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Skarpö visade sig från sin allra 
bästa sida när Systembolaget 
höll sin  årliga alkoholforsknings-
konferens den 7–8 maj. Närmare 
80  ledande  forskare, represen-
tanter för intresse organisationer 
och myndigheter och andra intres-
serade hade samlats för att ägna 
två av vårens vackraste dagar 
åt föredrag och  diskussioner på 
alkohol forskningsområdet – allt 
under  ledning av årets moderator, 
Susanna Popova. 
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Skarpö bjöd på strålande vårväder när 2015 års 
30-årsjubilerande  alkoholforskningskonferens arrangerades 
i början av maj. 

l  Ann-Therése Enarsson, chef för Systembo-
lagets enhet Samhällskontakter och forsk-
ning, hälsade välkomna och erinrade om 
att det är hela 30 år sedan den första alko-
holforskningskonferensen arrangerades på 
Skarpö. Nästan lika länge, 28 år, har System-
bolagets Alkoholforskningsråd fördelat medel 
till olika forskningsprojekt inom alkoholom-
rådet.

Därefter introducerade hon konferensens 
moderator, journalisten Susanna Popova, 
och lämnade ordet och podiet till Systembo-
lagets VD Magdalena Gerger.

Bevekelsegrunden för Systembolagets 
engagemang i forskning kommer ur visionen 
om ett samhälle där alkoholdrycker njuts 
med omsorg om hälsan så att ingen tar 
skada – i realiteten en nollvision för alkohol-

skador. Och med högt ställda mål följer högt 
ställda krav. Som Magdalena Gerger uttryckte 
det i sitt öppningsanförande: 

– Det finns många myter om alkohol och 
det finns kunskapsluckor om hur alkohol 
påverkar hälsan. Därför behöver vi ta fram 
och sprida information om hur alkohol-
konsumtion påverkar både individen och 
samhället. Och här förslår inte tyckande 
och antaganden. Ambitionen måste vara 
att i möjligaste mån grunda vårt arbete och 
de budskap vi står bakom i vetenskaplig 
evidens. Och då behövs forskning.

I år är det 28 år sedan System bolagets 
Alkoholforskningsråd för första gången för-
delade medel till samhällsvetenskapliga och 
medicinska forskningsprojekt på området. 
Den gången var det två miljoner kronor som 
skulle fördelas. I fjol fördelades fem miljoner 
på 27 forskningsprojekt och i år blir det sam-
lade anslaget sju miljoner kronor. Forskning 
med relevans för det förebyggande arbetet 
mot alkoholskador är särskilt prioriterad.

Utöver detta bidrar Systembolaget sedan 
1987 till finansieringen av en professur i klinisk 
alkoholforskning vid Lunds universitet. Profes-
suren innehas av Hanne Tønnesen, överläkare 
vid Beroendecentrum Malmö och chef för 
WHO Collaborating Centre for Evidence-Based 
Health Promotion in Hospitals & Health 
Services. Kopplat till professuren finansierar 
Systembolaget också ett rese stipendium för 
unga lovande forskare.

Alkoholforsknings-
konferensen, en lång 
tradition

Ann-Therése Enarsson, 
chef för System bolagets 
enhet Samhällskon-
takter och forskning, 
passar på att slå ett 
slag för de forsknings-
seminarier som 
System bolaget regel-
bundet anordnar runt 
om i landet.
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l  Enkäten har genomförts av Systembolaget 
i samarbete med Svenska Föreningen för 
Alkohol- och Drogforskning, SAD, i syfte att 
få en bild av vad forskarna inom området 
själva anser ska prioriteras. Vid konferensen 
på Skarpö presenterade Systembolagets VD 
Magdalena Gerger en första analys av fors-
karnas svar. 

– Svaren visar på en imponerande bredd 
och jag är övertygad om att enkätresultaten 
kommer att visa sig mycket värdefulla för det 
oberoende råd som fördelar System bolagets 
stöd till forskning, säger hon. 

Det finns några områden som redan nu kan 
ringas in som sådana där forskarna anser att 
mer kunskap behövs för att komma fram till 
bästa sätten att förebygga alkoholproblem. 

Det gäller, bland mycket annat:
• biologiska mekanismer som på sikt skulle 

kunna leda till missbruksvaccin,
• hur vi kan arbeta med digitala kanaler, 
• vilka politiska åtgärder som bidrar till att 

hålla konsumtionen på en rimlig nivå, 
samt

• hur skolan och vården kan nyttjas för 
att informera om risker och intervenera i 
tidiga skeden. 

När forskarna väljer
– så ser prioriteringarna ut

Alkoholforskningen måste breddas till att omfatta fler discipliner. 
Det står klart sedan resultaten av en helt ny enkät bland 
alkoholforskare har sammanställts.

Magdalena Gerger, Systembolagets VD, redovisar 
resultatet av en enkät där forskare har svarat på 
vilken alkoholforskning som det är angeläget att 
satsa på.
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I enkätens första del ombads forskarna att 
ranka hur viktiga de anser att olika forsk-
ningsområden är. Här visar resultatet att 
snart sagt alla områden anses viktiga. Av de 
olika underavdelningar där forskarna om-
bads att poängsätta angelägenhetsgranden 
mellan ett och tio är det inget område som 
hamnar under fem. Det gäller oavsett om det 
handlar om forskning om alkoholreklamens 
effekter och alkoholpolitikens roll för sam-
hällsekonomin eller illegal införsel, preven-
tionsprogram och, inte minst, forskning om 
alkoholberoende – vilka mekanismerna är 
bakom beroende och hur alkoholberoende 
ska behandlas. 

”Forskarnas svar har 
gett värdefulla insikter, 
som vi kommer att bära 
med oss i det framtida 
arbetet.”

Att svaren kommer från forskare som själva 
är verksamma inom alkoholforskningsom-
rådet spelar förstås roll, men återkopplingen 
är ovärderlig för Systembolagets ambition att 
maximera nyttan som forskningsfinansiär, 
framhöll Magdalena Gerger i sin samman-
fattning.

I ett avsnitt av enkäten fick forskarna med 
egna ord beskriva vad de skulle ägna sig åt 
om finansiering vore ett obefintligt problem.

– Här blir det tydligt att vi i Sverige inte 
bara har hög vetenskaplig klass på våra alko-
holforskare, utan att de också har idéer och 
visioner, sammanfattar Magdalena Gerger. 
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En tid av förändring  i den 
nordiska alkoholpolitiken

Det är inte längre lika långt mellan de europeiska länderna när det 
gäller alkoholpolitik.

