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AIKOHOtIN VAARAT
SETTAISIKSI KOETUT JA TODETTISET

Taulukko 7. Vaaraksi kokemisen osatekijätElama on täynnä mitä erilaisimpia vaaroja.

Vaaran mahdollisuudella on suuri merkitys
julkisessa keskustelussa niinkin vaihtelevis-

ta aiheista kuin ydinvoima, ruokailutottu-
mukset ja alkoholi. Tiedotusvälineet ovat

täynnä riski-informaatiota, eivätkä poliitikot
voi olla ottamatta huomioon yleista mielipi-
dettä tällaisissa kysymyksissä. Hyvää tarkoit-
tavat yritykset vähentää riskeja kohtaavat

kuitenkin vastarintaa, kun erilaiset riskikasi-
tykset asetetaan vastakkain.

Riskitutkimus on kehittynyt etupäässä tek-
niikan vaaroihin keskittyneestä tutkimukses-

ta elämäntapaan ja kayttaytymiseen liittyvien
riskien selvittämiseen (Sjtiberg I9BB &
1989a). Yksi tallainen vaara on AIDS (ks. Sjti-

berg 1990a), toisena tupakointi ja kolmantena

alkoholi. Ero näiden kaikkien vaarojen valilla
on usein hiuksenhieno.

Tutkimuksissa on Iöydetty joukko ulottu-
vuuksia, jotka ovat tärkeitä, jotta voitaisiin
ymmärtää ihmisten reaktioita eri vaaroihin

(ks. taulukko l) (vrt. Lindell & Sjoberg t989a
& b; Drottz-Sjoberg 1991b).

Kaikki ulottuvuudet eivät tietenkään ole

yhtä relevantteja. Johonkin vaaraan reagoin-

nin ymmärtämiseksi on suoritettava juuri sitä

vaaraa koskevia perinpohjaisia empiirisiä tut-
kimuksia. Selostan tutkimuksia, jotka on teh-

ty alkoholin ja huumeiden vaarinkayttista joh-

tuviksi koetuista vaaroista. Osa muita vaaroja

koskevista tuloksista voi myös antaa aihetta
jatkotutkimuksiin ja metodologisiin paran-

nuksiin, ja niistä kerrotaan tästä syystä.

I Miten tunnettu ja tuttu vaara on?

II Miten vaikea on ymmärtää vaaraa ja sen

aiheuttajaa?
III Onko vaara tieteellisesti analysoitu?

IV Otetaanko riski vapaaehtoisesti vai tuntuuko
siltä, että siihen pakotetaan?

V Onko se minulle henkilokohtainen riski?
VI Onko se riski,johon voin henkilökohtaisesti

vaikuttaa?
VII Onko se riski, joka voi johtaa suuriin ka-

tastrofeihin?
VIII Ovatko vaikutukset välittömiä vai hitaita?

IX Onko seurauksia mahdoton kumota vaaran

hetkella?
X Onko vaara tunteita kuohuttava?

XI Kohdistuuko vaara lapsiin ja tuleviin suku-

polviin?
XII Pakotetaanko ihmiset ottamaan riski epäoi-

keudenmukaisesti j a moraalittomasti?

XIII Onko vaarallisesta toiminnasta myönteisiä

seurauksia?
XIV Harjoittaako toimintaa luotettava ja uskotta-

va instituutio?
XV Käsitelläänkövaaraapaljontiedotusvälineis-

sä?

VAARAN HAHMOTTAMINEN

AJALI.ISET MUUTOKSET SEKA
TAUSTAMUUTTUJAT JA VAARAN

HAHMOTTAMIN E N

Useissa riskitutkimuksissamme olemme pyy-

täneet vastaajia arvioimaan seitsemän erilais-
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Ktnio l. Yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien arvi-
oinnit vuosina L987 1a 1990, miehet

keskim. mio

Kuuio 2. Yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien arvi-
oinnit vuosina I9B7 ja 1990, naiset

keskim. aruio
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ta yhteiskuntaan kohdistuvaa uhkatekijaa.
Kuvioissa I ja 2 esitän tuloksia vuonna 1987

tehdystä tutkimuksesta, jossa oli mukana
edustava otos ruotsalaisia, ja kolme vuotta
myöhemmin eli vuonna 1990 tehdystä tutki-
muksesta. Kuten näistä kuvioista kay ilmi,
olivat useat yhteiskuntaan kohdistuvista uh-
katekijöistä heikentyneet, mutta poikkeuksen
tekee juuri alkoholin ja huumeiden väärin-
käyttin muodostama uhka, joka oli kasvanut
sekä miesten että naisten keskuudessa. Tüo-

reimmissa tuloksissa tämä uhka oli todellakin
neljannellä sijalla, hyvin lahella väkivaltari-
kosten muodostamaa uhkaa.

Vaarojen arvioinnissa on sukupuolieroja.
Naiset arvioivat vaarat suuremmiksi kuin
miehet. Tämä tulos on toistunut monissa tut-
kimuksissa, etenkin ydinvoimaa koskevissa

riskitutkimuksissa.r
Muita vaarojen arvioinnin kanssa yhteis-

vaihtelussa olevia taustatietoja ovat ikä ja so-

sioekonominen asema. Nuoret arvioivat vaa-

rat usein pienemmiksi kuin muut ikaryhmat.
Henkilöt, jotka ovat korkeammin koulutettuja

rKs. esim. tutkimuksemme Tshemobylin vaiku-
tuksista riskiksi kokemiseen (Sjöberg & Drottz
1987; Drottz & Sjöberg 1990).

ALKOHOL]POTITIIKKA

ydinvoiqa

vliärinkäyttö

ja muussa mielessä paremmassa asemassa,

arvioivat monet vaarat pienemmiksi. Miehet,
jotka olivat vähemmän vieraantuneita eli joi-
den mielestä ihmiset voivat vaikuttaa tärkei-
siin poliittisiin päätöksiin, arvioivat vaarat

pienemmiksi (Sjtiberg & Drottz 19BB).

