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Sammanfattning  
 
Följande rapport redovisar huvudresultaten från en utvärdering av effekterna av den 
alkoholpreventiva utbildningen Prime for Life som genomförs inom Försvarsmakten. 
Utvärderingen är genomförd som en kvasiexperimentell effektutvärdering under perioden 
januari 2005 t.o.m. februari 2006. Sex deltagande förband har genomfört utbildningen Prime 
for Life för personal under 2005. Dessa utbildningsförband utgör experimentgrupp, medan tio 
förband där inga utbildningar genomförts under utvärderingsperioden utgör jämförelseförband 
i utvärderingen. På utbildningsförbanden har enkäter samlats in hos kursdeltagare före 
utbildningen, direkt efter genomförd utbildning samt 12 månader efter genomförd utbildning. 
Parallellt med utbildningsförbanden har jämförelseförbanden samlat in enkäter vid två 
fillfällen, den första enkäten under 2005 och en uppföljningsenkät 12 månader senare under 
2006. 
 
Utvärderingsresultaten visar på att Prime for Life har stor effekt på deltagarnas 
”riskmedvetande”, vilket här definierats utifrån sju centrala budskap om risker med 
alkoholkonsumtion hämtade från utbildningen. De flesta av effektvariablerna gällande 
alkoholvanor visar även på att deltagarnas alkoholvanor har förändrats i ”positiv” riktning 
under utvärderingsperioden. En liknande minskning, som i många fall är större än 
experimentgruppens, har skett i jämförelsegruppen. Därför kan inte några tydliga effekter av 
utbildningen på deltagarnas alkoholkonsumtion identifieras i utvärderingen. 
 
Det är oklart om resultaten har påverkats av ett stort och troligen systematiskt bortfall i 
jämförelsegruppen. I utvärderingen dras slutsatsen att så troligen skett. För att minimera 
risken för snedvridning av resultat orsakade av skillnader mellan experiment och 
jämförelsegrupp avseende fördelning mellan kön, vapenslag samt typ av tjänst inom 
Försvarsmakten, har analys även gjorts på ett reducerat material bestående enbart av manliga 
officerare inom armén. Även resultaten från denna analys visar på stora effekter av 
utbildningen på deltagarnas riskmedvetande, men inga anmärkningsvärda effekter deras 
alkoholvanor. Resultaten av utvärderingen ligger i huvudsak i linje med tidigare utvärderingar 
av Prime for Life i Sverige, d.v.s. att utbildningen inte visar på några tydliga effekter på 
deltagarnas alkoholvanor, men att utbildningen signifikant ökar deras kunskaper om riskerna 
med alkoholkonsumtion. 
 
I utvärderingen har en stor tilltro lämnats till Försvarsmakten att kunna genomföra utbildning 
samt datainsamling till utvärderingen enligt de målformuleringar och krav som satts upp av 
programansvariga inom Försvarsmakten och av utvärderaren för att erhålla vetenskapligt 
tillförlitliga utvärderingsresultat. Genomförandet har emellertid visat på praktiska problem 
inom Försvarsmakten med att kunna följa både målsättningar angående hur många som skulle 
utbildas, samt gällande ansvaret att samla in data till utvärderingen. Det förefaller viktigt att 
för att bättre förstå möjligheterna till att implementera och utvärdera alkoholprevention i 
arbetslivet genomföra utvärderingar som tar vara på erfarenheter kring organisatoriska 
förutsättningar samt praktiskt genomförande av åtgärder för att bättre förstå varför effekter 
uppstår (eller uteblir). Ett sådant perspektiv kan också leda till att andra mått för att mäta 
måluppfyllelse och effekter kan identifieras, t.ex. avseende effekter på grupp- och 
organisationsnivå.  

  



 

  



 

1. Inledning 
 
ÖB beslutade 1999 att den amerikanska utbildningen Prime for Life skulle implementeras på 
samtliga nivåer inom Försvarsmakten. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet har fått i uppdrag av Försvarsmakten att 
utvärdera om utbildningen Prime for Life har några effekter på personalens alkoholvanor. 
 
Under hösten 2004 initierades utvärderingen, och datainsamling skedde med start i januari 
2005 fram till och med februari 2007. Utvärderingen har finansierats av Utvecklingsrådet för 
den statliga sektorn samt Försvarsmakten. Kontaktpersoner inom Försvarsmakten har varit 
Sten-Erik Edenhag (fram t.o.m. mars 2006), samt Isabella Alsén. 
 

1.1 Syfte och kärnfrågor 
 
ÖB beslutade 1999 att den amerikanska utbildningen Prime for Life skulle implementeras på 
samtliga nivåer inom försvarsmakten. 
 
Kärnfrågor rörande effekter: 
 

• Sker förändringar i deltagarnas riskuppfattning? 
• Sker förändringar avseende deltagarnas alkoholvanor? 

 
Kärnfrågorna belyses utifrån ett antal utvärderingsfrågor, vilka berörs närmare i metodapitlet 
(3), nedan. 
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1.2 Berörda av utvärderingen samt utvärderarens roll 
 
 
Närmast berörda av utvärderingen är Försvarsmakten och dess personal.  
 
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn berörs i egenskap av medfinansiär. Utvecklingsrådet 
är en ideell förening vars medlemmar är Arbetgivarverket, Offentliganställdas 
Förhandlingsråd (OFR), SACO-S som är SACO-förbundens gemensamma 
förhandlingskartell, samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO). Utvecklingsrådet 
strävar efter att stimulera partsgemensam utveckling av verksamheten på statliga 
arbetsplatser. 
 
Prevention Research Institute (PRI) är intressenter i egenskap av programägare till Prime for 
Life. 
 
SoRAD har kontaktats för att genomföra en vetenskaplig och oberoende utvärdering av Prime 
for Life inom Försvarsmakten. Utvärderingen har genomförts av Bo Sandberg, 
forskningsassistent på SoRAD samt doktorand i kriminologi vid Stockholms universitet. 
 
 

1.3 Disposition 
 
I kapitel två beskrivs studieobjektet för denna utvärdering, den alkoholförebyggande 
utbildningen Prime for Life.  
 
I kapitel tre beskrivs hur utvärderingen genomförts. 
 
I kapitel fyra beskrivs materialets kvalité, genom att jämföra deltagarna i utvärderingen med 
dem som medverkade vid det första enkättillfället men inte vid 12-månadersuppföljningen. 
(Det är enbart de individer som deltagit vid båda mättillfällena som ingår i utvärderingen.) 
Här jämförs även experiment- och jämförelsegruppen vid det första mättillfället. 
 
I kapitel fem redovisas resultat från kursutvärdering av Prime for Life. Denna enkät 
genomfördes direkt efter genomförd utbildning i Prime for Life. 
 
Kapitel sex till åtta innehåller effektresultat gällande kunskaper om risker med 
alkoholkonsumtion samt alkoholvanor. I kapitel sex redovisas resultat för samtliga förband 
som deltagit i utvärderingen., i kapitel sju genomförs analysen enbart på manliga officerare 
inom arméförband. I kapitel åtta redovisas ytterligare några analyser, samt redogörs för vilka 
övriga analyser som gjorts på materialet men som av praktiska skäl inte redovisas i denna 
huvudrapport. 
 
I kapitel nio sammanfattas och kommenteras resultaten från utvärderingen. 
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2. Studieobjekt: Prime for Life 
 
Två-dagarskursen Prime for Life är utvecklades i slutet av 1970- och början av 1980-talet av 
Ray Daugherty och Terry O´Brian, vilka senare grundade Prevention Research Institute (PRI) 
i Kentucky, U.S.A, vilka idag ”äger” programmet. PRI beskriver programmet som en kurs i 
”riskreducering”. Prime for Life är “[A] (…) program designed to gently but powerfully 
challenge common beliefs and attitudes that directly contribute to high-risk alcohol and drug 
use” (www.askpri.org). 
 

