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Studier visar att unga människor löper större
risk att bli indragna i gatuvåld i samband
med nattliv på stan om de har druckit alkohol,
och alkohol förekommer ofta i samband med
våld i nära relationer. Läktarvåldet knyts i
debatten till ölservering på arenaområden.
Men alkohol inte är den enda förklaringen och
ska i huvudsak ses som utlösande faktor. Lär
dig mer om alkoholens påverkan på hjärnan och
vad forskarna säger om hur vi kan motverka
alkoholrelaterat våld.
Varmt välkomna!
Magdalena Gerger,
VD Systembolaget

NOVEMBER

08:30
till 12:00
Svenska Läkaresällskapet,
föreläsningssalen,
Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Seminariet har ett populärvetenskapligt upplägg och
vänder sig till dig som, yrkesmässigt eller privat, vill veta
mer om vad forskare och andra experter har att säga
om alkoholens roll i samband med våld i olika former.

Anmäl dig här
Antalet platser är begränsat.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Kl 08.30

Registrering, kaffe och smörgås

Kl 09.00

Välkommen!
Magdalena Gerger, Systembolagets VD, beskriver
Systembolagets samhällsuppdrag, vision och stöd till
alkoholforskning.

Mats Ramstedt, forskningsansvarig Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), beskriver
svenskarnas alkoholvanor och hur dessa har förändrats. Hur
mycket dricker vi? Hur dricker vi? Finns det ett samband
mellan alkohol och våld?

Malin H Karlén, examinerad psykolog och doktorand vid
Göteborgs universitet, talar om hur alkohol i måttliga doser
kan göra att vi tänker mindre på eventuella konsekvenser
och att det kan vara lättare att uppfatta provokationer.

Kl 10.05

Paus

Kl 10.20

Krogen och fotbollsarenan – högriskmiljöer

Kl 10.45

Mindre våld på stan
Sven Granath, kriminolog och utredare
på Brå, redogör för utvecklingen av
alkoholrelaterade våldsbrott.
Scott Goodwin talar om hur polisen i
Kronobergs län arbetar för att minska
drickande bland ungdomar och på så
sätt minska våldsbrotten.

Kl 11.20

Panelsamtal och publikfrågor

Kl 11.50

Avslutning

Foto: Lieselotte Van Der Meijs

Johanna Gripenberg, forskare och enhetschef på STAD,
talar om erfarenheterna av att minska våld och skador
genom ansvarsfull alkoholservering. Hon berättar också
om en kommande satsning mot våld i samband med
idrottsarrangemang.

Foto: Joakim Roos

Alkohol och aggression, hur hänger det ihop?

Foto:Maria Lindvall

Kl 09.40

Foto: Bosse Johansson

Riskabla alkoholvanor

Foto: Hans Runesson

Kl 09.15

Foto: Magnus Fond

PROGRAM

Foto: Anna Hult

Moderator: Fredrik Berling, känd som programledare för SVT:s
Hjärnkontoret och Lilla Sportspegeln.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår ett ansvar för att informera om alkoholens risker. Detta görs
via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Seminariet ska bidra till att fördjupa och bredda
dialogen med forskare och att sprida forskningsresultat.
Läs mer på systembolaget.se