– De nordiska länderna har blivit mer liberala medan övriga 
länder har blivit mer restriktiva, säger Thomas Karlsson i 
ledningen för enheten för alkohol och droger vid Institutet för 
hälsa och välfärd i Helsingfors.

l  Thomas Karlsson är ställföreträdande 
chef vid enheten för alkohol och droger vid 
Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. 
Därutöver kan han, sedan förra året, titulera 
sig filosofie doktor efter att ha disputerat på 
en avhandling med titeln Nordic Alcohol 
Policy in Europe. The Adaptation of Finland’s, 
Sweden’s and Norway’s Alcohol Policies to a 
New Policy Framework, 1994–2013. 

Den huvudsakliga slutsatsen i Thomas 
Karlssons avhandling är att Europas länder 
har närmat sig varandra ifråga om alkohol-
politik under de senaste 20 åren. 

– Något förenklat kan man säga att de nor-
diska länderna har blivit mer liberala medan 
Europa i övrigt har gått i motsatt riktning och 
blivit mer restriktiva, säger han. Men även om 
de olika länderna konvergerar är de nordiska 
länderna alltjämt klart mer restriktiva än 
genomsnittet. 

Stävja privata vinster
Nordisk alkoholpolitik har sedan lång tid 
präglats av en ambition att reglera alkohol-
konsumtionen och därmed dess skadeverk-
ningar. De huvudsakliga instrumenten har 
varit, och är i viss mån fortfarande, politiska 
medel för att stävja privata vinstintressen, 
begränsning av den fysiska tillgången genom 
reglerad detaljhandel samt höga skatter. 
Men det tidiga 1990-talets Europa och, inte 
minst, den inre marknaden innebar stora 

förändringar ifråga om de enskilda länder-
nas möjlighet att bedriva en självständig 
och restriktiv alkoholpolitik. Fri rörlighet för 
varor och påtagligt sänkta konkurrenshinder 
gjorde det möjligt att tjäna stora pengar på 
handel med alkoholhaltiga drycker. 

Det var mot denna bakgrund som Thomas 
Karlsson ville studera framförallt hur 
Finland skulle hantera den nya situationen, 
samtidigt som han slogs av hur annorlunda 
– hur mycket mer aktivt – Sverige tog sig 
an de nya utmaningarna. I ett senare skede 
inkluderade han även Norge för att få en 
uppfattning om hur ett nordiskt land som 
valt att stå utanför EU påverkades.

Tvingad till uppdelning
I sin studie delar Thomas Karlsson in den 
undersökta 20-årsperioden i tre faser: 
1994–2003, en era av trial and error då man 
prövade sig fram; 2004–2007, de avgörande 
åren, och slutligen 2008–2013 som präglades 
av internationalisering av alkoholpolitiken 
och en restriktionernas renässans.

– Periodiseringen är nog det som jag har 
fått mest kritik för i min avhandling, men 
när jag tog in resten av Europa – 30 länder 
under 20 år – var jag tvungen att göra någon 
form av uppdelning, säger han. Även om det 
kan synas lite godtyckligt tycker jag att det 
har fungerat ganska bra.
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Avhandlingen består av ett antal del studier 
som alla syftar till att pröva totalt fyra 
hypoteser:
1. Finland och Sverige har fått släppa ifrån 

sig stora delar av möjligheten att bestäm-
ma över alkoholpolitiken till EU och har i 
dag en mer liberal politik än de hade 1994. 

2. Norge, som står utanför EU, kan bestäm-
ma mer på egen hand och kan bibehålla en 
mer strikt alkoholpolitik än Finland och 
Sverige.

3. Förändringar i alkoholpolitiken beror inte 
bara anpassning till Europa och den inre 
marknaden, utan även på egna beslut och 
politiska processer. 

4. Trots liberaliseringen är alkoholpolitiken i 
de nordiska länderna fortfarande stränga-
re än i de flesta andra europeiska länder.

Uppgång i Norge
Resultaten, berättar Thomas Karlsson, 
bekräftar i stora stycken det som tidigare 
forskning visar, det vill säga att anpass-
ning till den inre marknaden har haft stor 
inverkan på nordisk alkoholpolitik. Finland 
och Sverige har båda en betydligt mer liberal 
alkoholpolitik i dag än för 20 år sedan, men 
även Norge har tagit flera politiska beslut 
som har ökat tillgången på alkohol. Norge 
utmärker sig också som det land där alkohol-
konsumtionen har varit på uppgång under 
större delen av studieperioden.

När införselkvoterna i princip slopades år 
2004 valde Sverige och Finland helt olika vä-
gar: Medan Sverige höll en aktiv linje och inte 
sänkte skatterna mer än absolut nödvändigt 
valde Finland att sänka skatterna radikalt 
för att stävja gränshandeln från Baltikum – 
ett beslut man emellertid kom att ångra när 
man såg hur konsumtionen sköt i höjden, 
understryker Thomas Karlsson.

Effektivt att beskatta
– Finland har höjt alkoholskatten i fyra om-
gångar sedan 2008, något jag ser som ett bra 
exempel på att beskattning fortfarande är en 
effektiv alkoholpolitisk åtgärd. 

Efter att ha tvingats frånhända sig stora de-
lar av sin beslutskompetens de första åren efter 
EU-inträdet har den nordiska modellen fått en 
viss återupprättelse. Under åren 2008–2013, 
den period som Thomas Karlsson kallar 
restriktionernas renässans, har de nordiska 
länderna alltmer lyckats påverka den alkohol-
politiska arenan i Europa och även internatio-
nellt genom WHO:s globala alkoholstrategi.

– En betydande liberalisering har ägt rum i 
Norden under den undersökta perioden, men 
samtidigt har majoriteten av de europeiska 
länderna rört sig i en mer restriktiv riktning. 
Kanske skulle man kunna förklara denna ut-
veckling med den finska sisun, den svenska 
uthålligheten och de norska pengarna, sam-
manfattar Thomas Karlsson. 