HENKILOKOHTAINEN JA YLEINEN RISKI

Useimmissa riskitutkimuksissa tyydytään
varsin epämääräisesti muotoiltuihin kysy-
myksiin. Kysytään o'vaarasta" ilmoittamatta
tarkemmin, mitä silla tarkoitetaan. Sen vuoksi
olemme omissa tutkimuksissamme kysyneet

osin omakohtaisista riskeistä, osin ruotsalais-

ten riskeistä yleensä ja osin yhteiskuntaan
kohdistuvista uhkatekijöistä. Kuten kuvioista
3 ja 4 kay ilmi, kasvaa riskiksi kokeminen
huomattavasti siirryttäessa henkilokohtaisel-
ta tasolta yhteiskunnan tasolle. Toisin sanoen

on hyvin tärkeää olla selvilla siitä, mitä tasoa

vastaajat tarkoittavat arvioidessaan riskejä.
Henkiltikohtaisen riskin ja yleisen riskin

väliset erot ovat todellakin dramaattiset.
Eräässä AlDS-riskia koskevassa tutkimuk-
sessa (Sjtiberg 1991a) ainoastaan 6 prosenttia
arvioi henkilökohtaisen riskin suuremmaksi
kuin yleisen. Suuntaus on samanlainen tupa-

ffi 1990
m 1987
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Kuuio 3. Riskiarvioinnin ja riskitason välinen yh-
teys, miehet

riskiarvio

Kuuio 4. Riskiar-vioinnin ja riskitason välinen yh-
teys, naiset

riskianio
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henkilokohtainen vleinen'riski yhteiskunnallinen

koinnin ja radonin osalta. Naiden kolmen ris-
kin kohdalla vaikuttaa siltä, kuin ihmiset te-

kisivät erityisen suuren eron yleisen riskin ja
henkilokohtaisen riskin välillä. Ehka syynä

on ajatus, että näitä riskejä voidaan välttää
kayttaytymalla jarkevalla bvalla. Eroa yleis-
ten ja henkilökohtaisten riskien välillä on

yleisesti, mutta näissä mainituissa kolmessa

tapauksessa se on erityisen selvä.

On tehty melko vähän sellaisia tutkimuksia,
joissa on suoraan voitu verrata henkiltikohtai-
sia ja yleisiä riskeja. Pyysin kuitenkin äsket-

täin 142:ta l9-21-vuotiasta nuorta arvioi-
maan 27 riskiä (asteikolla 0-5 merkitsee 0
olematonta riskia ja 5 hyvin suurta riskiä).
Nämä nuoret olivat pyrkineet Tukholman

Kauppakorkeakouluun j a osoittautuneet erit-
tain alykkaiksi. Puolet ryhmästä sai kehotuk-

sen arvioida henkiltikohtaista riskia ja puolet

yleensä ihmisille koituvaa riskiä.
Yksi arvioitavista riskeistä oli "alkoholi-

vaurion saaminen". Yleisenä riskinä alkoho-

liriski sijoittui arvioinnissa viidenneksi (kes-

kiarvo = 2,49), ja sen edelle sijoittuivat (suu-

ruusjarjestyksessä)

- paikallaan pysyvä elämä ilman liikuntaa
(2,98)

henkilokohtainen
riski

yleinen yhteiskunnallinen
riski

..---- AIDS

- 
pahoinpitely

- liikenne (2,66)

- sopimattomat ruokailutottumukset (2,64)

- teollisuuden päästöt (2,53).

Viitekehykseksi mainitsen myös viisi pienin-
tä yleistä riskiä:

- salamanisku (0,25)

-luonnon radioaktiivinen taustasäteily
(0,69)

-maakaasun käyttö energiantuotannossa

(0,89)

- ydinvoiman käyttö energiantuotannossa

(0,93)

- elintarvikkeiden kemikaalit (I,00).

Yksiltin alkoholiriski on aruiolta 1,01 yksik-
köä pienempi kuin yleinen, jatämä oli suurin

muutos sürryttäes s ä yleis estä riskistä henkil\-
kohtaiseen kaikkien 27 riskin jouÄossrz. Alko-
holiriski sijoittui 13:nneksi henkiltikohtais-
ten riskien joukossa, siis melko tarkasti kes-

kelle jakaumaa. (Voidaan lisätä, että tiedoissa

oli eroja sukupuolten valilla. Tytöt arvioivat
yleisen ja henkilokohtaisen riskin välisen

eron suuremmaksi kuin pojat.)

Näissä riskiarvioinneissa on eräänlaista

realistisuutta. Esimerkiksi naiset eivät saa
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Kuaio 5. Riskiarvioinnin ja riskimääritelmän tyy-
pin välinen yhteys, miehet

keskim, anio

Ktnio 6. Riskiarvioinnin ja riskimääritelman tyy-
pin välinen yhteys, naiset

keskim. arvio
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Q todennäköisyys

alkoholivaurioita samassa määrin kuin mie-

het, ja siksi on luontevaa, että he ilmoittavat
yleisen ja henkilökohtaisen riskin välisen

eron suuremmaksi kuin miespuoliset vastaa-
jat. Toisaalta eivätleaiklei voi olla vaaralle vä-

hemmän alttiita kuin "ihmiset yleensä"! Täs-

sä tutkimuksen kohteena ollut ryhmä muo-

dostuu korkeakouluun hakeneistaja on kehit-
tänyt melko "vapaamieliset" juomatavat.

Henkiltikohtainen alkoholiriski koreloi
muiden riskien kanssa eri tavalla kuin ylei-
nen. Olen laskenut kaikkien henkilökohtais-

ten ja kaikkien yleisten riskien välisen korre-

laation. Korrelaatio oli negatüainen nüden
kahden korrelaatiosarjan valilla, jotka tar-

koittavat juuri alkoholiriskia (r = -0,26). Jos

naita kahta korrelaatiosarjaa katsotaan tar-

kemmin. havaitaan seuraavaa:

Henkilokohtaisen alkoholiriskin osalta yh-

teisvaihtelu oli suurin elamantyyliriskien
kanssa (paikallaan pysyvä elämä, ruokailutot-
tumukset, liikenne, pahoinpitelyt sekä se, että

ei saa sopivaa asuntoa). Yleisen alkoholiris-
kin osalta sitä vastoin olivat yhteydet vahvim-
mat ympäristötuhoihin, pakokaasuihin, ra-

dioaktiiviseen säteilyyn ja otsonikerroksen

ohentumiseen.

ympäristO- AIDS vieraat ydinsota väkivalta- ydinvoima
tuhot sukellusveneet alkoholin ja rikok*t

EEI seuraus väärinkäyttö

lZ torlennäkoisyys

Siis vaikuttaa siltä, kuin ei pelkästään hen-

kiltikohtaisen riskin azso eroaisi selvästi ylei-
sestä. Myös itse riskin ralcenne tuntuu olevan

toisenlainen.2
Nämä tulokset sopivat hyvin yleiskuvaan

riskien kieltämisestä, kun on kyse omasta

minästä; tämän seikan on N. 
.W'einstein 

hyvin
osoittanut (1984). D. J. Rohsenow (1983) ha-

vaitsi ihmisillä olevan taipumus odottaa, että
muut kokevat sekä enemmän myönteisiä että

enemmän kielteisiä alkoholin vaikutuksia;
poikkeuksena olivat suurkuluttajat, jotka

odottivat saavansa kokea yhtä suuria myöntei-

siä seurauksia kuin muut (mutta paljon
vähemmän kielteisia seurauksia). Samanta-

paisia tuloksia on raportoinut B. Critchlow
Leigh (1987).