2.1 Programmets innehåll 
     
Kursen Prime for LIfe har för avsikt att lära ut konkreta metoder för att minska risker för 
hälsoproblem (t.ex. alkoholism, hjärt- och leversjukdomar m.m.) och situationsrelaterade 
problem (t.ex. rattfylla, våld och personskador) som kan vara konsekvenser av 
alkoholkonsumtion. Målet med utbildningen beskrivs som att  
 

1) hjälpa deltagarna att förebygga alla typer av alkohol- och drogproblem, samt att  
2) hjälpa personer som gör högriskval att inse och acceptera behovet av förändring för att 

på så vis undvika framtida problem. 
 
Utbildningen bygger på att praktisera ”fem steg till riskreducering” för att minska risken för 
alla typer av alkoholrelaterade problem. Stegen handlar i korthet om att 
 

1. Tyda tecken på biologisk risknivå1 för alkoholrelaterade problem 
2. Känna till riktlinjer för ”lågriskbaserade val”2 i samband med 

alkoholkonsumtion 
3. Anpassa riktlinjerna (nedåt) med hänsyn till person och situation för att minska 

risken för situationsrelaterade problem 
4. Att utifrån kunskapen bestämma sig för att vilja förändra sina dryckesvanor 

eller ej genom att identifiera de saker som är viktiga i valet 
5. Identifiera de kunskaper och färdigheter som behövs för att göra ”lågriskval”, 

t.ex. genom att välja aktiviteter som erbjuder alternativ till att dricka alkohol. 
 
Utifrån övningar som deltagarna genomför självständigt, tas individuella riktlinjer fram för 
lämplig alkoholkonsumtion. Riktlinjerna ligger mellan att inte dricka alls, samt att dricka 
maximalt två enheter alkohol dagligen eller maximalt tre enheter för dem som inte dricker 
dagligen.  
 
Programmets riskreduceringsmodell beskrivs som ”forskningsbaserad”, där medicinsk, 
psykologisk och samhällsvetenskaplig ”fakta” ligger till grund för utbildningen. Den till 
kursen tillhörande Studiehandboken (PRI 2003) innehåller mer än 200 referenser till 
                                                 
1 Biologisk risknivå grundas i om det finns alkoholism i en individs biologiska familjebakgrund. Enligt de 
adoptionsstudier som PRI refererar till (se PRI 2003) utvecklade adopterade barn som hade alkoholism i sin 
biologiska familjebakgrund alkoholism fyra gånger så ofta som barn utan alkoholism i sin biologiska 
familjebakgrund. 
2 Med ”lågrisk” menas kvantitets- och frekvensval som inte är förknippade med någon risk för att utveckla 
alkoholism, hälsoproblem eller för att råka ut för situationsrelaterade problem (PRI 2003). 
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forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar om alkoholism, familjepåverkan, fosterskador, 
hjärnans funktion och alkohol, hälsoproblem, dödlighet, riskuppfattning, situationsrelaterade 
problemförhållandet m.m.  
 
I följande utvärdering ingår ingen bedömning av programmets vetenskapliga validitet. 
Utgångspunkten här är att bedöma om genomförandet av Prime for Life har svarat mot PRI:s 
och Alkoholkommitténs intentioner, samt om de effektmål som interventionen strävat mot har 
uppnåtts . 
 

2.2 Programmets målgrupp 
 
Enligt programmets grundare Ray Daugherty är omkring 80 procent av deltagarna i Prime for 
Life i U.S.A  personer som dömts för rattfylleri (intervju 2004-07-12). Programmet ingår i ett 
tiotal delstaters behandlingsprogram för rattfylleridömda. Som exempel kan nämnas att Office 
of Substance Abuce i delstaten Maine har Prime for Life som ett obligatoriskt inslag i sin 
behandling för rattfylleridömda. 
 
Enligt Ray Daugherty är programmet bäst lämpat för ”vuxna alkoholkonsumenter” (intervju 
2004-07-12), och är ursprungligen skapat för ”effektiv terapeutisk utbildning för människor 
som gör högrisk-val i samband med alkoholkonsumtion” (www.askpri.org). I princip är 
programmet därmed ointressant för att omedelbart påverka ”lågriskkonsumenternas” 
alkoholvanor.3

 
Den huvudsakliga användningen av Prime for Life i USA förefaller vara av kategorin 
sekundärprevention, d.v.s. inriktat mot individer som har kända alkoholproblem. Intrycket är 
att programmet har en bredare målgrupp i Sverige, och att det inte i huvudsak riktas direkt till 
personer med kända alkoholproblem. Prime for Life används i Sverige huvudsakligen inom 
Kriminalvården, Stockholms stad, IOGT-NTO och Försvarsmakten. Utbildningen har även 
använts och utvärderats bland gymnasieelever i Stockholm, där närmare en tredjedel av 
deltagarna före utbildningen uppgav att de maximalt en gång i månaden eller aldrig 
konsumerade alkohol (Sjölund & Andréasson 2004). Prime for Life har därmed i praktiken en 
användning som är både gentemot målgrupper som ännu inte utvecklat alkoholproblem 
(primärprevention) och för att påverka beteendet hos dem som ligger i riskzonen för eller 
redan har utvecklat alkoholism (sekundärprevention).  
 

2.4 Programteori 
 
Programteori, eller ”a Program’s Theory of Action” (Rossi, Lipsey & Freeman 2004) länkar 
samman medel och mål i en utvärdering genom att beskriva en åtgärds teori och logik i syfte 
att tydliggöra vad som förväntas hända inom ett program och hur effekter tänks uppstå. 
Modellen knyter band mellan uppmätta effekter och antagna förklaringar till varför effekter 
har uppstått. 
 
Ett programs logik är av centralt intresse i utvärderingssammanhang, eftersom alla sociala 
åtgärder är grundade i någon form av plan eller skiss för hur det är ”tänkt att fungera” (a.a.).  

                                                 
3 Utbildningen kan naturligtvis ha andra effekter, som mer indirekt påverkar individens relation till alkohol 
oavsett om han eller hon är hög- eller lågriskkonsument. 
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I denna utvärdering har en mycket enkel programteoretisk modell för Prime for Life använts 
för att förstå programmet samt för att strukturera analysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttre 
faktorer 

Stödjande 
strukturer  

Nöd-
vändiga 
villkor 

    
 Y   T   T   R   E                 P   R   O   C   E   S   S 

4a) Förändrade alkoholvanor hos deltagarna 

4b) Förändrade alkoholvanor hos de deltagare 
som kan kategoriseras som ”riskkonsumenter” 

 
 
 
 
 
 
 

1. Genom-
förande av 
utbildning
  

3. Ökad 
”riskuppfatt-
ning” hos 
deltagarna 

2. Deltagarna 
erhåller 
kunskap och 
godtar denna 
(lärande) 

Figur 1 – Programteori för utvärdering av Prime for Life 
 
Programteorin består av tre delsteg (1-3) vilka kan anta vara förväntade steg eller delresultat i 
en process som strävar i att förändra alkoholvanor hos deltagare i Prime for Life. 
Programteorin illustrerar i korthet att 1) om utbildning genomförs på ett tillfredsställande sätt, 
antas 2) förutsättningar finnas för att deltagarna skall erhålla den kunskap som leder till en 3) 
ökad riskuppfattning vilket i sin tur skapar förutsättningar för 4a-b) förändrade beteenden 
gällande alkoholvanor.  
 

1) Med genomförande av utbildning menas här att utbildningen i Prime for Life 
genomförs, och att detta skett under gynnsamma förutsättningar och att deltagarna 
varit nöjda med utbildningen. Denna del av programteorin bygger på antagandet att 
den kontext vari utbildningen genomförs påverkar dess resultat. Det första steget i 
programteorin antar att motivation för att delta i en åtgärd inte kommer per automatik, 
utan kräver att berörda (deltagare och Försvarsmakten som organisation) uppfattar 
utbildningen som meningsfull (jfr t.ex. Lilja, Giota & Larsson 2004, Sandberg 2006). 
Denna utvärdering innehåller begränsad information om det sammanhang vari 
utbildningen genomförts, eftersom den enda data om utbildningens genomförande som 
finns till hands är deltagarnas uppfattning om utbildningen direkt efter genomförd 
utbildning. Några systematiska data för de organisatoriska förutsättningarna har inte 
samlats in. 