”Som svenskspråkig 
finländare jobbar jag 
dagligen med tre språk. 
Då är det skönt att kom-
ma hit till Skarpö och 
få tala mitt modersmål 
utan att någon tittar 
snett”, säger Thomas 
Karlsson, forskare och 
ställföreträdande chef 
vid enheten för alkohol 
och droger vid Institutet 
för hälsa och välfärd i 
Helsingfors.
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Unga vuxna – märkta av 
föräldrars missbruk

Vilka konsekvenser följer med att växa upp med missbrukande 
föräldrar – och hur märks detta av i ung vuxen ålder?

Om detta berättade Lisa Berg, forskare vid Centre for Health Equity 
Studies, CHESS, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Med hjälp av en stor mängd registerdata har hon tillsammans 
med andra forskare gjort en genomlysning av hur problembilden 
ser ut – ur ett ekonomiskt, socialt och hälsinriktat perspektiv.

l  Studien, som baseras på drygt en halv 
miljon barn födda i Sverige mellan åren 
1973 och 1978 (samt en uppföljningsstudie 
bland barn 1987–1989) visar att 7,8 procent 
av barnen – i båda studiegrupperna – hade 
minst en förälder som vårdats på sjukhus på 
grund av psykisk sjukdom och/eller alkohol- 
och/eller narkotikamissbruk fram till dess 
barnen var 17 år gamla. 

Lisa Berg inledde med att berätta om 

bakgrunden till fokuseringen på personer 
som behandlats på sjukhus till följd av sin 
diagnos eller missbruk. 

– Om en förälder ligger inne på sjukhus för 
vård innebär det att missbruket blir känt, 
något som kan vara en utgångspunkt för 
insatser för barnet, förklarar Lisa Berg. 

I studien framkommer också att 2,5 pro-
cent av barnen födda 1987–1989 har föräldrar 
som blivit inlagda på grund av alkohol-
missbruk. I studiegruppen beräknas att 15,3 
procent har en eller två föräldrar som haft 
indikation på riskbruk av alkohol. 

Konsekvenser i vuxen ålder
Uppföljningen bland studiepopulationen 
född 1973-1978 visar på en förhöjd risk att 
behandlas inom psykiatrisk vård om man 
har en förälder som missbrukar alkohol och/
eller narkotika i jämförelse med den som 
växt upp i ett hem fritt från missbruk. Här 
löper kvinnor en något högre risk att drabbas 
än män. Barn till missbrukare löper också en 
ökad risk att själva missbruka narkotika eller 
alkohol. De drabbas även i större utsträck-
ning av kronisk sjukdom eller funktions-
hinder. 

Lisa Berg, forskare vid 
CHESS, beskriver de 
mycket stora konse-
kvenser det innebär för 
barn att ha en förälder 
med allvarliga miss-
bruksproblem.
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– När vi tittar på 35-åringar som vuxit upp 
med föräldrar som missbrukat och/eller har 
en psykisk sjukdom kan vi se att dödlighe-
ten är tre gånger så hög som i normalfallet, 
konstaterar Lisa Berg. 

Utbildningsnivå har betydelse 
Lisa Berg beskriver också den socioeko-
nomiska positionens betydelse för risken 
att drabbas av missbruk och/eller psykisk 
sjukdom vid vuxen ålder. Barn till föräldrar 
med lägre utbildning löper större risk att 
drabbas av både psykisk sjukdom och/eller 
missbruk. Barn till föräldrar födda i Sverige 

eller övriga Norden har också en förhöjd risk 
för missbruk i vuxen ålder i jämförelse med 
barn med icke-nordiskt ursprung. Det är 
också mer vanligt förekommande att barn 
till missbrukande och/eller psykiskt sjuka 
föräldrar har svårare att nå gymnasiebehö-
righet än barn som lever i familjer fria från 
missbruk eller psykisk sjukdom. 

– Det framgår tydligt att de här familjerna 
är socialt sårbara, säger Lisa Berg. Här gäller 
det att skola och andra samhällsfunktioner 
kan samverka för att minimera riskerna för 
långtgående problem.
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Lådvinsalkisar och  
bag-in-box-mammor
– nu ska forskningen granska laddad fråga 

Är det en praktisk och miljövänlig förpackning eller en veritabel 
missbruksfälla? Nu ska forskarna räta ut frågetecknen kring den 
omstridda boxen.

l  År 1996 introducerades bag-in-box i 
Sverige och sedan dess har vinförsäljningen 
ökat kraftigt i landet, med hela 88 procent. 
I dag kommer över hälften av allt vin som 
konsumeras i Sverige från en låda.

– Vi läser i tidningen om ”lådvinsalkisar” 
och ”bag-in-box-mammor”, men faktum 
är att vi inte vet särskilt mycket om hur det 
egentligen ser ut, säger docent Mats Ramstedt 
som leder arbetet med en ny studie vid 
Karolinska Institutet och Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 
Syftet med studien är att ta reda på hur 
införandet av lådvin har påverkat alkohol-
konsumtionen.

– Vi kan konstatera att vi dricker ungefär 
två glas mer per vecka i jämförelse med 
 tiden före bag-in-boxens införande, förkla-
rar Mats Ramstedt. 

Han har tillsammans med sin forskar-
grupp identifierat två potentiellt  avgörande 
faktorer som kan förklara sambandet mellan 
lådvinets införande och det ökade vindrick-
andet i Sverige. 

Lättare att spontandricka
– I praktiken är det ett slags mängdrabatt 
eftersom literpriset på boxvin är omkring 30 
procent lägre, säger Mats Ramstedt. Men det 
handlar också om att själva förpackningen 

väger mindre, är lättare att ta med sig och 
den gör det lättare att spontandricka – och 
att det blir lättare att dricka utan att det 
märks.

Studien har precis påbörjats och nu pågår 
ett gediget kartläggningsarbete för att se 
över konsumtionsmönster bland dem som 
dricker lådvin i jämförelse med dem som 
dricker vin på flaska. Samtidigt tittar man 
närmare på prisbilden för de olika förpack-
ningsslagen. I arbetet ingår också en trend-
analys där lådvinsförsäljningens utveckling 
över tid ställs i perspektiv till övrigt vin. 

– Vi kommer också att blicka utanför 
Sverige och se hur utvecklingen ser ut i 
andra länder, med fokus på våra nordiska 
grannländer, säger Mats Ramstedt.

Lådvinsköpare dricker mer
Trots att studien just är påbörjad kunde Mats 
Ramstedt redan nu dela med sig av några 
preliminära resultat. Resultaten har man 
fått fram med hjälp av CAN:s Monitorunder-
sökning som genomfördes under perioden 
juli 2013 – december 2014 och omfattar 
27 000 personer. 