RISKIEN MAARITEI.MAT

Viela yksi tarkeä tekijä on se, miten riski mää-

2 Olen alustavasti analysoinut aineiston faktori-
analyysia kayttaen ja saanuI samantapaisia
tuloksia, mutta näyte on Iiian pieni, jotta olisi mie-
lekasta esiilää tuloksel tässä.

ffimffimffim
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ympäristötuhot

AIDS
vieraat sukellusYeneet
ydinsota

alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö
väkivaltarikokset
ydinvoima

Taulukko 2. Korrelaatiot arvosidonnaisuuden ja
riskiarvioinnin val ill a

korelaatio

remmaksi. Tämä tulos on todettu lähes kaikis-
sa käytettävissämme olleissa tietokannoissa
(Drottz-Sjtiberg 199Ia).

RISKIARVIOINTI JA ARVOSTUKSET

Toinen tekijä, joka on tärkeä riskiarvioinnin
ymmärtämiseksi, ovat arvot. Olemme tutki-
neet arvosidonnaisuutta pyytämällä vastaajia
punnitsemaan joitakin arvoja sen mukaan,
miten tärkeitä ne heille olivat. Sen jalkeen

olen laskenut näiden arvojen merkityksen ar-

viointien ja riskin hahmottamisen korrelaati-
on. Thulukossa 2 osoitetaan, että yhteiskun-
taan kohdistuvat uhkat arvioitiin sitä suurem-
miksi, mitä arvosidonnaisempi henkilö oli.3

Riskiarviointien tulos oli samankaltainen.
Vaikuttaa siis siltä, kuin ihmisella olisi taipu-
mus arvioida uhat ja riskit vakavammiksi, jos

perusarvot sitovat häntä.

Voidaan pohtia, heijastavatko nämä tulok-
set sitä, että osallistuvammilla henkiltiilla on

paremmat tiedot uhkista ja riskeistä. Tata tul-
kintaa vastaan puhuu se seikka, että yleensä

korrelaatio on negatüaincn yleisten riskien
hahmottamisen ja riskeistä tietämisen valilla:
ne, jotka tietävät enemmän jostakin riskistä,
arvioivat sen pienemmäksi. Sama tuntuu pä-

tevän myös henkiltikohtaisen riskin kohdalla.

Jos ihmiset saavat enemmän tietoa, heilla on

taipumus kayttaa sitä riskin "poisselittämi-
seen"l he hautovat tietoa mielessään ja keksi-
vät usein näkökulman, joka puoltaa sitä, että

he kieltaytyvät tunnustamasta henkiltikoh-
taista riskiä.

RISKIKSI KOKEMISEN OSATEKIJAT

Eräässä tutkimuksessa (Fischhoff & al. 1978)

tutkittiin kaikkiaan 30:tä riskiä eri näkökul-

3 Otoksen suuruus (N = 480) aiheuttaa sen, että
kaikki nämä korrelaatiot ovat erittäin merkitseviä.
Samalla ne ovat, kuten näkyy, absoluuttisesti mel-
ko pieniä.

0,233
0,210
0,134
0,r45
o,t23
o,166
O,lBB

Kuuio 7. Riskien ja hyotyjen arvioinnit sekä toivot-
tava riskien pieneneminen

toivottava riskin pieneneminen

I I ITTII

alkoholi tupakointi metsästys vuoristo- hiihto
kiipeily

uinti

ritelläan. Käsitteenähän riski on hieman epä-

määräinen. Määritelmän lähtökohtana voi
olla jonkin tapahtuman todennäköisyys, seu-

raukset tai näiden kahden yhdistelmä. Ellei
käsitettä yksiltiida, vastaajat tulevat tutki-
muksessa sisällyttämään oman merkityksen-

sä sanaan ja ryhmien välille voi syntyä eroia,
jotka tulkitaan väärin, ellei tajuta, että syynä

on yksinkertaisesti se, että riski-sanaa käyte-

tään eri tavalla. Kuvioissa 5 ja 6 osoitan, mi-
ten ryhmät, jotka määrittelevät riskin joko to-
dennakoisyydeksi tai seuraukseksi, poikkea-
vat toisistaan riskiarvioinneissa. Riskin seu-

raukseksi määritelleet arvioivat riskin suu-

hyöty
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mista. Sen tulokset ovat herättäneet suurta

kiinnostusta. mm. siitä syyslä, ellä ne osoitta-

vat hyvin vahvan yhteyden riskiarviointien ja
perusluonteisten riskiulottuvuuksien valilla.a

Esitän tässä tulokset alkoholin osalta sekä

sellaisten muiden riskien osalta, joita voi olla
kiinnostavaa velTata alkoholiin.

Kuviossa 7 esitetään riskien ja hyötyjen ar-

vioinnin tulokset sekä toivottava riskin pie-

neneminen. Vapaa-aj an huvituksiin verrattu-

na sekä alkoholille että tupakoinnille riski on

tunnusomaisempaa kuin hyöty, mutta alkoho-

lin kayttti käsitetään riskittömämmäksi ja

"hyödyllisemmäksi" kuin tupakointi. Lahin-
nä tupakoinnin riskejä halutaan kovasti vä-

hentää. Alkoholin suhteen ollaan vähemmän

hanakoita, mutta merkittävää vähentämistä

kuitenkin halutaan. Voimme ehkä tästä saada

selityksen siihen, miksi juuri tupakointi on

vähentynyt, ainakin miesten keskuudessa.

Kuviossa B annan saman tutkimuksen tie-
doista vakioidut arvot neljalle perusluontei-

selle riskiulottuvuudelle. Voidaan sanoa, että

nämä ulottuvuudet yhdistävät useimmat tau-

lukon 1 näkökulmat. Ne ovat

- ikä, ts. onko kyseessä tuttu ja vanha vaara

- katastrofin mahdollisuuso ts. voiko vaara

kohdata useita ihmisiä samanaikaisesti

- kauhu, ts. herättääkö vaara pelkoaja kau-

hua

- kuolleisuus, ts. johtaako vaara erittäin
varmasti kuolemaarr.

Kuviosta B käy ilmi, että

- alkoholi on vanhaja tunnettu vaara

- alkoholilla on alhainen katastrofiarvo

- alkoholi ei ole kauhua herättävä vaara

- alkoholi on keskimäärin 30 vaaran jou-

kossa kuolleisuuden suhteen.

Havaitsemme, että tupakointiin verrattuna al-

koholi on vanhempi ja tunnetumpi vaara, vä-

a Vaikka yhteydet ovat mielenkiintoisia, niiden
suuruus on harhaanjohtava. Kuten on osoitettu
(Gardner & Gould l9B9), ovat yhteydet huomatta-
vasti heikompia yksilotasolla.