2) Att deltagarna erhåller kunskap och godtar denna, innebär här att ett lärande sker. Som 
en del av detta ingår här att deltagarna finner PRI:s centrala budskap vara trovärdigt 
och att deltagarna varaktigt övergår till denna kunskap. Information som inte bedöms 
som trovärdig och användbar av mottagaren, antas här ha ett lågt värde för att lärande 
skall ske och i förlängningen begränsad betydelse för att åstadkomma ett förändrat 
beteende bland studenterna. Denna del av programteorin belyses främst utifrån 
intervjuer samt den enkät som genomfördes med kursdeltagare efter genomförd 
utbildning i Prime for Life.  

3) Erhållen kunskap antas leda till en ”ökad riskuppfattning” hos deltagarna. Utan att en 
ökad riskuppfattning erhålles, är det enligt programteorin inte heller troligt att 
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utbildningen i Prime for Life leder till ett förändrat beteende vad gäller 
alkoholkonsumtion. ”Ökad riskuppfattning” mäts i form av ett antal frågor som ställts 
till deltagare i utbildningen samt en jämförelsegrupp. 

 
4) Effekter på alkoholvanor har mätts med hjälp av enkäter, och innebär  

a. om effekter söks på ett primärpreventivt plan, så är en önskvärd effekt att 
gruppen (deltagare) minskar sin konsumtion alkohol och/eller förändrar sitt 
konsumtionsmönster i enlighet med Prime for Lifes riktlinjer. Det kan innebära 
att utbildningen ger signifikant effekt i form av att deltagarna som grupp väljer 
att konsumera mindre mängder alkohol ofta hellre än att konsumera stora 
mängder vid få tillfällen.   

b. om effekter söks på ett sekundärpreventivt plan, vilket förefaller vara 
eftersträvansvärt då utbildningens utgångspunkt i att främst nå dem som gör 
”högriskval” i samband med alkoholkonsumtion, så bör alkoholvanorna 
förändras särskilt för denna grupp individer. Högriskval definieras i denna 
studie utifrån om respondenterna har erhållit ett visst antal poäng på den s.k. 
AUDIT-skalan (se vidare kapitel 3.2 samt 6.3, nedan). 

 
Deltagande i en utbildning i Prime for Life är naturligtvis ingen förutsättning för att en individ 
skall ändra sina alkoholvanor, utan bör förstås som en del av just teorin bakom programmet: 
Deltagare som genomför utbildningen antas motiveras till att förändra sina alkoholvanor, 
och här utvärderas Prime for Life med utgångspunkt från antagandet att deltagande i 
utbildningen leder till vissa varaktiga förändringar av attityder och/eller alkoholvanor. 
Förändringarna antas vara större hos deltagarna än i en jämförelsegrupp som inte utsatts för 
denna intervention. 
 
Genomförandet och resultaten av utbildningen i Prime for Life påverkas naturligtvis av en 
oändlig rad faktorer, vilka kan vara både inom och utom Försvarsmaktens kontroll. Den 
effektinriktade kvantitativa utvärderingen har emellertid inte skapat några möjligheter att 
systematiskt insamla information om dessa faktorer, såsom t.ex. organisatoriska 
förutsättningar, resurser och hur implementering av utbildningssatsningen. 
 
 
 

2.3 Tidigare svenska utvärderingar av Prime for Life 
 
STAD-projektet har utvärderat Prime for Life i två kontrollerade delstudier, dels i 
gymnasieskolan årskurs tre och dels bland värnpliktiga i försvaret (Sjölund & Andréasson 
2004). Resultaten vid korttidsuppföljning (fem månader efter genomfört program) visade på 
endast små differenser mellan interventions- och kontrollgrupper och få relevanta signifikanta 
skillnader då hela grupperna jämfördes. Slutsatsen som utvärderarna drog var att Prime for 
Life ger effekter på kunskaper och riskuppfattning i de studerade grupperna, men att inga 
signifikanta effekter kunde ses på alkoholvanor vid korttidsuppföljning. I en kvasi-
experimentell utvärdering av Prime for Life vid Örebro universitet konstaterade utvärderaren 
att ”Effekterna vad gäller deltagarnas alkoholvanor samt riskkonsumtion (enligt AUDIT-
skalan) är små, och skillnaderna mellan dem som genomgått utbildningen och 
jämförelsegruppen är icke statistiskt signifikanta” (Sandberg 2007). Positiva resultat kunde 
emellertid skönjas då riskkonsumenter studerades. Dessa resultat gällde framför allt mycket 
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alkohol som konsumeras per dryckestillfälle, frekvensen av intensivkonsumtion samt total 
AUDIT-poäng kunde identifieras i experimentgruppen 
 

 7  



 

3. Genomförande  
 
I det följande genomförandet av utvärderingen.  
 

3.1 Enkäter 
 
Studien, d.v.s. försöket att mäta effekter av utbildningen genom att studera deltagarnas 
alkoholkonsumtion samt riskuppfattning har genomförts som en enkätstudie där deltagare i 
utbildningen (experimentgrupp) på sex förbad har fått besvara en enkät (se Bilaga 1) före 
utbildningstillfället (T1) två veckor efter utbildningstillfället (korttidsuppföljning), samt ett år 
efter utbildningstillfället (T2). En jämförelsegrupp bestående av anställda på tio 
jämförelseförband där utbildning i Prime for Life inte genomförts under utvärderingsperioden. 
 
Den första enkäten (T1) samlades in löpande under 2005 allt eftersom utbildningen i Prime 
for Life genomfördes på förbanden. Under 2006 samlades data in för ettårsuppföljningen (T2). 
 
Enkäterna har bestått av ett trettiotal frågor (se Bilaga 1), vilka kan delas upp i följande 
kategorier: 
 

• Bakgrundsvariabler (t.ex. kön, ålder, studieinriktning, bostadsort) 
• Frågor gällande alkoholkonsumtion (t.ex AUDIT-frågor), 
• Frågor som speglar ”riskmedvetande” 
• Specifika frågor gällande utbildningen Prime for Life (enbart till experimentgruppen) 
• Livssituationsfrågor (enbart vid ettårsuppföljning) 

 
Enkätfrågorna har konstruerats för att fånga upp centrala aspekter av Prime for Life, samt 
tänkbara effekter av utbildningen. Som utgångspunkt har använts Prime for Lifes 
studiehandbok (framför allt för att formulera ”riskmedvetandefrågor”, se vidare nedan), 
utbilningens teoretiska ramverk (programteori) samt målsättningar vilka har diskuterats i 
samråd med kontaktpersoner samt programmets grundare Ray Daugherty, som är president 
för Prevention Research Institute i Lexington (PRI), Kentucky. Värdefulla tips och synpunkter 
har även erhållits av professor Robin Room samt fil.dr Sandra Bullock.  
 
För att säkerställa kvalitén i frågeställningarna har preliminära enkäter testats på ett strategiskt 
urval av personer inom Försvarsmakten. Detta genomfördes under augusti-september 2004. 
Synpunkter och kommentarer har lett till vissa revideringar av innehållet i enkätformulären. 
De personer som före utvärderingens genomförande har fått lämna synpunkter på enkäterna 
är: 
 

• Ulf Lindskog, jurist på Försvarsmaktens Högkvarter 
• Ulla-Greta Selin, Högkvarterets personalkansli 
• Jessica Alvén, facklig företrädare för SECO inom Högkvarteret 
• Marie Nordby, Högkvarterets personalavdelning (arbetsgivarfrågor) 
• Erika Moberg, projektledare ”Försvar mot droger” 
• Isabella Alsén, ansvarig drogtester inom Försvarsmakten  
• Camilla Robertsson, faclig företrädare för SACO inom Högkvarteret 
• Anita Bjurmark, Högkvarterets administrativa kansli 
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• Sten-Erik Edenhag, vid tillfället kontaktperson samt ansvarig för Prime For Life  
 
Medverkan från ovanstående personer har även bedömts som en viktig del i att förankra 
utvärderingen inom Försvarsmakten. Utöver ovanstående personer, har även Anna Sjöström 
vid PRI Sverige lämnat synpunkter på enkätens innehåll.  
 