Det är en klar majoritet av konsumenterna 
som köper vin på flaska (77 procent) i 
jämförelse med de som handlar bag-in-box 
(23 procent).



Alkoholforskningskonferens 2015
Summering

9

– Däremot kan vi konstatera att de som 
köper lådvin köper nästan dubbelt så mycket 
vin som de som köper flaskor, säger Mats 
Ramstedt. De har också en påtagligt högre 
alkoholkonsumtion totalt.

Bland de övriga preliminära slutsatser som 
redan nu kan dras kan följande nämnas:

• Boxen tycks ha ersatt flaskan fram till 
2005. Därefter har det skett en parallell 
ökning av vinförsäljningen där lådvinet 
står för hela försäljningsökningen.

• Försäljningen av lådvin är högre än flask-
vin under sommarmånaderna medan 
flaskvinet toppar i december.

• Priset för vin i box ligger på en betydligt 
lägre nivå än vin på flaska – och priserna 
sjunker.

– Vi har mycket kvar att göra i den här stu-
dien, men vi hoppas kunna presentera våra 
slutresultat om ett år här på Skarpö, säger 
Mats Ramstedt. 

Har införandet av bag-in-box drivit upp den totala 
vinförsäljningen i Sverige och bidragit till ett ökat 
vardagsdrickande? Den frågan ska Mats Ramstedts 
forskargrupp besvara.
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Unga kvinnor dricker för 
att lugna nerverna 

– Vi har Europas, kanske världens, mest omfattande material om 
kvinnor och alkohol, säger Gunnel Hensing som leder arbetet med 
studien WAG, ”Women and alcohol in Gothenburg”. 

De senaste WAG-resultaten visar att unga kvinnor i dag dricker 
alkohol för att dämpa stress i en utsträckning som inte har 
noterats tidigare.

Under konferensen på Skarpö redogjorde Gunnel Hensing för 
denna något oroande utveckling.

l Gunnel Hensing är professor i social-
medicin vid Göteborgs universitet. Sedan 
mitten av 1980-talet har hon arbetat med 
den stora WAG-studien där kvinnor inter-
vjuas om sin livssituation och sina alkohol-
vanor.

– Intervjuerna täcker inte bara in alkohol-
vanor, förklarar Gunnel Hensing. Vi frågar 
om arbetsliv, fritid, familj, den sociala situa-
tionen, men också om uppväxt och skoltid. 

Följer kvinnor under lång tid
Projektet är longitudinellt vilket innebär att 
samma kvinnor intervjuas flera gånger över 
tid samtidigt som man fyller på med nya 
kvinnor. Hittills har data samlats in vid fyra 
tillfällen – 1990, 1995, 2000 och 2013. Totalt 
har närmare 1 400 kvinnor intervjuats varav 
900 vid två tillfällen och 232 vid tre tillfällen. 
De äldsta kvinnorna i projektet är födda 1925 
och nu senast intervjuades kvinnor födda 
1993.

Flera kohorter har intervjuats när de har 
varit 20 år. Möjligheten att jämföra svaren 
från 20-åringar i olika födelsekohorter har 
gett många intressanta och ibland oroande 
insikter. Syftet är att hitta samband  mellan 
till exempel höga krav i arbetslivet och 
 alkoholvanor.

– Kvinnor som är 20 år i dag rapporterar 
betydligt fler alkoholrelaterade problem 
än kvinnor i den åldern gjorde för trettio 
år sedan, säger Gunnel Hensing. Nästan 
var fjärde intervjuad kvinna född 1993 har 
druckit alkohol för att lugna nerverna någon 
gång under det senaste året, och vi vet sedan 
tidigare att de som dricker för att hantera 
negativa känslor löper ökad risk att utveckla 
alkoholproblem.

Fler kvinnor dricker mer 
Men trots att kvinnors konsumtion har ökat 
kraftigt de senaste 20 åren och att en större 
andel dricker mer och oftare har man än så 
länge inte observerat motsvarande ökning av 
skadeverkningar. Gunnel Hensing är öppen 
för att WAG-studien inte fångar in samtliga 
relevanta skadeverkningar bland kvinnor 
och ett flertal nya studier på samma mate-
rial är redan planerade. 

– Vårt unika material, med detaljerad 
 information om alkoholvanor och det 
stora antalet variabler om psykologiska och 
sociala faktorer, möjliggör en mängd olika 
undersökningar, säger Gunnel Hensing. 
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”Vi vet att de som dricker för att hantera negativa 
känslor löper ökad risk att utveckla alkoholpro-
blem”, säger professor Gunnel Hensing, som är 
verksam vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
universitet.

Tidigare har forskarna bland annat studerat 
sambandet mellan tidiga sexuella övergrepp 
och alkoholproblem, samband mellan per-
sonlighet och alkoholproblem samt konse-
kvenser av riskkonsumtion av alkohol i form 
av sjukfrånvaro och förtidspension. 

– Nu kommer vi att bland annat titta 
 närmare på stress som riskfaktor för 
alkoholproblem och på sambandet mellan 
alkohol och sexuell hälsa.

Födelseår  n 1965 n 1975    n 1980    n 1993

Andel av 20-åriga kvinnor som uppger att 
de under det senaste året har druckit för 
att lugna nerverna
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Från guldkant till 
gråzon

– Vi dricker så snyggt, vi som är på väg in i en gråzon.
Så beskrev frilansjournalisten Maggan Hägglund, tidigare 

chefredaktör för tidningen Tara, sin egen historia om ett 
njutningsdrickande som gick överstyr.

l  – Med betoning på tant är jag en repre-
sentant för alla kvinnor som är 50 plus och 
kanske lite till. Vi är friskare än vad kvinnor 
i den här åldern var förr, vi unnar oss mer 
och vi sätter oftare någon typ av guldkant på 
tillvaron.

Maggan Hägglunds presentationer är 
osminkade och personliga – och det är 
just därför som publiken tar henne till sitt 
hjärta. Vad som hänt med vårt vindrickande 
blir oerhört tydligt när hon plockar fram två 
glas ur sin väska. Det är svärmor Bessies 
lilla vinglas i kristall från 1940-talet och ett 
nyligen inhandlat glas på fot av det moderna 
halvlitersformatet.

