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PRESSMEDDELANDE

Årets drogforskningspris till Robin Room
Professor Robin Room, chef för SoRAD, Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning vid Stockholms universitet, har tilldelats CANs drogforskningspris år 2005.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, instiftade drogforskningspriset till sitt
hundraårsjubileum år 2001. Priset delas årligen ut till personer som genom mycket framstående
forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priskommitténs motivering till valet
av årets pristagare lyder:
”Professor Robin Room har gjort en imponerande insats inom den samhällsvetenskapliga alkohol- och
narkotikaforskningen. Hans forskning kännetecknas av både bredd och djup, och täcker så vitt skilda
områden som konsumtionsvanor, epidemiologi, förebyggande insatser och alkoholpolitik. Han har
som få förmått analysera alkohol- och narkotikafrågorna ur olika perspektiv, samtidigt som han har
varit mån om att kombinera empiriska data med välunderbyggda teoretiska resonemang.
Kännetecknande för hans forskning har också varit ett starkt internationellt engagemang. Han har
medverkat i ett stort antal tvärvetenskapliga forskargrupper, av vilka flera fått avgörande betydelse
för utvecklingen av alkoholpolitiken. Ett tidigt exempel på detta var forskningen kring totalkonsumtionsmodellen och de jämförande analyserna av kontrollpolitik, konsumtionsvanor och skador
i det banbrytande ISACE-projektet (The International Study of Alcohol Control Experiences). Under
senare år har han haft en ledande roll i ett flertal uppmärksammade internationella projekt. Bland
dessa kan nämnas Alcohol Policy and the Public Good, studierna av The Global Burden of Diseases
och på nordisk nivå The Effects of Nordic Alcohol Policies.
Som ledare för två viktiga forskningscentra, Alcohol Research Group (ARG) i Berkeley (USA) och
Alcohol Research Foundation (ARF) i Toronto (Kanada), har han visat stor förmåga att stimulera
forskning och bygga upp internationllt ledande forskarmiljöer. Som den förste chefen för Centrum för
Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet har han lett
uppbyggnaden av en forskningsorganisation som nu har en central ställning i svensk alkohol- och
narkotikaforskning.”
– Det har varit en stor fördel för Sverige att vårt nya centrum för tvärvetenskaplig alkohol- och
drogforskning har kunnat byggas upp under ledning av en av världens främsta samhällsvetenskapliga
alkoholforskare, säger priskommitténs ordförande Gabriel Romanus.
– Tack vare Robin Rooms insatser har centret snabbt etablerats som en viktig kunskapskälla både för
den svenska alkoholpolitiken och för den internationella debatten. Dess internationella ställning
bekräftas också av att de tjänster som nu utlyses drar till sig framstående sökande från andra länder.
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