Parallellt med enkätkonstruktionen har krav angående bearbetning av enkätsvar preciserats 
och upphandlats. Genom Statskontorets ramavtal har kontrakterades företaget Recall. 
Tillsammans med dem har regler för inläsning skapats så att svarsalternativ kodats enligt 
forskarens krav, och så att enkäterna anpassats till de tekniska krav som krävs för optisk 
inläsning. Kontaktperson på Recall har varit Berit Eriksson. Enkäterna har även testats på ett 
bekvämlighetsurval av tio personer på SoRAD för att få synpunkter på specifika frågor samt 
enkätens utformning.Testenkäterna skickades till Recall för inskanning för att se om 
inläsningen fungerade och om utdata levererades enligt forskarens önskemål. 
 
Under hösten 2004 formulerades instruktioner till deltagande förband i samråd med 
kontaktpersonen inom Försvarsmakten.  
 

3.2 Urval samt datainsamling 

 
Försvarsmakten består (2007-01-01) av nio stycken arméförband, fem marina förband samt 
fyra flygvapenförband geografiskt spridna över hela Sverige. Försvarsmaktsgemensamma 
enheter finns i Stockholm, Örebro och Enköping. Försvarsmaktens högsta ledningsnivå finns 
på Högkvarteret i Stockholm. 
 
För att genomföra en experimentell studie förutsätts att individer eller enheter slumpmässigt 
fördelas till en experimentgrupp samt en kontrollgrupp. Individer i experimentgruppen utsätts 
för den intervention (i detta fall utbildningen i Prime for Life) som skall utvärderas, medan 
kontrollgruppen inte får den aktuella utbildningen. Det slumpmässiga förfarandet från en 
randomiserad studie anses ur vetenskaplig/statistisk synvinkel vara det mest tillförlitliga, då 
både experiment- och kontrollgrupp är lika lämpliga att delta i åtgärden, och eftersom det är 
slumpen som avgjort vilka som fått ta del av den. 
 
Av praktiska skäl har det inte varit genomförbart att låta slumpen styra vilka inom 
Försvarsmakten som skulle utbildas under utvärderingsperioden. En rad faktorer, såsom 
organisatoriska förutsättningar och tillgång på utbildningsinstruktörer har påverkat detta. I 
stället har ett så kallat kvasiexperiment genomförts. Förband som har varit motiverade att 
påbörja utbildning i Prime for Life och som har haft utbildade instruktörer att tillgå har 
identifierats som ”utbildningsförband”. Sex förband bedömdes vara lämpliga 
”utbildningsförband”, och målet sattes upp att utbilda 1000 personer inom dessa enheter under 
en ettårsperiod och att löpande med utbildningssatsningens genomförande samla in data till 
utvärderingen. 
 
Dessa förband har under utvärderingsperioden 2005-2007 genomfört utbildningar i Prime for 
Life, medan övriga förband i utvärderingen under motsvarande period deltagit i utvärderingen 
som jämförelsegrupp. Tio jämförelseförband har valts ut med hänsyn till geografisk spridning, 
typ av vapenslag och så vidare för att likna exerpimentförbanden i så stor utsträckning som 
möjligt. På dessa förband skall personalen inte ha utbildats i Prime for Life under 
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utvärderingsperioden. Målet har i stället varit att totalt 3000 individer skulle utgöra 
jämförelsegrupp till utbildningsförbanden. Även om jämförelseförbanden valts ut för att i så 
stor utsträckning som möjligt likna experimentförbanden, kan vi inte med säkerhet veta om 
viktiga bakgrundsvariabler förbisetts. Icke slumpmässiga faktorer, såsom t.ex. motivation att 
delta i utbildningen (vilket varit en viktig faktor vid val av experimentförband), kan ”störa” 
möjligheterna att dra statistiskt säkra slutsatser av denna typ av utvärdering (Dahmström 
1996). 
 
Datainsamlingen har administrerats av Försvarsmakten. Personalkonsulenter på deltagande 
förband ombads att, enligt instruktioner (se exempel i  Bilaga 2) samla respondenter för att 
frivilligt och anonymt svara på enkäter, samt att ombesörja för att enkäterna skickades vidare 
för optisk inläsning till Recall i Östersund. Förutsättningarna för studien, att samla in data på 
16 deltagande förband under en tvåårsperiod, krävde av ekonomiska skäl, att Försvarsmakten 
själva ombesörja datainsamling utifrån instruktioner från utvärderaren. Förfarandet innebär 
emellertid att utvärderingen har varit beroende av att personalkonsulenterna samt andra 
nyckelpersoner (t.ex. förbandschefer) på deltagande förband har haft möjlighet att genomföra 
datainsamlingen enligt uppställda mål, att följa de instruktioner som getts för genomförandet 
av datainsamlingen, samt att kommunicera erfarenheter till utvärderaren. Som framgår vidare 
nedan, så är det sannolikt så att ”lokal avvikelser har förekommit” för hur ansvariga på 
förband hanterat datainsamlingen. 

 
3.2.1 Experimentgrupp 
 
I experimentgruppen har ingått sex förband: 
 

• Högkvarteret  
• Livgardet  
• Norrbottens regemente  
• Livregementets husarer   
• Fjärde minkrigsflotiljen  
• Blekinge flygflotilj  

 
Inom parantes anges hur många individer som var tänkta att utbildas och deltaga i 
utvärderingen. I slutet av 2004 skickades information om utbildningsplanerna samt 
utvärderingens genomförande till förbandschef, personalchef samt personalkonsulent på 
respektive förband. Informationen innehöll bakgrund till projektet, information om 
utvärderingen, instruktioner för genomförande av datainsamling och information om 
frivillighet samt anonymitet för deltagarna, samt kontaktuppgifter till utvärderare och 
kontaktpersoner inom högkvarteret. 
 
I instruktionerna för själva datainsamligen angavs att enkäterna i första hand skulle  
genomföras som s.k. gruppenkäter, d.v.s. att personal från enheter, avdelningar eller team 
samlas vid bestämda tillfällen för att göra enkäten. Förbanden uppmanades också att 
eftersträva att sköta datainsamlingen i så ”jämn takt” som möjligt, för att vid slutet av 
dataimsamlingsperioden ha uppnått det mål som satts vad gäller antal insamlade enkäter vid 
det aktuella förbandet. Personalkonsulenterna ombads upprätta deltagarförteckningar vid 
genomförandet av enkäterna för att kunna genomföra uppföljningsmätningen (T2) vid rätt 
tillfälle och med rätt individer tolv månader efter den första enkäten. En s.k. ”fältrapport” från 
varje datainsamlingstillfälle skulle också skickas till projektledaren för utvärderingen, så att 
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denne kunde övervaka datainsamlingen samt påminna kontaktpersonerna på respektive 
förband när det var dags att administrera uppföljningsenkäter. 
 
Experimentförbanden har instruerats att administrera en enkät (T1) till utbildningsdeltagare 1-
2 veckor före planerad utbildning. Efter genomförd utbildning har deltagarna fått besvara en 
enkät som bland annat innehållit kursutvärderingsfrågor (se kapitel 5, nedan). Denna enkät 
har i regel administrerts till kursdeltagarna av instruktören för utbildningen. En uppföljning 
har sedan skett 12 månader efter genomförd utbildning (T2). Enkäterna har genomförts 
anonymt. Förseglade kuvert med besvarade enkäter från personal har skickats i bunt till 
Recall i Östersund där de har skannats in.4  
 
Kontakter med utbildningsförbanden under det andra kvartalet av 2005 pekade på att arbetet 
med att utbilda samt att genomföra enkäter fortlöpte väl, dock inte i den takt som krävdes för 
att uppnå de mål som sats upp för utvärderingen och utbildningssatsningen. 
 