– Man får jobba hårt för att dratta på 
ändan i vinfloden om man håller sig till 
Bessies glas, konstaterar Maggan Hägglund 
och beskriver vad hon anser har hänt vad 
gäller kvinnors drickande under efterkrigs-
tiden och fram till i dag:

– Vi fick råd att resa, åkte till Mallis och 
drack sangria. Sedan kom 70-talet med chili 
con carne och rödvin på furugolvet. Många 
har menat att vi tog över männens alkohol-
vanor, men så var det inte alls. Då skulle vi 
ha suttit med groggar på syjuntan, no way.

Maggan Hägglund kom till Stockholm i 
30-årsåldern för att jobba på Expressen. Hon 
kom från en helnykter familj i Härnösand 
och ville inte vara ”den där tråkiga tjejen 
som alltid tackade nej” när det skulle drickas 
alkohol.

– Jag försökte helt enkelt lära mig dricka, 

berättar hon. Jag prövade med öl och cognac 
till kaffet, men tyckte inte det var något 
vidare. Jag fortsatte med champagne, men 
det var mycket väsen för ingenting. Det var 
när jag hittade till rödvinet som jag kände 
mig hemma. Jag lärde mig uppskatta den 
lätta berusningen, lugnet och känslan av att 
befinna mig i en parentes i tillvaron.

Yrkeslivet rullade på och när Maggan 
Hägglund axlade ansvaret för redaktionen på 
populära magasinet Tara började en period 
av stenhårt arbete. 

– Jag gick på vilja, lust och rött vin, minns 
hon. Så småningom byttes lusten mot acce-
lererande stress.

Nu är vi framme vid den sommardag 2008 
som innebar en helomvändning i Maggan 
Hägglunds liv. I samband med att hon skulle 
ha en middag för några vänner hemma i rad-
huset drack hon vin medan hon lagade mat 
och när gästerna kom kände hon sig redan 
berusad.

– Det var ingen trevlig upptäckt att konsta-
tera att man är värdinnan på örat.

Några dagar senare hittade hon rödvins-
fläckar på det svart-vita köksgolvet som hon 
var så stolt över – och hon kunde inte riktigt 
minnas hur de hamnat där.

– Jag ville inte ha ett söligt golv och jag ville 
inte ha ett så söligt liv.

Maggan Hägglund skrev en krönika om sitt 
beslut att helt sluta dricka och vips hade hon 
200 000 läsare som vittnen och som också 
kunde stötta och peppa.
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– Det är viktigt att hitta andra sätt att njuta, 
säger hon. Efter mitt beslut gick jag och 
klippte mig och köpte ett fotbad. Det var en 
början.

Sedan ringde hon en beroendeklinik och 
fick ”fantastiskt bra hjälp”.

– Fast det kändes lite märkligt i början när 
de ställde sina första frågor: ”Har du någon 
försörjning? Någonstans att bo? Någon per-
son i din omgivning som du kan tala med?” 
Jag hade ju allt det där – jag ville bara inte 
dricka längre!

Om hon numera undviker miljöer där det 
serveras alkohol?

– Absolut inte! Jag älskar att gå på kro-
gen och det finns massor av bra alkoholfria 
alternativ som kan göra vilken maträtt som 
helst rättvisa.
Förra året kom Maggan Hägglund ut med 
boken Njutningsparadoxen där även Sven 
Andréasson, professor i socialmedicin och 
överläkare vid Riddargatan 1, medverkar. 
Sven Andréasson anslöt på podiet i slutet av 
Maggan Hägglunds framförande och berät-
tade att Maggan Hägglund ingalunda är unik 
– vare sig i så måtto att hon har druckit för 
mycket eller för att hon klarade sig så pass 
lättvindigt och faktiskt lyckades sluta.

– Faktum är att det finns ganska många 
som uppfyller kriterierna för beroende utan 
att för den skull vara några katastrofer. Den 
gamla föreställningen om att alkoholberoen-
de med nödvändighet är livslångt stämmer 
helt enkelt inte. Visst, det finns de som har 
riktigt omfattande problem, men i relativt 
många fall kan en problemdrickare lära sig 
att dricka lagom – det var det inte många 
som trodde för bara några år sedan.

Författaren och  journalisten  Maggan Hägglund 
insåg en  morgon att vinet spelade en för stor roll i 
hennes liv.
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Fylla på arenorna  
– hur ser verkligheten ut?

Hur stort är egentligen problemet med fylleri på fotbollsarenor?
Det får vi snart svar på. Genom att mäta promillehalten hos 

besökare vid fotbollsevenemang har STAD (Stockholm förebygger 
alkohol- och drogproblem) tagit ett unikt initiativ för att skapa en 
överblick av hur stort problemet med alkohol på arenorna är. 

Projektet, som leds av Johanna Gripenberg, finansieras bland 
annat av Systembolagets alkoholforskningsråd. 

l  Det finns i dag inga data som visar hur 
alkoholpåverkad publiken är vid olika 
sportevenemang. Därför genomför STAD en 
studie där syftet är att utveckla, implemen-
tera och senare utvärdera en alkohol- och 
drogförebyggande modell för att förebygga 
våldsbrottslighet i samband med idrottseve-
nemang.

Utgångspunkten är en pilotsatsning i form 
av en promillestudie som ska utgöra under-
laget för att skapa den nya modellen. Utveck-
lingsarbetet har skett i samarbete med den 
världskände alkoholforskaren Harold Holder.

Promillemätningar en grund
– Det står helt klart att promillemätningar 
utgör en grundläggande faktor, förklarar 
Johanna Gripenberg, enhetschef vid STAD.

Promillestudien genomförs i samarbete 
med såväl polis som de olika fotbollsklub-
barna i Stockholm och Göteborg. Testerna 
utförs före, under och i pauser vid ett urval 
av allsvenska matcher på tre svenska arenor, 
Tele2 och Friends i Stockholm samt Gamla 
Ullevi i Göteborg. 

– Urvalet sker slumpmässigt, anonymt och 
frivilligt. Var tredje person får frågan om 
att blåsa och responsen är positiv, bara var 
sjunde tackar nej till att medverka, berättar 
Johanna Gripenberg. 

I samband med att en person sagt ja till 
att blåsa tas också uppgifter om ålder, kön 



Alkoholforskningskonferens 2015
Summering

15

och hur mycket han eller hon säger sig ha 
druckit. Under en match arbetar sex team 
på arenan för att fånga upp besökare – 
såväl i klackarna som på familjeläktaren. 
Data insamlingen avslutas i oktober. Högst 
 uppmätta alkoholhalt hittills är 2,6 pro-
mille.

