PRESSMEDDELANDE
CANs drogforskningspris till Michael Bohman
Michael Bohman, professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, har tilldelats Centralförbundets för
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) nyinstiftade drogforskningspris. Michael Bohman har varit
verksam vid universiteten i Umeå och Stockholm.
Prismotiveringen lyder ”Michael Bohman har gjort en banbrytande insats för att öka förståelsen av hur
samspelet mellan arv och miljö påverkar uppkomsten av alkoholproblem. Hans forskning om adoptivbarn
och biologiska markörer har i hög grad bidragit till att ge en nyanserad bild av komplicerade samband.
Michael Bohman har utfört en pionjärgärning och hans forskning har väckt betydande internationell
uppmärksamhet. Många forskare har inspirerats att arbeta vidare i hans fotspår.”
– Jag vill särskilt betona att Michael Bohman har bidragit till att ge en nyanserad bild av det komplicerade
samspelet mellan arv och miljö vid uppkomsten av alkoholism, säger priskommitténs ordförande Gabriel
Romanus.
– Diskussionen om ärftlighetens betydelse för alkoholmissbruket kan lätt urarta till en jakt på
”alkoholistgenen” för att sedan de som inte har denna gen ska kunna få fritt fram att dricka utan bekymmer.
Sådana tankar avvisas helt av Michael Bohman och hans medarbetare. I stället understryker de att det är
viktigt att inse att det inte finns några gener för alkoholmissbruk. De framhåller att det är den sociala miljön,
med dess dryckestraditioner och tillgång till alkohol i olika former, som är den yttersta förutsättningen för
alkoholismens utbredning. Det faktum att en troligen ganska stor del av befolkningen har en disposition för
alkoholmissbruk, ser de som en anledning att betrakta alkoholproblemet som en fråga om solidaritet. Det
visar att Michael Bohman inte bara har varit banbrytande i sin forskning. Han har också en utomordentlig
förmåga att sätta in sina resultat i ett större sammanhang.
Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige i dag är högre än på mycket länge. År 1901, när CAN (som då
hette CFN, Centralförbundet för Nykterhetsundervisning) bildades, var alkoholfrågan livligt diskuterad i
samhället. Under 1800-talet hade supandet ökat dramatiskt och alkoholen blivit ett allvarligt
samhällsproblem. Först på 1960-talet kom narkotikan att betraktas som ett allvarligt samhällsproblem och
CFN bytte namn till CAN. Idag är CAN bland annat känt för de årliga nationella drogvaneundersökningarna
bland elever i årskurs nio och bland mönstrande. Enligt dessa undersökningar har niondeklassarnas
berusningsvanor och andelen som någon gång prövat narkotika ökat under 90-talet från att ha legat lågt
under 80-talet.
Till CANs hundraårsdag har ett specialnummer av tidskriften Alkohol & Narkotika givits ut. Det innehåller
framför allt historiska betraktelser kring alkohol- och narkotikapolitik skrivna av forskare och andra
sakkunniga men även en framtidsvision författad av PC Jersild. Dessutom har en skrift om de senaste 20 åren
ur CANs perspektiv givits ut till jubileumet.
Drogforskningspriset, som är instiftat med anledning av CANs hundraårsjubiléum, ska delas ut årligen för att
uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. Priset ska ges till forskare verksamma
inom Sverige, som bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Det kan delas ut både för
samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig och medicinsk forskning men även till forskare inom andra
vetenskapliga discipliner. Priskommittén har utgjorts av f d socialministern och chefen för Systembolaget
Gabriel Romanus, professor Peter Allebeck, professor Britt af Klinteberg, docent Tom Nilsson och professor
Lars Terenius.
Prissumman är 25 000 kronor och priset delades ut vid CANs hundraårsjubileum den 4 december.
För mer information: Gabriel Romanus, tel 08-661 54 85, 070-595 10 97
Michael Bohman, tel 08-642 03
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