3.2.2. Jämförelsegrupp 
 
I jämförelsegruppen ingick vid studiens inledning tio förband: 
 

• Skaraborgs regemente  
• Södra skånska regementet  
• Luftvärnsregementet  
• Göta ingenjörregemente  
• Upplands regemente  
• Trängregementet  
• Första ubåtsflotiljen  
• Tredje sjöstridsflotiljen  
• Skaraborgs flygflotilj5 
• Norrbottens flygflotilj  

 
Instruktioner för genomförandet skickades i slutet av 2004 ut till personalkonsulenter på 
förbanden om datainsamlingen som skulle ske under perioden januari 2005 t.o.m. utgången av 
år 2006. Under 2005 samlades data in för den s.k. förmätningen (T1). Information skickades 
ut på motsvarande vis som för experimentförbanden (ovan), särskilt anpassade till 
jämförelseförbandens roll i utvärderingen. 
 
Under andra kvartalet av 2005 kontaktades förbanden för att stämma av hur datainsamlingen 
fortlöpte. Flera av förbanden hade vid denna tidpunkt inte dragit igång datainsamlingen. I 
september 2005 hade, enligt inskickade fältrapporter hade då omkring 15 procent av den 
totala målsättningen för jämförelseförbanden uppfyllts. I kontakt med förbanden framkom att 
flera förband inte tyckte sig ha kunnat utföra uppdraget p.g.a. hög arbetsbelastning, 
svårigheter att kordinera med andra verksamheter på förbanden. Situationen ledde till att nya 
skrivelser gick ut till kontaktpersoner både utbildnings- och jämförelseförband om att ta tag i 
datainsamlingen, samt att datainsamlingsperioden för den första enkäten förlängdes t.o.m. 
februari 2006. 
 
                                                 
4 Efter avslutad datainsamling 2007 har enkäterna destruerats.  
5 Skaraborgs flygflotilj drog sig ut ur utvärderingen under andra kvartalet 2005  
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3.3 Utvärderingens effektmått 
 
I det följande redogörs för de mått som används för att mäta effekterna av utbildningen Prime 
for Life (se även Bilaga 1). 

3.3.1 Riskmedvetenhet 
 
Under förutsättning att programteorin för Prime for Life är logisk och korrekt, innebär en 
ökad riskuppfattning hos deltagare i utbildningen ett viktigt första steg mot förändringar av 
alkoholvanor, särskilt för dem som har en riskfull alkoholkonsumtion. ”Riskuppfattning” har 
mätts i enkäterna med hjälp av sju påståenden som hämtats ur PRI:s undervisningsmaterial 
(PRI 2003).  
 

• Vem som helst kan utveckla alkoholism 
• Hur ofta man dricker påverkar risken för att utveckla alkoholism 
• Hur mycket man dricker påverkar risken för att utveckla alkoholism 
• Att tåla mycket alkohol är ett tecken på ökad risk för att utveckla alkoholism 
• Vi föds alla med en alkoholtolerans som bestäms av våra arvsanlag 
• Varje gång man dricker tills man blir påverkad och sen lite till så ökar toleransen 
• Att dricka mycket alkohol vid ett tillfälle innebär större risk för problem än att dricka 

mindre mängder ofta 
 
Respondenterna har fått ange i vilken utsträckning de instämmer i dessa påståenden på en 
femgradig skala från ”vet ej” (noll poäng) till ”stämmer mycket bra” (fyra poäng). En hög 
riskuppfattning innebär här uppfattningar som överensstämmer med PRI:s budskap om vad 
som utgör risker med alkoholkonsumtion.  
 
De sju påståendena har i analysen slagits ihop till ett index som kan anta det maximala värdet 
28 för varje respondent.  
 

3.3.2 Mängd glas konsumerat per genomsnittligt konsumtionstillfälle 
 
Alkoholkonsumenterna har ombetts svara på frågan ”Hur många glas konsumerar Du under 
en typisk dag då Du dricker alkohol?”6 Svaren har getts på en skala från 1-2 glas (värde 1) till 
22 glas eller fler (värde 9, se vidare Bilaga 1).7De genomsnittsvärden som redovisas i texten 
är eftersom svarsalternativen varit klassindelade inte direkt översättbara till faktiskt antal 
konsumerade glas. 
 

3.3.3 Hur ofta respondenterna konsumerat alkohol. 
 
I det följande redovisas resultaten avseende studenternas svar på frågan ”Hur ofta har Du 
under de senaste 12 månaderna druckit någon form av alkohol?”. Svar har angetts på en skala 
från aldrig (värde 1) till 4 gånger i veckan eller mer (värde 4, se vidare Bilaga 1). De 

                                                 
6 Ett ”glas alkohol” har i enkäten definierats som 1 flaska (33cl) starköl/cider, eller 1 burk (50cl) folköl, eller ett 
litet glas (12cl) matvin eller 1 nubbeglas (4cl) starksprit. 
7 Vid beräkning av AUDIT-poäng har värdeskalan omvandlats i enlighet med poängsättningen för AUDIT. 
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genomsnittsvärden som redovisas i texten är eftersom svarsalternativen varit klassindelade 
inte direkt översättbara till hur ofta deltagarna konsumerat alkohol. 
 

3.3.4 Intensivkonsumtion 
 
Intensivkonsumtion (även kallat binge drinking) har här definiterats som att dricka sex eller 
fler enheter (glas) alkohol vid ett och samma tillfälle, och i enkäten har frågats ”Hur ofta 
dricker Du mer än 6 glas alkohol vid ett och samma tillfälle?” Svaren har angetts på en 
femgradig skala där värdet 1 motsvarar ”aldrig” och värdet 5 motsvarar ”dagligen eller nästan 
dagligen” (se Bilaga 1). De genomsnittsvärden som redovisas i texten är eftersom 
svarsalternativen varit klassindelade inte direkt översättbara till hur ofta respondenterna 
konsumerat sex eller fler enheter alkohol vid ett och samma tillfälle. 
 

3.3.5 AUDIT-poäng 
 
I utvärderingen har den svenska verisionen av Alcohol Use Disorder Identification Test 
(AUDIT-10) använts. AUDIT-10 innebär att tre frågor som mäter ”riskfylld 
alkoholkonsumtion”, tre frågor som möter ”beroendesymptom” samt fyra frågor som mäter 
”skadlig konsumtion”. Svaren på frågorna ges en viss poäng, och respondenternas summerade 
poäng på AUDIT-frågorna kan användas för att jämföra graden av ”riskfylld” 
alkoholkonsumtion. 
 

3.4 Analys och resultatredovisning  
 
I utvärderingen har de individer som besvarat uppföljningsenkäten (T2) matchats med 
individerna från det första enkättillfället (T1). Det innebär att utvärderingen enbart innehåller 
de individer som besvarat enkäterna vid båda tillfällena som har kunnat matchas. Matchning 
har gjort utifrån en identifikationskod på respektive enkät, med verifiering mot 
bakgrundvariablerna kön, ålder, förbandstyp samt tjänstetyp (se Bilaga 1). 
 
Huvudfokus i redovisningen av effektresultat från utvärderingen (kapitel 6-8 nedan), ligger på 
effekten på deltagarnas riskmedvetande samt alkoholvanor. Som utfallsmått används så 
kallade effektstorlekar. Dessa har räknats ut för varje effektvariabel oavsett om förändringen 
mellan mättillfällena T1 och T2 varit statistkt signifikant eller ej. Effektstorlek är ett sätt att 
kvantifiera effektiviteten av en intervention (Sandberg & Faugert 2007). Effektstorlek är ett 
sätt att kvantifiera i vilken utsträckning effekterna av Prime for Life är försumbara eller 
relevanta. 
 