Kraftfull manlig dominans 
Johanna Gripenberg tycker att datainsam-
landet gått oväntat smidigt:

– Hittills har vi nått upp till cirka 300 

STAD gör mätningar av 
alkoholkoncentratio-
nen hos besökarna på 
fotbollsmatcher.

promillemätningar per match. Den manliga 
dominansen är överväldigande då 90 procent 
av besökarna är män, noterar hon.

Utöver promillestudien görs observations-
studier, enkätundersökningar och intervjuer. 
Även statistik kring akutvård, våldsbrott och 
tillsyn i samband med matchdagar granskas 
och analyseras.   

– Utifrån det här samlade materialet 
utarbetas sedan strategier för både preven-
tion och samverkan, sammanfattar Johanna 
Gripenberg.
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”Forskningsresultat måste 
kommuniceras”

Vad är poängen med att lägga tid och pengar på forskning 
om man inte berättar vad man har kommit fram till? Den så 
kallade tredje uppgiften var en av de frågor som avhandlades 
vid ett panelsamtal med representanter för Systembolagets 
Alkoholforskningsråd, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd (Forte) och Svenska Föreningen för Alkohol- och 
Drogforskning.

l  Ingrid Burman, ordförande i Systembola-
gets Alkoholforskningsråd, inledde med att 
redogöra för rådets uppdrag, nämligen att 
fördela de medel som Systembolaget avsätter 
för forskning om i första hand förebyggande 
av alkoholens skadeverkningar.

– Jag som inte är forskare utan en så kallad 
allmänföreträdare måste börja med att be-
rätta hur otroligt imponerad jag är av den om-
fattande kunskap som finns samlad i rådet. 

Rådet är sammansatt av sex forskare, en-
ligt Ingrid Burman ”de bästa i Sverige”, och 
lika många suppleanter.

– Och så har vi sådana som mig, allmän-

företrädare som oftast har folkrörelsebak-
grund. Allmänföreträdarnas uppgift är att 
bedöma samhällsrelevansen i de inkomna 
ansökningarna.

Ingrid Burman är också noga med att 
 understryka att Systembolagets Alkohol-
forskningsråd är helt oberoende.

– Det finns ingen från Systembolaget i 
rummet när vi sammanträder och fattar 
våra beslut.

Under de senaste två åren har omkring 
två tredjedelar av forskningsmedlen gått 
till forskning om folkhälsa och samhällsve-
tenskap medan den resterande tredjedelen 
har gått till naturvetenskaplig, framförallt 
medicinsk forskning.

– Men vad gäller att kommunicera forsk-
ningsresultat tycker jag att Systembolaget 
har en läxa att göra, säger Ingrid Burman. 
Förutom att fler borde få veta vad forskarna 
kommer fram till vore det ju fantastiskt om 
vi kunde göra forskningsresultaten tillgäng-
liga i en enkelt sökbar databas – men några 
sådana uppdrag har vi hittills inte fått, vilket 
är synd.

Behov av incitament för kommunikation 
Med på scenen fanns också Ewa Ställdal, 
general direktör för Forte som finansierar 
forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Hon berättade att Forte har fått i uppdrag av 
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Ingrid Burman, System-
bolagets Alkohol-
forskningsråd, Ewa 
Ställdal, Forte, och 
Anna Söderpalm Gordh, 
Svenska Föreningen för 
Alkohol- och Drog-
forskare, diskuterar den 
tredje uppgiften.

regeringen att utveckla metodiken och formen 
för hur forskningsresultat kommuniceras.

– Som det ser ut i dag finns snart sagt inga 
incitament för forskarna att kommunicera 
sina resultat till en bredare målgrupp, säger 
Ewa Ställdal. Allt handlar om att se till 
att få sina rön publicerade i vetenskapliga 
tidskriftskrifter som ofta läses av ett fåtal 
mycket initierade personer.  

Att forskningsresultat inte kommunice-
ras i tillräcklig utsträckning är, menar Ewa 
Ställdal, en av orsakerna till att det tar så 
lång tid – 17 år i snitt, visar beräkningar – 
till dess att den kunskap som forskningen 
genererar implementeras. För att råda bot på 
detta verkar Forte nu för att förbättra incita-
menten för forskare att lämna stuprörsmen-
taliteten för att i högre grad samverka med 
andra för att på så sätt nå ut med sina rön.

– Till exempel har vi anställt vetenskaps-
journalister vid alla våra Centres of 
Excellence. Det är personer som har som sin 
huvudsakliga uppgift att begripliggöra forsk-
ning, sätta den i perspektiv och visa på dess 
relevans.

– Inte sällan beskriver och förklarar veten-
skapsjournalister vår forskning bättre än vi 
själva gör, sade Anna Söderpalm Gordh som 
också är ordförande i Svenska Föreningen för 
Alkohol- och Drogforskning. Hon menar att 
det inte vore orimligt att redan i utlysningen 
av forskningsmedel begära att den som får 
anslag också ska bidra till att kommunicera 
och på så vis nyttiggöra resultaten.

Ingrid Burman påpekade att värdefull 
kunskap inte bara måste kommuniceras på 
akademisk nivå:

– De forskningsseminarier som System-
bolaget anordnar lockar ju inte bara forskare, 
utan även socialsekreterare, vård personal 
och andra som möter människor med 
alkohol relaterade problem i sin vardag – det 
är alldeles utmärkt! 
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Less is better!

– Det går helt enkelt inte att finna stöd i forskningen för att 
alkohol skulle vara bra för hälsan. Det säger Sven Andréasson, 
professor i socialmedicin och en av de forskare som för en 
tid sedan företog en systematisk genomgång av litteraturen 
på området för att en gång för alla ta reda på som egentligen 
stämmer ifråga om lågdoskonsumtion.

l  Om man googlar får man hundratusentals 
träffar där det talas om att alkohol i måttliga 
mängder är bra för hälsan. Den mest spridda 
föreställningen om dessa förmenta hälso-
effekter handlar om att en liten till måttlig, 
men regelbunden alkoholkonsumtion skulle 
skydda mot hjärt-kärlsjukdom – något som 
även läkare och forskare runtom i världen 
har bidragit till att sprida under tre, fyra 
decennier. 

