  (CEACG)	  talade	  om	  reglering	  av	  alkoholreklam	  på	  nätet:	  är	  det	  
möjligt	  och	  relevant	  ut	  ett	  folkhälsoperspektiv?	  
	  
	  
	  
Dueller	  –	  forskare	  resonerar	  och	  argumenterar	  
	  
Sven	  Andreasson,	  Läkare	  och	  professor	  i	  socialmedicin	  vid	  Karolinska	  Institutet	  och	  
Kristina	  Berglund,	  psykolog	  och	  docent	  vid	  Psykologiska	  institutionen	  vid	  Göteborgs	  
universitet	  möttes	  och	  diskuterade	  frågan:	  	  
	  



-‐ Kan	  alkoholberoende	  lära	  sig	  att	  dricka	  måttligt	  och	  i	  så	  fall	  vad	  blir	  
konsekvenserna?	  

	  
	  

Denna	  duell	  följdes	  av	  en	  duell	  mellan	  Mats	  Ramstedt,	  docent	  vid	  Karolinska	  Institutet	  
och	  forskningsansvarig	  vid	  CAN	  och	  Miki	  Agerberg,	  journalist.	  Dessa	  båda	  herrar	  
diskuterade	  forskarens	  och	  journalistens	  respektive	  roller	  och	  terminologi	  i	  förändring	  
–	  om	  hur	  olika	  arbetssätt	  kan	  ge	  risk	  för	  missförstånd.	  

	  
De	  ställde	  frågan	  ”Är	  det	  så	  att	  forskare	  kan	  behöva	  medietränas	  och	  journalister	  
forskningstränas	  för	  att	  bli	  bättre	  på	  att	  kommunicera	  med	  varandra?”	  och	  de	  var	  
ganska	  överens	  om	  att	  så	  nog	  var	  fallet.	  

	  
	  
	  
Fredagen	  inleddes	  med	  ett	  föredrag	  av:	  
	  
Jenny	  Jans,	  forskare	  och	  doktorand	  vid	  nationalekonomiska	  institutionen	  vid	  Uppsala	  
universitet.	  Jans	  talade	  om	  vad	  effekten	  blir	  av	  att	  ett	  Systembolag	  öppnar	  i	  en	  kommun,	  
dvs	  hur	  ser	  sambandet	  ut	  mellan	  tillgänglighet	  till	  alkohol	  och	  barns	  hälsa	  och	  
utbildning.	  	  
	  
Andelen	  mammor	  under	  25	  år	  ökar	  om	  ett	  systembolag	  ökar.	  Rökning	  ökar	  också!	  
Andelen	  samboende	  med	  barn	  minskar	  när	  ett	  systembolag	  öppnar.	  
Även	  andelen	  med	  universitetsutbildning	  minskar	  när	  ett	  systembolag	  öppnar.	  Jans	  
slutsats	  till	  frågeställningen	  är	  att	  nyetablering	  av	  Systembolag	  och	  ökad	  tillgänglighet	  
ger	  ökad	  spädbarnsdödlighet	  och	  sämre	  skolutfall.	  En	  kombination	  av	  två	  olika	  kanaler	  	  

-‐ Direkt	  effekt	  genom	  påverkan	  på	  fostret	  
-‐ Indirekt	  effekt	  genom	  en	  förändring	  i	  kompositionen	  av	  nya	  föräldrar	  (ex	  yngre,	  

större	  andel	  rökare,	  lägre	  utbildning)	  
Faktorer	  som	  i	  genomsnitt	  är	  kopplade	  till	  säkre	  hälsa/utbildning	  bland	  barn.	  
	  
	  
Lotfi	  Khemiri,	  läkare	  och	  forskare	  vid	  Centrum	  för	  Psykiatriforskning	  vid	  Karolinska	  
Institutet	  och	  som	  fått	  Bertil	  Göranssons	  resestipendium,	  berättade	  om	  sin	  forskning	  om	  
sambandet	  mellan	  alkoholberoende	  och	  kognitiv	  dysfunktion.	  Khemiri	  utgick	  i	  sin	  
presentation	  från	  en	  gravt	  alkoholberoende	  45	  årig	  man	  (patient)	  som	  han	  mött	  på	  en	  
vårdavdelning	  och	  som	  fattade	  ett	  irrationellt	  beslut.	  Föreläsningen	  tog	  sedan	  fast	  på	  
frågeställningarna;	  arv	  och	  miljö?	  Vilka	  gener?	  Är	  kognitiv	  dysfunktion	  hos	  
alkoholberoende	  korrelerade	  till	  viktiga	  kliniska	  utfallsmått?	  Vad	  händer	  i	  hjärnan	  när	  
alkoholberoende	  patienter	  fatta	  irrationella	  beslut?	  Kan	  man	  behandla	  kognitiv	  
dysfunktion	  hos	  alkoholberoende	  –	  och	  därmed	  minska	  drickandet?	  
	  
	  
	  
Catarina	  Nylund,	  kurator	  från	  Bris	  –	  Barnens	  rätt	  i	  samhället,	  berättade	  om	  vad	  barn	  till	  
föräldrar	  som	  dricker	  ofta	  tar	  upp/berör/oroar	  sig	  för	  när	  de	  kontaktar	  Bris	  stödtelefon.	  
Hur	  ser	  deras	  kontaktvägar	  ut	  till	  Bris	  och	  avslutningsvis	  ställde	  Nylund	  frågan	  vad	  får	  
barnen	  ut	  av	  denna	  kontakt,	  dvs	  vad	  ger	  Bris	  dessa	  utsatta	  barn?	  Föredraget	  



presenterades	  med	  stor	  värme	  till	  dessa	  utsatta	  barn	  och	  väckte	  starka	  känslor	  och	  stor	  
förståelse	  i	  auditoriet.	  Under	  fördraget	  lyfte	  Nylund	  fram	  websidan;	  www.psykbryt.nu	  
	  
	  
Professor	  Sven	  Andréasson	  avslutade	  konferensen	  med	  att	  presentera	  en	  rapport	  om	  
sambandet	  mellan	  alkohol	  och	  cancer.	  Rapporten	  utgår	  från	  systematiska	  
litteraturöversikter	  som	  genomförts	  av	  en	  internationell	  forskargrupp	  där	  Andréasson	  
ingått.	  Föredraget	  hade	  rubriken	  ”Även	  låg	  konsumtion	  av	  alkohol	  kan	  orsaka	  cancer”	  
och	  föredragshållaren	  konstaterade	  att	  alkohol	  som	  orsak	  till	  cancer	  är	  klart	  
underskattad.	  Han	  ställde	  frågan	  och	  besvarade	  att	  medvetenheten	  om	  detta	  samband	  
kan	  vara	  en	  skyddande	  faktor	  och	  avlutade	  fördraget	  med	  att	  gå	  igenom	  olika	  strategier	  
för	  att	  höja	  medvetenheten	  bland	  befolkningen.	  	  
	  
	  
För	  SADs	  styrelse	  	  
	  
Helena	  Hansson	  	  
	  

	  


