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PRESSMEDDELANDE
CANs forskningspris till alkoholforskaren
Thor Norström
CANs drogforskningspris går i år till professor Thor Norström vid Institutet för social
forskning, Sofi, vid Stockholms universitet.
Thor Norström är professor i sociologi med inriktning mot socialpolitik. Han har framför allt forskat
kring alkoholepidemiologi, särskilt relationen mellan alkoholkonsumtion och skador på
befolkningsnivå. Andra forskningsområden är självmordsutvecklingens koppling till olika sociala
indikatorer samt sjukfrånvaro.
Enligt priskommitténs motivering har Thor Norström gjort banbrytande insatser inom den svenska
sociala alkoholforskningen. Hans forskning har bland annat lett till ökade kunskaper om sambandet
mellan alkoholkonsumtion och skador i en befolkning. Han har dessutom lämnat viktiga bidrag till
metodutvecklingen när det gäller analyser av data på samhällsnivå. Med hjälp av avancerade
statistiska metoder för tidsserieanalyser har han målmedvetet och konsekvent belyst olika
samhällsföreteelser.
Thor Norströms forskning spänner över ett brett fält och inkluderar bland annat studier av
sambanden mellan alkoholkonsumtion och våld, dödlighet, självmord och trafikolyckor. Han har också
analyserat effekterna av olika alkoholpolitiska åtgärder.
Thor Norström har även verkat internationellt. Han har bland annat varit samordnare för den stora
ECAS-studien (European Comparative Alcohol Study), en jämförelse av alkoholkonsumtion,
dryckesmönster, alkoholskador och alkoholpolitik i 15 europeiska länder.
– Thor Norström är en av de svenska forskare som har störst internationellt anseende. Detta har i
hög grad stärkts genom hans insats som ledare för ECAS-projektet, som är en milstolpe av stor
betydelse för arbetet att förebygga alkoholskador, säger priskommitténs ordförande Gabriel
Romanus.
CANs drogforskningspris (som instiftades till CANs hundraårsjubileum år 2001) delas ut till forskare
som genom mycket framstående forskning har bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
Förutom Gabriel Romanus ingår forskarna Peter Allebeck, Britt af Klinteberg, Tom Nilsson och Lars
Terenius i priskommittén.
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