På Skarpökonferensen redogjorde Sven 
Andréasson för den undersökning som han 
tillsammans med kollegor från USA, Kanada 
och Australien har genomfört på uppdrag av 
IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

– Från och med den så kallade Whitehall-
studien på 70-talet har det kommit så 
många studier som har upprepat samma sak 
så många gånger att det har blivit en san-
ning att alkohol i låga doser bara är nyttigt.  
Problemet är att de genomgående är metodo-
logiskt tvivelaktiga.  

Efter att ha genomfört sin systematiska 
genomgång kan Sven Andréasson och hans 

kollegor konstatera att inte en enda av de 
hundratalet studierna håller måttet. Det är 
sedan länge etablerat inom den medicinska 
forskningen att endast randomiserade kon-
trollerade studier med en eller flera kontroll-
grupper är det enda som kan ge säkra svar 
om orsakssamband, men här handlar det 
genomgående om så kallade observations-
studier där man följer grupper och ställer 
frågor till deltagarna.

Undermålig metodik och skensamband 
– Det finns ett otal potentiella felkällor i 
observationsstudier, säger Sven Andréasson. 
I början av 90-talet sade man sig, baserat på 
observationsstudier, ha klara epidemiolo-
giska bevis för att östrogentillskott skyddar 
kvinnor efter klimakteriet mot hjärtsjukdom 
– men när man undersökte saken i kontrolle-
rade studier var sambandet försvunnet.

Högst sannolikt är det ungefär samma sak 
som gäller med alkoholens hälsoeffekter, där 
det inte bara brukar heta att låg till måttlig 
konsumtion är nyttig utan också att total av-
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hållsamhet är förknippad med ökade risker. 
I sin undersökning redogör Sven Andréason 
och hans kollegor för en diger lista med skäl 
att förhålla sig skeptisk:

• Nyttan har aldrig bekräftats i kontrolle-
rade studier.

• Biologiska mekanismer för möjlig nytta 
har ifrågasatts.

• Det finns evidens för negativa fysiologiska 
effekter av lågdoskonsumtion.

• ”Måttlighetskonsumenter” har i allmänhet 
hälsosammare livsstil än icke-konsumenter.

• Många studier utesluter systematiskt 
alkohol konsumenter med hälsoproblem.

• De flesta studier klassificerar – felaktigt 
– sjuka före detta alkoholkonsumenter, 
däribland ”nyktra alkoholister”, som icke-
konsumenter.

• Osannolik nytta enligt observations studier, 
till exempel att alkohol skulle skydda mot 
skrumplever, cancer och dövhet.

• Nyttan kan vanligtvis bara påvisas i 
väster ländska befolkningsgrupper.

• Genetisk läggning för att dricka mindre ger 
minskad risk för hjärtsjukdom.

• ”Publication bias”, det vill säga att studier 
som visar på nytta har lättare att bli publi-
cerade än studier som säger motsatsen.

• Minskad konsumtion i en befolkning har 
inte visats medföra någon ökning av hjärt-
kärlsjukdom.  

Sammanfattningsvis menar Sven Andréasson 
och hans kollegor att det är en kombination 
av psykosociala och biologiska effekter som 
ligger bakom de skenbara orsakssamband 
som fått så mycket uppmärksamhet och stöd 
de senaste decennierna. 

– Sanningen är nog den att de allra flesta 
läkare är helt på det klara med att alkohol 
har en negativ inverkan på hälsan, säger 
Sven Andréasson. Problemet är att så få talar 
med sina patienter om det.

”Det är en kombination 
av psykosociala och 
biologiska effekter som 
ligger bakom de sken-
bara orsakssamband 
som fått så mycket 
uppmärksamhet och 
stöd de senaste decen-
nierna”, menar Sven 
Andréasson.
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Svårt att bryta 
ungas missbruk

Forskning visar att unga missbrukare i regel även har olika 
psykiatriska problem, vilket försvårar behandlingen.

l  Sara Lövenhag, psykolog och i skrivande 
stund doktorand vid Centrum för klinisk 
forskning i Västerås, berättade om barn och 
ungdomar med missbruksproblem. Hon 
disputerar i juni på avhandlingen Substance 
use in Swedish adolescents – The importance 
of co-occurring psychiatric symptoms and 
psychosocial risk.

Hon och hennes medarbetare har, med 
hjälp av en enkät, djupintervjuer och hår-
analyser, undersökt samsjuklighet bland 
vuxna missbrukare samt missbrukande 
ungdomar. Det visar sig att endast 1 av 10 
”bara” har ett missbruk; i snitt har de tre 
andra psykiatriska diagnoser. Detta försvå-
rar behandlingen och medför dessutom att 
behandlingen bedrivs av två vårdgivare – 
både kommunen och landstinget.

– Alkohol- och drogmissbruk i ungdoms-
åren är därför mycket svårbehandlat, säger 
Sara Lövenhag och upprepar sedan orden 
mycket svårbehandlat två gånger för att vi 
ska förstå. 

Forskarna har gjort en femårsuppföljning 
av närmare 180 ungdomar med missbruks-
problem. Uppföljningen visar att missbruks-
problemen ofta följer med i livet. De starkaste 
faktorerna till fortsatt missbruk vid fem-
årsuppföljningen är föräldrarnas missbruk. 
Vidare fann forskarna att flickor var mer 
sårbara än pojkar för mammans missbruk.

– Förebyggande insatser måste sättas 
in mycket tidigt och de olika diagnoserna 
ska behandlas samtidigt, avslutar Sara 
Lövenhag. Hon lägger till att det behövs mer 
tydliga riktlinjer än i dag.

Bertil Göransson-stipendiat
Sara Lövenhag fick i fjol Bertil Göranssons 
resestipendium. Resestipendiet för unga 
alkoholforskare inrättades av Systembolagets 
styrelse för att hedra Bertil Göransson för 
hans insats som ordförande i Systembolagets 
styrelse under åren 1984–1999. Syftet är att 
stimulera forskning inom området ungdom 
och alkohol.

”Man måste kliva in 
mycket, mycket tidi-
gare”, säger forskaren 
Sara Lövenhag.



Alkoholforskningskonferens 2015
Summering

21

Den tredje uppgiften 
 engagerar forskare

Under fredagsförmiddagen diskuterades under livliga former det 
tredje uppdraget – hur ska forskningen nå samhället, utanför 
universitetsvärlden? 

l  Den tredje uppgiften är högskolornas och 
universitetens uppdrag att dela med sig av 
kunskap, vid sidan av de första två huvud-
uppgifterna, forskning och utbildning.