Effektstorleken (ES) har beräknats enligt Cohens d. För att räkna ut effektstorleken följande: 
Medelvärdet på den aktuella utfallsvariablen vid det 12-månadersuppföljningen (T2) har 
subtraherats från medelvärdet vid det första mättillfället (T1). Summan har dividerats med den 
gemensamma standardavvikelsen från de två mättillfällena (s.k. pooled value, δpooled. Se t.ex. 
SBU 2001) 
 
Effektstorleken för Prime for Life har beräknats som summan av effektstorleken för 
experimentgruppen minus effektstorleken för jämförelsegruppen. Detta är effekstorleken för 
utbildningen (uttrycket nettostorlek förekommer även i resultatredovisningen). 
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Som tumregel för värdering av storleken på ES har följande värden använts (SBU 2001): 
 

• Mindre än 0,20: Trivial effekt 
• 0,20-0,50: Liten effekt 
• 0,50-0,80: Moderat effekt 
• 0,80 eller större: Stor effekt 

 
Här bedöms moderata eller stora effekter vara av intresse, de indikerar effekter som är av 
praktisk betydelse i bedömningen av utbildningens effekter. 
 
I tabeller redovisas även om förändringarna för experiment- och jämförelsegrupp har varit 
statistiskt signifikanta. Analyser har gjorts med både oberoende t-test samt icke-parametriska 
test (Wilcoxon och Mann-Whitney). Statistisk signifikans anges i tabellerna utifrån resultat 
från icke-parametriska test, då dessa har bedömts vara mest relevanta med tanke på datas 
kvalité och de mätnivåer som använts.8  
 
I texten beskrivs karaktären i form av hur stor andel av respondenterna som har ett högre 
värde 12 månader efter det första mättillfället, ett lägre värde eller samma värde. Detta 
redovisas vid större förändringar (statistiskt signifikanta) i experiment- och jämförelsegrupp.  
 
Genomgående har metoden last measure forward har använts i analysen. Detta innebär att , 
att om värde saknats för en individ vid uppföljningstillfället har samma värde som vid det 
första mättillfället använts (se Sandberg 2007, 8). 
 
För att i största möjliga mån försöka belysa resultaten från utbildningen och beakta det 
problematiska bortfallet i jämförelsegruppen, har analyserna gjorts dels på samtliga 
deltagande förband (kapitel 6) samt enbart på manliga officerare på arméförband (kapitel 7) 
för att minimera inverkan av bortfall samt skillnader mellan experiment- och 
jämförelsegruppen. Då marina förband exkluderas i analysen, blir experiment- och 
jämförelsegrupp i vissa avseenden mer lika varandra med avseende på bakgrundsvariabler 
samt alkoholvanor vid det första mättillfället. Resultatredovisningen inleds med samtliga 
deltagande förband. I kapitel 8 redovisas övriga genomförda analyser. 
 
Samtliga analyser har gjorts i det statistiska dataprogrammet SPSS.  
 

                                                 
8 Vid statistisk signifikans redovisas både resultat från parametriska och icke-parametriska test. I de flesta fall 
ger båda testerna samma resultat. Vid olika resultat beroende på test, redovisas dessa i fotnot. 
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4. Materialets kvalité 
 
Analysen i kapitel 6-8 (nedan) bygger på de individer som deltagit i den första enkäten samt i 
12-månadersuppföljningen. Samtliga deltagare har matchats, vilket innebär att datamaterialet i 
utvärderingen består av samma individer vid båda mättillfällena. Mellan dessa två 
mättillfällen (T1 och T2) finns ett bortfall bestående av individer som inte velat eller kunnat 
deltaga vid uppföljningsmätningen, samt individer som deltagit men där utvärderaren på 
grund av ofullständigt ifyllda enkäter inte kunnat matcha honom eller henne med någon enkät 
från det första mättillfället.  
 
I det följande görs en enkel bortfallsanslys. Deltagare som deltog vid det första mättillfället, 
men som inte ingår vid ettårsuppföljningen jämförs med varandra för att se om det finns några 
systematiska skillnader mellan deltagare och icke-deltagare i utvärderingen. 
 
Analyser har gjorts med t-test samt icke-parametriskt test (Mann-Whitney). Statistisk 
signifikans anges i tabeller och fotnoter. 
 

4.1 Experimentgrupp 
 
Vid det första mättillfället deltog 849 individer i experimentgruppen. Detta innebär en 
svarsfrekvens på 85 procent i förhållande till det uppsatta målet om 1000 deltagare i 
utvärderingen.  
 
Av de 849 individerna i experimentgruppen saknades identifikationsuppgifter (se vidare 
nedan) för 60 individer. Dessa har exkluderats ur materialet. Nettourvalet bestod således 789 
individer vid ettårsuppföljningen.  
 
520 individer deltog vid ettårsuppföljningen, varav totalt 446 har kunnat matchas i 
utvärderingen. Detta innebär att med hjälp av identifikationsnummer, svarsdatum, kön, ålder 
samt tjänsteuppgifter har varje individ matchats och att i det material som ligger till grund för 
utvärderingen ingår enbart respondenter som. I förhållande till nettourvalet om 789 individer 
innebär detta en svarsfrekvens på 57 procent. 
 
Då bortfallet är relativt stort har en enkel bortfallsanalys gjorts. 
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Tabell 1: Jämförelse av bakgrundsvariabler hos utvärderingsdeltagare och bortfallsgruppen 
Bakgrundvariabler. Fördelning i procent (avrundat). Experimentgrupp. 
 Deltagare i 

utvärderingen 
(N=446) 

Bortfall 
(N=346) 

Andel kvinnor 22 30 
Andel män 78 70 

Totalt 
100 100 

   
Födda före 1966 47 47 
Födda 1966 eller senare 53 53 

Totalt 
100 100 

   
Andel officerare 77 64 
Andel civilanställda 23 36 

Totalt 
100 100 

   
Flygvapnet 5 2 
Armén 53 59 
Marinen 26 10 
Övrigt (t.ex. HKV, FM-log) 16 29 

Totalt 
100 100 

   
Förgymnasial utbildning 4 5 
Gymnasieutbildning 31 32 
Eftergymnasial utbildning 64 64 
Totalt 100 100 
   
Gift/sambo med barn 57 52 
Gift/sambo utan barn 18 22 
Ensamstående med barn 4,9 6 
Ensamstående utan barn 20 20 
Totalt 100 100 
 
  
 
Som framgår av ovanstående tabell (1) är fördelningen av respondenter i det stora tämligen 
lika mellan deltagare i utvärderingen och bortfallet. Det innebär att det i experimentgruppen 
inte förefaller finnas systematiskt bortfall som riskerar att snedvrida resultaten. 
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Tabell 2: Jämförelse av alkoholvanor samt riskmedvetande. Medelvärden för 
utvärderingsdeltagare (delt.) samt bortfallsgruppen (bortf). Oberoende t-test samt icke-
parametriskt test (Mann-Whitney). Experimentgrupp. 

 ndelt/nbortf T1delt T1bortf p 
     

Riskmedvetenhet 441/340 19,38 19,09 ns 
     
Antal glas/tillfälle 435/331 2,04 2,06 ns 
Hur ofta/månad 437/334 1,87 1,76 ** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
435/335 

 
0,97 

 
0,97 

 
ns 

     
AUDIT total 432/327 5,19 5,08 ns 
** p<0,05 
 
Som framgår av tabell 2 ovan, är svaren hos utvärderingsdeltagarna samt hos bortfallsgruppen 
i stor utsträckning desamma. En statistisk signifikans återfinns i hur ofta alkohol konsumeras, 
där deltagarna i utvärderingen konsumerar alkohol oftare.9 I nedanstående tabell redovisas 
skillnaderna i svarsfördelning för denna variabel. 
 