Kuaio 8. Nelj an perusluonteisen riskiulottuvuuden
vakioidut arvot

vakioitu ano
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I ikä

hemmän pelottava ja vähemmän kuolemaan
johtava. Tama johtuu ehkä siitä, että yksittäi-
siä nauttimistilanteita ei alkoholin osalta kä-

sitetä lisävaaraksi; ihminen ei "kerää itsel-
Ieen" lisävaaraa uudella kaytttikerralla. Tata

kannattaisi tutkia.
On mahdollista, että alkoholin kayttin laa-

ketieteelliset vaarat käsitetään huomattavasti

pienemmiksi kuin vastaavat tupakan vaarat,

ainakin niin kauan kuin alkoholin kayttti ei

ole kovin runsasta. Tämä voisi selittää sen,

että tupakoinnin vaaroista varoittaminen tun-
tuu olevan helpompaa.

Tama tiedot kerättiin 70-luvun lopulla kes-

kiluokan edustajilta Oregonista USA:n luo-
teisosasta. Ajankohtaisempia tietoja saadaan

ruotsalaisesta satunnaisotoksesta (Slovic &
al. l9B9). Nämä tiedot kerättiin koko Ruotsin

väestöä edustavaa satunnaisotosta käyttäen

kevaalla 1988, ja ne koskivat pääasiassa lää-

keaineita, mutta myös alkoholia ja tupakoin-
tia. Kaiken kaikkiaan tutkittiin 29;ää v aaraa.

Tupakointi arvioitiin suurimmaksi vaaraksi,

alkoholi sijoittui kolmanneksi. Ydinvoima si-
joittui seitsemänneksi. Alkoholiaja tupakoin-
tia pidettiin hyvin vähän "hyödyllisinä"; tässä

suhteessa ne sijoittuivat viimeiseksi ja vii-

ALKOHOLIPOLITIIKKA
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Kuuio 9. Riskien hyväksymisen ja toimintojen mo-
raalisen arvon välinen yhteys, yksilon toiminnot

riskin hyväksyminen
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moraalinen aruo

5.0

Kuaio 10. Riskien hyväksymisen ja toimintojen
moraalisen arvon välinen yhteys, yhteisön toimin-
not
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meistä edelliseksi. Ne arvioitiin myös van-
hoiksi, tunnetuiksi vaaroiksi.

Juomisen syita ei saada esiin "hyöty"-käsit-
teen avulla. Esimerkkinä alkoholin kayton
myönteisistä seurauksista tehdystä vivahteik-
kaammasta tutkimuksesta on Ragnar Haugen
ja Olav Irgens-Jensenin tutkimus (1990). He
totesival, että myönteiset seuraukset ovat ta-
vallisia, etenkin parantunut kyky saada kon-
takti muihin. Kiinnostavaa kylla, he totesivat
myös, että myönteiset seuraukset liittyvät
melko vahvasti päihtymistilaisuuksien esiin-
tymiseen (silloinkin kun kokonaiskulutus on

vakioitu) ja kielteisiin seurauksiin.
B. Fischhoffja P. Slovic eivät ole tutkineet

henkiltikohtaisia riskeja vaan erittelemättö-
miä vaaroja, joiden luultavasti tulkitaan kos-
kevan ihmisiä yleensä. Kuten aikaisemmin
huomautin, henkiltikohtaiset riskit koetaan

useimmiten paljon pienemmiksi kuin ihmisia
yleensä uhkaavat vaarat, ja omassa tutkimuk-
sessani, jota edellä on selostettu, ero olikin
erityisen selvä.

Voidaan ajatella, että ruotsalaiset tiedot
osoittavat kielteisempää suhtautumista alko-
holiin kuin amerikkalaiset, mutta tätä on vai-
kea tietää varmastio koska molemmat tutki-
mukset eroavat toisistaan olennaisesti; mm.

moraalinen ano

yhteistin
toiminnot

vaaroja arvioitiin hyvin erilaisissa yhteyksis-
sä ja mukana oli joukko muita vaaroja, jotka
myös piti arvioida. Kuten aikaisemmin todet-
tiin, ruotsalaisilla on taipumus arvioida alko-
holin vaarat suuremmiksi nyt kuin joitakin
vuosia sitten.

Toinen tärkeä riskinakokulma on jonkin
teon moraalinen arvo. Tata nakokulmaa on

tutkittu hyvin vähän. Tämä voi tuntua merkil-
liseltä, kun ajatellaan, että moraalisilla kysy-
myksilla on helposti tulenarka poliittinen
merkitys, kun on kyse elämään ja terveyteen
kohdistuvista vaaroista.

Joitakin vuosia sitten pyysimme eräässä

tutkimuksessa useaan eri ryhmään kuuluvia
henkiloita arvioimaan, miten hyväksyttävinä
he pitivät joitakin riskialttiita toimintoja, kun
taas toiset saivat arvioida samojen toimintojen
moraalista arvoa. Kuvioissa 9 ja I0 esitetään

näiden arviointisarjojen yhteydet. Kuten nä-

kyy, ltiytamamme yhteys oli hyvin vahva.s

r' Muotoseikoista johtuen ei ollut mahdollista saada
tietoja samojen yksiloiden sekä moraaliarvostuk-
sesta että riskien hyväksymisestä. Kuvioissa 9 ja
l0 esitettävät yhteydet ovat ryhmätason yhteyksiä
ja suurempia kuin voisi odottaa, jos yhteyksia olisi
voitu tutkia yksilötasolla.

0 4 5
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VAARAN HAHMOTTAMINEN JA

rAvrrAvrvmruru

Tämä siis kysymyksestä, miten koemme vaa-

rat ja miten suhtaudumme niihin. Mikayhteys
vallitsee vaaran hahmottamisen ja kayttayty-
misen välillä? Saisimmeko esim. alkoholin
kulutuksen vähenemään, jos alkoholin vaa-

roista valistettaisiin enemmän? Onko alkoho-
lin kayttti "rationaalista" käyttäytymistä?

Tässä yhteydessä merkittävä tekijä on se

luottamus, jota tunnetaan asiantuntijoita ja
viranomaisia kohtaan. Eräässä ydinjatteisiin
asennoitumisesta tehdyssä tutkimuksessa ha-

vaitsimme, että vaarat arvioitiin pienemmiksi,
jos viranomaisiin ja näiden ns. virallisiin asi-

antuntijoihin luotettiin, kun taas vaarat arryi-

oitiin suuremmiksi, jos uskottiin enemmän

niitä asiantuntijoita, jotka olivat sanoutuneet

irti ydinvoimasta. Tätä voidaan pitaa melko

itsestään selvänä tuloksena. Jonkin verran
hienovivahteisempi on edella mainitussa
AlDS-tutkimuksessa saatu tulos, joka osoit-

taa, että miehet olivat muuttaneet käyttäyty-
mistään enemmän, jos he uskoivat enemmän

asiantuntijoita, naiset vähemmän. Laakareil-
lä on suuri auktoriteetti ja silla, mitä he sano-

vat potilailleen, on ymmärrettävästi vaikutus-
ta monissa tapauksissa - mutta ei laheskaan

kaikissa (Sitiberg l9B5).
On tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet yhte-

yden alkoholin kulutuksen ja juomisen myön-

teisten vaikutusten odotusten valilla (South-

wick & al. 19BI; Christiansen & Goldman
I9B3; Brown 1985). Eri tutkimuksissa on ha-

vaittu vaihtelua siinä, mitä myönteisiä vaiku-
tuksia pääasiassa odotettiin.