I gruppdiskussionerna, som leddes av 
representanter från Systembolaget, diskute-
rades frågor som ur olika perspektiv belyste 
utmaningar och möjligheter att nå ut med 
forskningsresultat – och vilka kanaler som 
är viktiga.

Det rådde en enighet om att forskningen 
måste förklaras och sättas i ett sammanhang 

när resultat presenteras för allmänheten 
och media. En aktivitet som välkomnades 
av många deltagare är seminarier, öppna 
för allmänheten, på olika teman rörande 
alkoholforskning. 

– Vi har sett ett otroligt engagemang i 
gruppdiskussionerna. Samverkan och 
kunskapsdelning är frågor som alla tycker 
är viktiga, sammanfattar Ann-Thérese 
Enarsson, chef för Systembolagets enhet för 
samhällskontakter och forskning. 
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Alkoholopinionen 2014:

”Alkohol är inget problem för 
mig – men för samhället”

Under ett av konferensens mer bejublade framträdanden 
presenterade Sören Holmberg och Lennart Weibull, 
seniorprofessorer och opinionsforskare på SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet, alkoholopinionen 2014. 

– Men vi är inga riktiga alkoholforskare, slår Lennart Weibull 
fast. Vi sysslar med opinion.

l  De båda forskarna inledde med att tala 
om två viktiga faktorer som visats vara 
centrala för opinionen kring alkohol politik: 
Synen på offentlig sektor och synen på 
skatter. Svenskarna har generellt ett högt 
förtroende för offentlig sektor och är som 
regel något mer positiva till att sänka skatter 
än att höja dem. 

– Men nu när vi fram till ganska nyligen 
har haft en regering som har lagt mycket 
kraft just på skattesänkningar verkar 
folket inte tycka att ytterligare skattesänk-
ningar är det mest prioriterade, säger Sören 
 Holmberg. Samtidigt har svenska folket 
alltjämt högt förtroende för sina samhälls-
institutioner. 

Så dricker svenskarna
– Den här gången tittade vi på folkets egna 
alkoholvanor. Det är något som är nytt, 
berättar Lennart Weibull. 

Drygt två tredjedelar, 67 procent, uppger 
att de dricker alkohol (vin/öl/starksprit) 
minst en gång per månad och fyra av tio 
uppger att de druckit alkohol minst en gång i 
veckan. Högst andel veckovisa konsumenter 
finns bland högutbildade, 49 procent, och 
den åldersgrupp där flest dricker minst en 
gång per veckan är de mellan 50 och 64 år. 

Lägst andel återfinns bland unga i åldern 15-
25 år samt lågutbildade.

Starkt stöd för detaljhandelsmonopolet
I årets nationella SOM-undersökning, som 
fokuserar på tre teman – samhälle, opinion 
och massmedier, tas frågan om alkohol upp 
ur två perspektiv:

• Alkoholpolitiska instrument (skatt, för-
säljning av alkohol i livsmedelsbutiker, 
serveringstillstånd)

• Alkoholens roll för samhället och 
 individen 

 
Endast tre av tio vill tillåta försäljning av 
alko hol i livsmedelsbutiker, vilket är en 
kraftig nedgång från början av 00-talet då 
andelen låg på 50 procent. 

– Alkoholliberalismen har fått stryk under 
de senaste åren, fastlägger Sören Holmberg. 
Detaljhandelsmonopolet har ett brett stöd 
oavsett de tillfrågades politiska hemvist. 
Tendensen är klar; svenska folket är tydligt 
mer restriktivt än för 10-15 år sedan. 
Parallellt med det minskade stödet för att 
tillåta försäljning av alkohol i livsmedels-
butiker har opinionen för att höja alkohol-
skatten växt sig allt starkare. 
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– Vi har också undersökt hur folket ställer 
sig till hårdare krav för servering av alkohol 
på restauranger och pubar, men det är första 
gången så där går det ännu inte att slå fast 
någon trend, säger Lennart Weibull.

Globala hot oroar mest
SOM-institutet undersöker också vad folket 
ser som mest oroande, i nuläget och i fram-
tiden, och föga förvånande är det globala 
hot, såsom klimatförändringar och terro-
rism, som svenskarna oroar sig mest för. 

På den topplistan kommer alkoholfrågan 
relativt långt ner. 18 procent uppger att de 
är mycket oroliga för den ökade alkohol-
konsumtionen, vilket är en ökning jämfört 
med år 2013. Om man i stället ser till dem 
som uppger att ökad alkoholkonsumtion är 
mycket eller ganska oroande är motsvarande 
andel 52 procent, även det en ökning från 
förra mätningen. 

– Intressant att notera är att de som inte 
konsumerar alkohol eller konsumerar 
 alkohol mer sällan än någon gång per månad 
är mer oroade för utvecklingen än dem som 
dricker oftare, säger Sören Holmberg.  

Alkohol – positivt för individen och 
 negativt för samhället
Hur är synen på alkohol som en moralfråga 
– individuella tillkortakommanden, en ord-
ningsfråga respektive en folkhälsofråga? Det 
var en fråga som är ny i den senaste SOM-
undersökningen. I mätningen tittar man på 
om alkohol har övervägande positiva eller 
negativa konsekvenser för en själv respektive 
för samhället i stort. 

Resultaten visar att alkoholkonsumtionen 
uppfattas som övervägande positiv på indi-
vidbasis, men ur ett samhälleligt perspektiv 
ses alkoholkonsumtionen som en klart 
negativ faktor. 

– Upplevelsen av samhällsproblem är 
mycket viktigare för åsikter om alkoholpo-
litik än problem i det privata, kommenterar 
Sören Holmberg resultatet.

Problemet oftast uppfattas som en fråga på 
kommunal eller samhällelig nivå. Dessutom 
spelar den egna konsumtion roll för attity-
derna i frågan. 

– Ju mer man dricker desto mindre pro-
blem ser man, konstaterar Sören Holmberg. 
Det är klart att egenintresset spelar roll.

Seniorprofessorerna 
Sören Holmberg och 
Lennart Weibull vid 
SOM-institutet beskri-
ver en restriktivare 
alkoholopinion – men 
liberalare alkoholvanor.
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