Tabell 3. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit någon form av alkohol? 
Svarsfördelning bland utvärderingsdeltagare samt i bortfallsgruppen.  
Procent (avrundat) Experimentgrupp. 
 Deltagare i 

utvärderingen 
(N=446) 

Bortfall 
(N=346) 

Aldrig 0 1 
Maximalt en gång i månaden 26 30 
2-4 gånger i månaden 59 60 
2-3 gånger i veckan 11 7 
4ggr i veckan eller mer 1 0 
Ej svar 0 3 
Totalt 100 100 
 

                                                 
9 p=0,021 t= 2,310 p=0,039  Z=-2,062 
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4.1.1 Slutsatser om kvalitén på datamaterialet i experimentgruppen 
 
Svarsfrekvensen i experimentgruppen har varit lägre än 60 procent. Den enkla analys som 
genomförts visar emellertid på att det inte finns någon anledning att misstänka att bortfallet 
lett till någon systematisk snedfördelning av resultaten för experimentgruppen.  
 
I experimentgruppen ingår 446 individer i utvärderingen av programmets effekter (kapitel 6 
nedan). 
 

4.2 jämförelsegrupp 
 
Vid det första mättillfället deltog 1857 individer i experimentgruppen. Detta innebär att 
Försvarsmaktens mål om 3000 deltagare uppnåddes till 62 procent.  
 
Vid ettårsuppföljningen deltog 515 individer, vilket innebär en svarsfrekvens på blygsamma 
28 procent. Då utvärderingen genomförs med matchade individer, d.v.s. varje individs svar 
jämförs med samma individs svar vid de olika mättillfällena, ingår enbart de individer som 
angett ”identifikationskod” samt eventuella andra variabler som använts vid matchningen. 
498 av de 515 svaren från ettårsuppföljningen kunde matchas med svar från det första 
enkättillfället.  
 
18 individer som vid uppföljningsmätningen uppgav att de under de senaste 12 månaderna 
genomgått utbildningen Prime for Life exkluderats i analysen. Således baseras utvärderingen 
på 480 individer i jämförelsegruppen, och det totala bortfallet uppgår till hela 1359 
individer.10

                                                 
10 I detta inkluderas individer som inte besvarat uppföljningsenkäten, individer som besvarat enkäten men inte 
kunnat matchas med svar från det första enkättillfället samt individer som exkluderats från utvärderingen då de 
vid ettårsuppföljningen angett att de genomgått utbildningen Prime for Life under de senaste tolv månaderna. 
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Tabell 4: Jämförelse av bakgrundsvariabler hos utvärderingsdeltagare, bortfallsgruppen samt 
fördelning för samtliga respondenter vid första mättillfället.  
Bakgrundvariabler Fördelning i procent  (avgrundat). Jämförelsegrupp 
 Deltagare i 

utvärderingen 
(N=480) 

Bortfall 
 

(N=1359) 
Andel kvinnor 18 12 
Andel män 82 87 
Totalt 100 100 
   
Födda före 1966 56 38 
Födda 1966 eller senare 44 62 
   
Totalt 100 100 
Andel officerare 65 81 
Andel civilanställda 35 20 
Totalt 100 100 
   
Flygvapnet 23 43 
Armén 70 37 
Marinen 0 20 
Övrigt (t.ex. HKV, FM-log) 6 1 
Totalt 100 100 
   
Förgymnasial utbildning 8 3 
Gymnasieutbildning 38 39 
Eftergymnasial utbildning 54 58 
Totalt 100 100 
   
Gift/sambo med barn 62 52 
Gift/sambo utan barn 22 23 
Ensamstående med barn 4 4 
Ensamstående utan barn 11 21 
Totalt 100 100 
 
 
En enkel jämförelse mellan deltagarna i utvärderingen och bortfallet (i jämförelsegruppen), 
visar på att det i bortfallet finns en betydligt högre andel ”yngre”, officerare samt 
ensamstående utan barn. Analysen visar också på att deltagare från marina förband i princip 
helt (endast två av ursprungliga 272 individer ingår i utvärderingen) har fallit bort mellan de 
två mättillfällena.  
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Tabell 5: Jämförelse av alkoholvanor samt riskmedvetande. Medelvärden för 
utvärderingsdeltagare (delt.) samt bortfallsgruppen (bortf).Jämförelsegrupp. 

 ndelt/nbortf T1delt T1bortf p 
     

Riskmedvetenhet 472/1342 18,49 18,71 - 
     
Antal glas/tillfälle 463/1295 1,90 2,03 ** 
Hur ofta/månad 467/1302 1,94 1,87 ** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
472/1342 

 
0,91 

 
1,02 

 
*** 

     
AUDIT total 449/1250 4,66 5,05 ** 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Som framgår av tabell 5 ovan, finns statistiskt signifikanta skillnader mellan deltagare i 
utvärderingen samt dem som ingår i bortfallet. De som inte deltagit i utvärderingen dricker 
alkohol mer sällan, 11 däremot konsumerar de fler glas per konsumtionstillfälle,  12

intensivkonsumerar alkohol oftare,13 samt har en högre genomsnittlig AUDIT-poäng.14  

                                                 
11 p=0,041 t=2,045 p=0,035 Z=-2,107 (Mann-Whitney) 
12 p=0,028 t=-2,194 p=0,045 Z=-2,003 (Mann-Whitney) 
13 p=0,002 t=2,045 p=0,002 Z=-3,024 (Mann-Whitney) 
14 p=0,026 t=-2,229 p=0,045 Z=-2,005 (Mann-Whitney) 
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Tabell 6: Jämförelse av svarsfrekvenser i deltagargrupp samt bortfallsgrupp för de 
effektvariabler där statistiskt signifikant skillnad finns mellan grupperna. Jämförelsegrupp. 
 Deltagare i 

utvärderingen 
(N=480) 

Bortfall 
 

(N=1359) 
   
Antal glas per dryckestillfälle   
1-2 glas 42 38 
3-4 glas 32 30 
5-6 glas 17 18 
7-9 glas 3 5 
10 glas eller fler 3 4 
Ej svar 3 5 
Totalt 100 100 
   
Hur ofta/månad   
Aldrig 0 0 
Maximalt en gång i månaden 23 24 
2-4 gånger i månaden 57 61 
2-3 gånger i veckan 17 10 
4ggr i veckan eller mer 1 1 
Ej svar 3 4 
Totalt 100 100 
   
Frekvens intensivkonsumtion   
Aldrig 26 21 
Mer sällan än en gång/månad 57 55 
Varje månad 12 17 
Varje vecka 2 3 
Dagligen/nästan varje dag - 0 
Ej svar 3 4 
Totalt 100 100 
 
 

4.2.1 Slutsatser om kvalitén på datamaterialet i jämförelsegruppen 
 
Bortfallet i jämförelsegruppen består av individer som, om de hade deltagit i utvärderingen, 
hade bidragit till högre värden på flera av utfallsvariablerna i utvärderingen. Detta innebär att 
det utifrån tillgängliga data tycks finnas ett systematiskt bortfall i jämförelsegruppen. 
Analysen tyder på att om det inte vore för bortfallet i jämförelsegruppen, skulle 
alkoholvanorna ha varit ”högre”, och mer lika experimentgruppen vid det första mättillfället 
(se vidare kap. 4.3, nedan).  
 
I jämförelsegruppen ingår 480 individer i utvärderingen av programmets effekter (kapitel 6, 
nedan). 
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4.3 Jämförelse mellan experiment- och jämförelsegrupp vid första 
mättillfället 
 
 
I det följande jämförs experiment och jämförelsegrupp vid det första mättillfället (baseline).  
 