Samanaikaisesti on selvää, kuten edellä
olen osoittanut, että ihmiset vahattelevat kiel-
teisten seurausten todennäköisyyttä; he eivät
halua tunnustaa vaaroja, ja ehkä etenkin suur-
kuluttajat syyllistyvät tähän.

Tiedetään, että väärinkäyttöä vastustavilla
terveyskampanjoilla j a interventio-ohjelmilla
yleensä on hyvin vähän, jos lainkaan, vaiku-
tusta käyttäytymiseen (ks. esim. Roberts &
Maccoby l9B5; Tobler 1986). Interventioiden

ja kampanjoiden lahttikohtana on usein,
enemmän tai vähemmän julkilausuttuna,

olettamus, että ihmiset ovat rationaalisia ja
että he muuttavat kayttaytymistään, jos he

saavat enemmän tietoa. Kysymys kuuluu,
onko realistista tarkastella alkoholin kulutus-
ta tällä tavalla. Tosin alkoholin odotettujen
(myönteisten) vaikutusten ja kulutuksen vä-

lllläonolema.sso yhteys, mutta kun on kysees-

sä valistaminen kielteisistä vaikutuksista,
kompastuskiveksi muodostuu henkiltikoh-
taisten riskien kieltäminen. Saattaa olla eri-
tyisen vaikeaa valistaa uskottavasti pitkan ai-
kavälin vaaroista, jos halutaan vaikuttaa nuo-

riin,jotka eivät ole vielä saaneet kokeajuomi-
sensa vahvoja somaattisia vaikutuksia. Jopa
jotkut tiedot viittaavat siihen, että vaarasta

saatua lisätietoa voidaan kayttaa selitysten ja
tekosyiden sepittämiseen. Radonin vaaroja
koskevissa tutkimuksissahan tämä on todettu
(Sjöberg 1989b; Fisher & Sjöberg 1990). Tie-

dot, samoin kuin korkeampi koulutus ja kor-

keampi yhteiskunnallinen asema, tuntuvat

usein liittyvän siihen, että riskit koetaan pie-
nemmiksi (esim. Sjtiberg & Drottz-Sjtiberg,
painossa).

Käsitykset ("beliefs") ja asenteet liittyvät
itse asiassa usein melko heikosti kayttaytymi-
seen, vaikka onkin totta, että yhteys joissakin

olosuhteissa voi voimistua (Sjoberg 1982b).

Voidaankin kysyä, missä määrin arvot todella
ohjaavat kayttaytymistä vai ohjaavatko sitä
muut tekijät. M. Fishbein on ehdottanut mel-

ko yksinkertaista rationaalisen käyttäytymi-
sen teoriaa, jonka lahttikohtana on juuri se,

että arvot todella ohjaavat käyttäytymistä
(Fishbein & Ajzen 1975). Nain voi olla mo-

nessa tapauksessa6, mutta lieneekö alkoholin
kulutus yksi niistä. Yleisesti ottaen voidaan

epailla, että perusarvoilla ei ole suurta vaiku-
tusta spesifiseen käyttäytymiseen (ks. esim.

keskustelu energian säästämisesta, Sjtiberg &
Tollgerdt-Andersson 1990).

6 Laaja katsausartikkeli (Sheppard & al. 19BB) tu-
kee mallia monissa sovellutuksissa.
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Kutio I l. Erityyppisten toimintojen jakauma, on-
gelmaju<rjat ja verrokit

usein väittivät ongelmallista juomista sairau-

deksi, johon sisältyy luopuminen henkilökoh-
taisesta vastuusta kayttaytymisasioissa (Sjö-

berg & Samsonowitz & Jansson t9B7). AIko-
holiongelmaisten arkielämäIle tuntui olevan

ominaista teesi "syö, juo ja ole iloinen" (Mag-

neberg & Sjoberg 1987). He tekivät vertailu-

ryhmän vemattuna vähemmän sellaista, mil-
lä on välinearvoa (ks. kuvio I l), mutta he kes-

kittyivat sitakin enemmän alkoholin kayttoon
ja rentoutumiseen.

AI.KOHOTIN TODETLISET VAARAT

Alkoholi on Iiitetty suureen määrään somaat-

tisia sairauksia. psykiatrisiin oireisiin ja itse-
murhiin, moniin sosiaalisiin ongelmiin ja va-

kaviin taloudellisiin yhteiskunnallisiin seu-

rauksiin (hoitokustannuksiin, tuotantohävik-
kiin). Alkoholin sosiaaliset vaarat liittyvat la-
heisesti aggressiivisuuteen, joka nykyään
kaiketi on osoitettu alkoholin vaikutukseksi
(Bushman & Cooper 1990). Itsemurhan vaa-

rasta suuren ja pitkaaikaisen käytön yhtey-

dessä on selviä todisteita (Ruotsia koskevien
tietojen osalta ks. esim. Norström f9BB).
Kaikki tämä on hyvin tuttua (ks. esim. Turner
1991), ja aikomukseni on tässä käsitellä aino-
astaan U. Rydberginja S. Skerfvingin analyy-
sia alkoholin kulutuksen vaaroisla.

Rydberg ja Skerfving (1974 & 1977; ks.

myös Rydbergl9B2) ovat suhteuttaneet alko-
holin kulutuksen joihinkin sairastumisriskei-
hin, etupäässä maksakirroosiriskiin. Sovelta-

malla myrkyllisten aineiden vaarojen arvioin-
nissa käytettäviä kriteereitä he päätyivät sii-
hen. että suurin hyväksyttävä päivitläisannos
oli 0,1 g etanolia painokiloa kohti, mika 70-
kiloisella ihmisella vastaa yhtä pullollista ke-
vytolutta päivässä tai vajaata pullollista mie-
toa viiniä viikossa.

