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PRESSMEDDELANDE

CANs drogforskningspris till
Mats Ramstedt
Docent Mats Ramstedt, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD),
vid Stockholms universitet har i dag fått 2010 års drogforskningspris. Priset delas ut av CAN
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).
Av prismotiveringen framgår att Mats Ramstedt genom sin forskning har lämnat betydande bidrag till
förståelsen av kopplingen mellan alkohol och alkoholrelaterade problem både på befolknings- och individnivå. Han har utvecklat denna forskningstradition genom att utvidga det jämförande perspektivet
från, inledningsvis, Väst- och Östeuropa till Kanada och USA och senast Australien, och genom att inkludera fler skadeindikatorer.
Ett viktigt fynd från Ramstedts forskning är att den eventuellt skyddande effekt som alkohol kan ha på
hjärt- och kärldödlighet bland måttlighetskonsumenter inte tycks väga upp den negativa inverkan som
en ökad konsumtion har på hjärtdödlighet bland storkonsumtenter. Ramstedts studier av skillnader i
dryckesvanor mellan länder i Nord-, Mellan- och Sydeuropa har dokumenterat betydelsen av dryckesmönster, i synnerhet berusningsdrickande, för att förstå skillnader mellan länder i sambandet mellan
alkohol och skador. Ett annat centralt område i Ramstedts verksamhet är Monitorprojektet vars syfte
är att genom månatliga mätningar kartlägga och följa befolkningens faktiska alkoholkonsumtion. Som
ledare för detta projekt har han utvecklat det till att även bli ett dataunderlag för forskning om den
oregistrerade konsumtionens roll för skador och totalkonsumtion. Ramstedt har även bidragit med
samhällsekonomiska kostnadsberäkningar på såväl alkohol- som narkotikaområdet, liksom utvärderingar av alkoholpolitiska förändringar.
– Det känns tillfredsställande att ge priset till en forskare som på ett konkret sätt har gett underlag för
alkoholpolitiken. Att ge priset till en ung forskare som har mycket kvar att ge är extra roligt, säger
priskommitténs ordförande Kerstin Wigzell.
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, instiftade drogforskningspriset till sitt
hundraårsjubileum år 2001. Priset, som består av 25 000 kronor, delas årligen ut till personer som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
Priskommitténs ledamöter är generaldirektör Kerstin Wigzell (ordförande), docent Sven Andréasson,
professor Claudia Fahlke, professor Thor Norström och professor Agneta Öjehagen.

Några korta fakta om Mats Ramstedt
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Börjar arbeta med alkohol- och drogforskning på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet år 1993
Anställs 1999 vid nystartade Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
(SoRAD), också vid Stockholms universitet
Disputerar 2001 i sociologi med avhandlingen: Comparative studies on alcohol-related
problems in postwar Western Europe
Blir docent i sociologi år 2005
Leder sedan 2006 det s k Monitorprojektet vid SoRAD som följer svenskarnas alkoholvanor över tid inom ramen för en löpande intervjuundersökning
Gästforskare vid Turning Point Alcohol and Drug Centre, Melbourne, Australien under
perioden januari-mars 2010
Mats Ramstedt är 44 år.