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että alkoholin
kulutuksen ja maksakirroosin välillä on vahva

syy-yhteys. Jos vemataan alkoholin kulutusta
ja tämän sairauden esiintymislä eri maissa.

muuttuu kuva sekavammaksi. Alkoholin ku-

re

v:ilineellinen toinrinta kululus. lclxr

Kaikki nämä rationaaliset kayttaytymis-
mallit jattavat huomiotta emotionaalisten te-
kijoiden vaikutuksen. Kayttaytyminen ei ole

yksinkertaista kasityksiin, arvoihin, asentei-
siin ja päätöksiin pohjautuvaa toimintaa, ku-
ten usein oletetaan, yksinkertaisesti siita
syystä, että ihmiset kokevat vahvoja emotio-
naalisia arsykkeita päivittäisessä elämäs-

sään, ja nämä vuorostaan vähentävät kykyäm-
me toimia pitkan aikavälin sitoumustemme
mukaisesti.

Tutkimuksissamme, jotka koskivat alkoho-
lin käyttönsa lopettamista tai selvää vähentä-
mistä haluavia väärinkäyttäjiä, havaitsimme,
että ongelmallisessa juomisessa retkahdukset
liittyivat selvästi emotionaalisiin paineisiin
(Samsonowitz & Sjöberg l9B1; Sjtiberg &
Samsonowitz & Olsson 1983; Sjöberg &
Samsonowitz 1985; yleiskatsaus ks. Sjoberg

l992a). Emotionaalisen paineen alaisena oli
ilmeisesti helpompi antaa periksi selityksille
ja tekosyille, aikaperspektiiviä kiristettiin ja
kuviteltiin, ettei pieni retkahdus merkitsisi
paluuta vanhoihin tottumuksiin. Katsauksen

näihin tutkimuksiin ja muihinkin tutkimuk-
siin, jotka koskivat myös muita väärinkäytön
vaaroja, olen esitellyt aiemmin (Sjoberg

1980).

Havaitsimme myös, että vaarinkayttajat

ongelmajuojat
l eroki I
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lutuksen vaikutukset maksakirroosiin ovat

osoittautuneet erityisen vahvoiksi ruotsalai-
sissa aineistoissa, viisi kertaa suuremmiksi
kuin esim. Tanskassa (Norström 1987b), mika
T. Norströmin mukaan selittyy siita kulutuk-
sen jakaumasta, joka on syntynyt vastakirjas-
ta luopumisen jalkeen (Norström l9B7a).

Alkoholin kulutuksessa riskitaso, jolle mo-

net sijoittuvat, on paljon korkeammalla kuin
se, jonka he luultavasti ovat halukkaita hy-
väksymään muiden vaarojen osalta. Vastaa-

valla tavalla voidaan pohtia tupakointia ja ra-
donia. E. Kühlhorn (1989) siteeraa vuonna

1986 tehtya tutkimusta, jossa kysyttiin alko-
holinkaytttitavoista. YksikaAn vastaaja ei il-
moittanut juovansa enempää kuin kestää, 4
prosenttia sanoi juovansa "suunnilleen sen

minkä kestää" ja kaikki muut siis vähemmän.

Mika on selitys tällaisille tuloksille?
Vaarat, joihin antaudumme omalla toimin-

nallamme ja jotka usein antavat meille muka-
vuutta ja nautintoa, koetaan kovin eri tavalla
kuin ne vaarat, joille meita altistetaan ulkoa-
päin. Ero henkilokohtaisen riskin ja ihmisille
yleensä koituvan riskin valilla koetaan erityi-
sen suureksi näissä tapauksissa.

Rydbergin ja Skerfvingin analyysi alkoho-
lin Iaaketieteellisistä vaaroista on ristiriidas-
sa monien alkoholinkayttötapojen kanssa; ih-
miset ovat vuosia juoneet silla tavalla ja siita
on tullut piintynyt osa elämäntapaa, josta he

eivät mielellään luovu. Näissä olosuhteissa on

helppo ymmärtää, että riskianalyysiin on vai-
kea uskoa. Rydberg (I9B2,IBI) kirjoittaakin,
hieman alistuneesti, että

"muissa yhteyksissä, muiden aineiden osalta hy-
väksytään usein aika epätäydellisiä vaaran
merkkeja korvaamattoman arvokkaaksi totuudek-
si. Mutta kun kyseessä on alkoholi, täydellinen
näyttö ei ole riittävä - asenteiden ja kayttaytymi-
sen muuttamiseksi tar-vitaan vieläkin enemmän".

.,,J4 VAHEMMAN TODETTISET

Samanaikaisesti kun on vaikea saada ihmisiä
suhtautumaan vakavasti lääketieteellisiin ris-

kiarvioihin alkoholin vaaroista, merkittävää
kannatusta saa toinen riskiskenaario, jonka
kohdalla tutkimuspohja on tavattoman paljon
huonompi, nimittäin pienten alkoholimäärien
todennäköinen merkitys liikenneonnetto-
muuksissa.

Alkoholista ja autolla ajosta on Ruotsissa

kayty viime aikoina kiihkeä keskustelua.
Monet ovat vaatineet promillerajaksi nollaa.
Alkoholi ja autolla ajo eivät kuulemma sovi

yhteen.

Sanotaan tutkijoiden osoittaneen, että myös

erittäin pienet alkoholimäärät vaikuttavat
niin suuresti ajokykyä alentavasti, että on tie-
teellisesti oikeutettua vaatia täydellistä alko-
holista pidattaytymistä. Väitetään, että on

mittavia tutkimuksia, jotka olisivat osoitta-
neet tämän.

Mutta mitä tutkijat oikeastaan ovat osoitta-
neet liikenneriskeistä ja pienistä alkoholi-
määristä? Aineistoa perusteellisesti tarkaste-
leva saattaa todeta, että eivät kovinkaan pal-
jor.

Poliittisissa perusteluissa kuulee usein väi-
tettävän, että on näytetty toteen, että monet

vakavat liikenneonnettomuudet ovat aiheutu-
neet kuljettajan korkeasta veren alkoholipi-
toisuudesta. Tämä on totta, mutta se koskee

runsasta alkoholin kulutusta. Sitä vastoin ei
ole todennäköistä, että tavattoman voimak-
kaan tiukentamisen ja kieltojen avulla vähen-

nettäisiin kovasti päihtyneiden kuljettajien
määrää.

Toinen perustelu koskee ns. krapulaa. On

osoitettu, että melko suuria alkoholimääriä
nauttineet ihmiset ovat huonompia kuljettajia
seuraavana päivänä huolimatta siitä, että hei-
dän veren alkoholipitoisuutensa on laskenut
nollaan (Laurell & Törnros I9Bl). Tama on

ongelma sinänsä. Laki, joka kieltaa alkoholin
nauttimisen ennen autolla ajoa, voisi mahdol-
lisesti ehkaistä ennalta joitakin "krapulaon-
nettomuuksia", jos se kieltaisi alkoholin naut-
timisen päivää tai kahta ennen autolla ajoa.

Mutta edelleenkin tässä on kyse melko suu-
rista alkoholimääristä. Hyvin pienten alkoho-
limäärien mahdollista jalkivaikutusta ei ole
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näytetty toteen (ja olisi hämmästyttävää, jos se

voitaisiin näyttää toteen). On huomattava, että
henkilo, joka on juuri juonut pienen määrän

kevytolutta ja jonka veren alkoholipitoisuus
on tuskin todettavissa, toimii psykologisesti

aivan toisin kuin se, joka herää juominkien
jälkeisenä päivänä, vaikka veren alkoholipi-
toisuus jalkimmaisessäkin tapauksessa on

hyvin alhainen. Veren alkoholipitoisuus mit-
taa ainoastaan hyvin puutteellisesti alkoholin
vaikutuksia' käyttäytymiseen. Koko kysymys
krapulasta ja autolla ajosta on todellakin epä-

olennainen niin kauan, kuin ei harkita sellais-

ta lainsäädäntöä, joka vaatii olemaan raittiina
esimerkiksi vuorokauden ennen autolla ajoa.

Ja sitten tutkimukseen, jota esitetään tueksi
sille, että myös pienet alkoholimäärät olisivat
vaaraksi liikenteessä. Valtion tie- ja liiken-
neinstituutissa on tehty joitakin tutkimuksia,
joihin hyvin usein vedotaan keskustelussa.

Yhdessä tutkimuksessa osoitettiin kokeelli-
sesti, että kyky väistää nopeasti heikkeni 0,42
promillessa (Laurell 1975), toisessa tutki-
muksessa osoitettiin, että alppilajien pujotte-
Iumaajoukkueen 9 jäsenellä suoritus heikke-
ni keskimäärin 0,35 promillessa (Laurell &
Törnros 1985). Sita paitsi kokeellisen psyko-
logian alalta on melko laaja tutkimus, joka on

osoittanut erilaisia toimintakyvyn heikenty-
misiä yleensä, siis ilman suoranaista yhteyttä
liikenteeseen, pienissä pitoisuuksissa 0,2
promillesta alkaen (Moskowitz & Robinson
l9B7; ks. myös Gawron & Ranny 1990).

Miten paljon painoa tällaiselle tutkimuk-
selle tulisi panna? Tietenkin voi olla kiinnos-
tavaa tietää, että pujottelua edistää täydelli-
nen raittius, mutta suoritus heikkenee todel-
lakin vain 1-2 prosenttia, sekunteina lasket-
tuna. Sitä paitsi tutkittiin vain yhdeksää hen-
kiloa neljassa laskussa. Kaatumiset (seka sel-
vin päin että alkoholia nauttineena) tekivat
vertailupohjasta hyvin suppean. Sita paitsi

kaksi niistä seitsemästä, jotka pääsivät lop-
puun saakka ja täyttivät molemmat edellytyk-
set, suoriutui paremmin alkoholia nauttinee-
na. Ero raittiina jaalkoholin vaikutuksen alai-
sena laskemisen välillä oli tilastollisesti mer-

kitsevä, ts. se ei luultavasti ollut sattumaa,

mutta tämä ei merkitse sitä, että silla on kay-
tännössä merkitystä.

Tämä johdattaa minut yleiseen huomautuk-

seen. Moni tällainen tutkimus raportoi rutii-
ninomaisesti, että vaikutukset ovat "merkit-
seviä", ja tämä voi viekoitella lukijan usko-
maan, että niilla on käytännössä jotakin mer-

kitystä. Mutta kuten kaikki tutkijat tietävät,
voidaan sopivan koeasetelman avulla todeta

mitä typerimpiä vaikutuksia. Tilastollista
merkitsevyyttä voi olla ilman, että vaikutuk-
sella on käytännössä merkitystä. Jalkimmai-
nen täytyy näyttää toteen empiirisesti, ei pel-
kästään olettaa.

Niin kauan kuin ei ole näytetty toteen, että

mitättömän pienen toimintakyvyn vähenemi-
sen vaikutus tosiaan on liikenteessä suuri, ei

ole perusteltua syytä uskoa, että olisimme te-
kemisissä todellisen vaaran kanssa.

Tutkimus Ruotsin lainsäätäjien peruste-

luista, jotka koskevat rangaistavan alkoholin
kayttin alarajaa, on masentava. Mitkaan tutki-
mukset eivät ole osoittaneet, että onnetto-
muusriski liikenteessä kasvaisi 0,2 promil-
lesta lähtien, itse asiassa minkäänlaista tukea
kasvulle ei ole esitetty ennen noin 0,5:tä pro-
millea. Lähtökohtana oli pelkastaän simulaat-

toritutkimuksia ja yleisia kognitiivisia ja ais-

titoimintoja koskevia tutkimuksia, mutta ei-
vät nekään tue yksiselitteisesti sitä, että hyvin
pienet alkoholipitoisuudet heikentävät suori-
tusta. Yksinkertainen totuus onkin se, että
hyvin pienillä alkoholimäärillä on vahaisia ja
banaaleja vaikutuksia.

JOHTOPAATöKSIA

Ns. kokonaiskulutusmallin mukaan (ks. esim.

Olsson 1990) alkoholin saatavuuden vähentä-
minen johtaa koko väestön alkoholin kulutuk-
sen vähentymiseen, siis myös suurkuluttaji-
en, jotka joidenkin tutkimusten mukaan vä-

hensivät alkoholin kulutustaan jopa enem-

män kuin normaaliväestö suuren hinnankoro-

tuksen yhteydessä. On epävarmaa, onko va-
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listuksen ja propagandan avulla aikaansaa-

dulla kulutuksen vähentymisellä samoja vai-
kutuksia koko väestöön väärinkäyttäjiä myö-

ten, mutta ainakaan ei tunnu löytyvän todis-

teita sille, ettei asia voisi niin olla.

Jos halutaan vähentää alkoholin kulutusta,

voi olla hyvä tietää yksityiskohtaisemmin,

mitä mieltä ihmiset ovat alkoholin vaaroista.

Olemme todenneeto että ruotsalaiset tiedot

viittaavat siihen, että ne arvioidaan melko

suuriksi, mutta meillä ei ole tarkempaa tietoa,
mitä vaaroja on arvioitu, koska kysymykset

olivat liian erittelemättömiä. Oliko kyse hen-

kiltikohtaisista vaaroista vai yleensä ihmisille
koituvista vaaroista? Olemme huomanneet,

että tämä nakokohta on hyvin tärkeä. Yleiset
vaarat arvioidaan useimmiten huomattavasti

suuremmiksi, mutta henkilokohtaiset vaarat

voivat vaikuttaa käyttäytymiseen. Minka-
tyyppisiä vaaroja ajatellaan alkoholin vaaroja

arvioitaessa? Laaketieteellisiä vai sosiaali-

sia? Yli- vai aliarvioidaanko erilaisia alkoho-
lin vaaroja? Miten tulkitaan vaarakäsitettä?

Johtuvatko arvioitujen vaarojen erot siitä. että

sanalle annetaan eri merkityksia? Mitka arvot

vaikuttavat alkoholin kulutukseen? Tiedot

viittaavat siihen, että vaaroien arvioinnin ja
arvostusten valilla on yhteyttä, jos välitetään

siitä, miten itselle ja lahimmaisille kay.

Ongelmajuojia koskevat erityisongelmat

ovat myös tärkeitä. Nämä ovat usein tietoisia
kulutuksensa kielteisistä vaikutuksista, mut-

ta se ei estä heitä jatkamasta sitä.
Nuorten asennoituminen vaaroihin on oma

lukunsa,joka on alkoholin kulutuksen ollessa

kyseessä tärkeä ilmiselvistä syistä. Kuten

edella todettiin, olemme havainneet, että sii-
nä 20 vuoden iässä nuoret arvioivat monet

vaarat melko pieniksi ja että he ovat se ryhmä,
joka eniten kieltaa vaarat.

Voidaanko ylipäänsä vaikuttaa valistuksen
ja propagandan avulla? Ehkä, mutta tähän

kysymykseen on vaikea vastata. Joukkotiedo-
tuskampanjoiden avulla vaikuttamisen vaike-

udet tunnetaan hyvin (ks. esim. Roberts &
Maccoby 1985). Mita enemmän informaatiota

annetaan, sitä suuremmiksi tulevat mahdolli-
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suudet sepittaa tulkintoja, jotka auttavat anta-

maan periksi mielijohteille. On olemassa "to-
dellisuudentajun sietämätön joustavuus",

tunnettua elokuvan nimeä mukaillakseni.
Ltiysin jopa eräästä AIDS:n vaaraa koskevasta

tutkimuksesta negatiivisen yhteyden AIDS:n
vuoksi muuttuneen käyttäytymisen ja taudista
saatujen tietojen valilla.

Riskiksi kokemisella on siis melko moni-
mutkainen yhteys muihin asenteisiin ja kayt-
täytymiseen. Jokaisella tärkeällä yhteiskun-
nallisella riskilla on omat ainoalaatuiset omi-
naisuutensa, jotka täytyy kartoittaa, jotta voi-
taisiin paremmin ymmärtää, miten ihmiset

reagoivat juuri siihen riskiin.
Alkoholin vaaroihin suhtautuminen on ym-

märrettävästi yhteydessä siihen, miten alko-

holipoliittisiin kysymyksiin asennoidutaan.

Heikki Koski (1991) siteeraa suomalaisia tie-
toja, joiden mukaan suomalaisten enemmistö

haluaa siirtaa viinien myynnin elintarvike-
liikkeisiin; samanaikaisesti täs1ä enemmis-

töstä osa on sitä mieltä, että tämä lisäisi kulu-
tusta, ja osa pitää kulutuksen vähenemistä

toivottavana.? Alkoholiin asennoituminen on

siis ristiriitaista, ja on ehkä luonnollista, että

poliitikkojen on sellaisessa tilanteessa vaikea

tehda paattiksiä, jotka yksiselitteisesti johta-

vat asetettuun päämäärään.

Tilanteessa, jossa alkoholin kulutus kasvaa
ja on päätetty vähentää kulutusta 25 prosent-

tia WHO:n tavoitteen mukaisesti, on syytä

kartoittaa asenteita, tietoja ja riskien taju-
amista tällä alueella sekä suhteuttaa ne kulu-
tukseen. Ruotsissa joudutaan suunnattom&n

vaikean ongelman eteen, jos alkoholin EY-
hintoja ryhdytään noudattamaan. S. Andr6as-

son (I99I) arvioi sellaisen hintapolitiikan li-
säävän kulutusta vähintään 50 prosenttia ja
aiheuttavan drastisia seurauksia sairaanhoi-

dolle (vrt. Österberg 1990).

t Jo pitkaan on mielipidetutkimuksissa todettu,
että ihmisilla on taipumus torjua ehdotukset kiel-
tää jokin toiminta ja sanzanaikaisesti torjua ajatus,
että sama toiminta sallittaisiin (ks. Hippler &
Schwartz 1986).
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On traagista, että niin vakava vaara kuin
alkoholi tuntuu houkuttelevan poliitikkoja ja
vaikuttaj ia eräänlaiseen "ongelmien sijaisrat-
kaisuun". Säädetään lakeja, joiden kohteena
on luultavasti melko harmiton pienkulutus lii-
kenteessä, mutta tunnutaan olevan melko toi-
mintakyvyttömiä niiden suufien ongelmien
edessä, jotka vaarinkayttti ja suurkulutus tuo-
vat mukanaan, eikä vähiten tullirajattoman
tulevan Euroopan näkökulmasta.

Miksi alkoholipolitiikka on "kuuma peru-
na"? Ihmisethän tuntuvat pitävän alkoholia
melko merkittävänä yhteiskunnallisena vaa-

rana, ja useimmat tuntuvat kannattavan rajoi-
tuspolitiikkaa. Mutta alkoholia pidetään mi-
tättömänä henkilOkohtaisena vaarana. ja sita

paitsi ehka henkilokohtainen vaara katsotaan

laadultaan toisenlaiseksi kuin yleinen vaara.

Rajoitusten tulisi siksi ehkä koskea ensisijai-
sesti muita...

Alkoholipolitiikan dilemma ei ole ainoalaa-
tuinen. Ihmiset ilmentävät usein yhtä awo-
perspektiivia mielipiteissaän ja ehka poliitti-
sissa kannanotoissaan, toista päivittäisessä
elämässään. Ehka se konflikti, joka niin usein
voidaan havaita asiantuntijoiden ja suuren

Ruotsin ldelestä suomentanut Arja Aarnio
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ENGLISH SUMMARY
Lennart Sjöberg: Alcohol rßks, perceiaed
and. real (Alkoholin oaarat - sellaisiksi koetut
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This paper gives a review of research on per-
ceived alcohol risks. Relatively scarce data are
available on the topic. It appears that alcohol risks
to people in general are perceived as moderate to
large while the risks to the perceiver him- or herself
are believed to be very small. The reason is probab-
ly that alcohol risks are seen to be under one's own
control. The real medical risks ofalcohol consump-
tion are o course by no means small, so we have
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here a case of risk denial. Personal alcohol risks
were considered, in one study reported here, to be
more a life style type of risk while the risk to people
in general was most closely related to general envi-
ronmental risks. It is pointed out that politicians in
many countries do relatively little about real alco-
hol risks, well documented in extensive research.
On the other hand, there has been, in Swedeno in-
tense concem over assumed traffic risks of very
small alcohol levels, on the basis ofa few studies of
debatable ecological validity. The need for further
work on perceived alcohol risks is stressed.
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