Tabell 7: Jämförelse av bakgrundsvariabler i experiment- och jämförelsegrupp. Fördelning i 
procent (avrundat). 
 Experimentgrupp 

(N=446) 
Jämförelse- 

grupp 
(n=480) 

Andel kvinnor 22 18 
Andel män 78 83 
Totalt 100 100 
   
Födda före 1966 47 56 
Födda 1966 eller senare 53 44 
Totalt 100 100 
   
Andel officerare 77 65 
Andel civilanställda 23 35 
Totalt 100 100 
   
Flygvapnet 5 23 
Armén 53 70 
Marinen 25 0 
Övrigt (t.ex. HKV, FM-log) 17 6 
Totalt 100 100 
   
Förgymnasial utbildning 4 8 
Gymnasieutbildning 31 39 
Eftergymnasial utbildning 64 53 
Totalt 100 100 
   
Gift/sambo med barn 57 62 
Gift/sambo utan barn 18 23 
Ensamstående med barn 5 4 
Ensamstående utan barn 20 11 
Totalt 100 100 
 
Som framgår av ovanstående tabell (7), finns skillnader i fördelning på flera olika 
bakgrundsvariabler, då vi studerar experiment och jämförelsegruppen.  Den största andelen 
respondenter i både experiment- och jämförelsegrupp kommer från arméförband. 
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Tabell 8: Jämförelse av experiment- och jämförelsegrupp vid  
det första mättillfället (T1), samt skillnad om ej bortfall funnits i jämförelsegruppen. 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p T1exp 

(om bortfall 
ej funnits) 

T1jmf 
(om bortfall 
ej funnits) 

       
Riskmedvetenhet 441/473 19,36 18,48 *** 19,25 18,67 
       
Antal glas/tillfälle 436/464 2,04 1,89 -15 2,05 1,99 
Hur ofta/månad 438/468 1,87 1,94 - 1,82 1,89 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
436/467 

 
0,98 

 
0,90 

 
- 

 
0,97 

 
0,99 

       
AUDIT total 433/450 5,18 4,63 -16 5,14 4,94 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
 
Som framgår av ovanstående tabell (8), ligger de genomsnittliga värdena högre i 
experimentgruppen för samtliga variabler förutom hur ofta alkohol konsumeras. Det fanns vid 
det första mättillfället en statistiskt signifikant högre nivå av riskmedvetenhet i 
experimentgruppen.17 Det bör även noteras skillnader framför allt vad gäller hur många glas 
alkohol per konsumtionstillfälle samt AUDIT-poäng, där skillnaderna dock inte är (entydigt) 
statistiskt signifikanta.  
 
I utgångsläget för utvärderingen har alltså experimentgruppen en högre nivå på flertalet av de 
utfallsvariabler som används för att mäta effekten av Prime for Life. De två kolumnerna längst 
till höger i tabell 8 (ovan), visar vilka värden som utfallsvariablerna i utvärderingen skulle ha 
haft vid det första mättillfället, om samtliga respondenter som besvarat dem hade kunnat 
inkluderats i utvärderingen. Data i högerkolumerna visar på att om det inte vore för bortfallet 
mellan mättillfällena i jämförelsegruppen, hade denna grupp varit betydligt mer lika 
experimentgruppen vad gäller utfallsvariablerna i utvärderingen.  
 
Bortfallet i jämförelsegruppen påverkar möjligheten att dra säkra slutsatser i utvärderingen, 
något som läsaren bör ha i åtanke i det följande.  
 
 
 

                                                 
15 p=0,041 t=2,044 p=0,121 Z=-1,552 (Mann Whitney) 
16 p=0,010 t=2,254 p=0,066 Z=-1,841 (Mann Whitney) 
17 p=0,004 t=2,895 p=0,012 Z=-2,517 (Mann-Whitney) 
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5. Kursutvärdering 
 
I det följande presenteras kortfattat deltagarnas omdömen från kursen i Prime for Life. Av 849 
individer som deltog i utbildningen samt besvarade enkäten (T1) före utbildningstillfället, har 
686 (80 %) besvarat den utvärderingsenkät som distribuerades till deltagarna efter 
utbildningstillfället. 
 

5.1 Deltagarnas intryck av kursen 
 
Tabell 9: Deltagarnas omdöme om utbildningen Prime for Life (N=686) 
 Kursen som 

helhet 
instruktörernas 
presentations-

teknik 

instrukttörernas 
kunskap på 

området 

Studiehandbok 

Mycket dålig 2 1 0 2 
Dålig 9 5 3 12 
Bra 54 50 42 66 
Mycket Bra 33 42 54 17 
Vet ej 1 1 1 2 
Ej svar 1 1 1 2 
Totalt 100 100 100 100 
 
 
Som framgår av tabell 9, ovan, är deltagarnas omdöme om utbildningen Prime for Life 
mycket positivt, som lägst 73 procent (angående studiematerialet) och som mest 96 procent 
(angående instruktörernas kunskap på området) tycker att innehållet varit bra eller mycket bra. 
Till detta kan tillföras att 58 procent av deltagarna bedömer faktainnehållet i utbildningen 
Prime for Life som trovärdigt, och ytterligare 34 procent bedömer det som mycket trovärdigt. 
Knappt sex procent av deltagarna tycker att faktainnehållet är mindre eller inte alls trovärdigt. 
 
Det råder inget tvivel om att deltagarna i utbildningen Prime for Life är mycket nöjda med 
kursen. Detta är i linje med resultat från tidigare utvärderingar (se t.ex. Sandberg 2007), och 
är naturligtvis ett viktigt och positivt utvärderingsresultat för PRI som ansvarar för 
programmet. 
 
Om vi återkopplar kursutvärderingsresultaten till programteorin (kap. 2.4, ovan) kan 
konstateras att åtminstone en del av det första steget i programteorin kan sägas vara uppfyllt: 
Kursen har genomförts och deltagarna har varit nöjda med utbildningen. Huruvida 
genomförandet har genomförts under gynnsamma förutsättningar på andra plan kan vi dock 
inte veta. Detta avser t.ex. om utbildningen skett under gynsamma förutsättningar, så som 
t.ex. att kursdeltagarna inte känt att utbildningen tagit tid från andra arbetsuppgifter på ett 
negativt sätt, att deltagandet har stötts av chefer, o.s.v. 
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6. Analyser med samtliga deltagande förband 
 
I detta kapitel redovisas effekterna av utbildningen Prime for Life med samtliga deltagande 
förband i utvärdering. Resultat redovisas för samtliga deltagare, för riskmedvetna deltagare, 
för riskkonsumenter samt för ”riskmedvetna riskkonsumenter”. 

 

6.1 Resultat för samtliga deltagare  
 
I det följande tabell redovisas förändringar av medelvärden för de effektvariabler som använts 
i utvärderingen, samt effektstorlek där statistiskt signifikanta förändringar skett. Statistisk 
signifikans har prövats både med t-test samt med icke parametriska test (wilcoxon).  
 
Det bör observeras att medelvärdena inte direkt går att översätta till mått på respondenternas 
alkoholkonsumtion. Fokus är här på förändringar. Utifrån programmets programteori är 
önskat resultat mellan mättillfällena (T1 och T2) att 
 

• Riskmedvetandet ökar 
• Hur ofta alkohol konsumeras kan öka om mängden alkohol per konsumtionstillfälle 

minskar. Idealiskt sett minskar dock värdet för hur ofta 
• Frekvensen för intensivkonsumtion minskar 
• Den totala AUDIT-poängen för populationen minskar 

 
Efter genomgången av huvudresultaten redovisas även effekter för i vilken utsträckning 
respondenterna uppgett att de har kännedom om Försvarsmaktens alkoholpolicy. En ökad 
kännedom skulle kunna indikera förbättrade förutsättningar för Försvarsmakten att 
implementera policyfrågor rörande alkohol inom organisationen. 
 

6.1.1 Kvinnor och män 
 
Tabell 10: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Kvinnor och män 
 Experimentgrupp (N=446) Jämförelsegrupp (N=480) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 19,36 23,78 *** 4,56 0,97 18,49 18,58 - 4,89 0,02 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,05 1,87 *** 1,10 0,16 1,89 1,82 - 0,99 0,07 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,88 1,95 ** 0,68 -
0,10 

1,94 1,92 - 0,67 0,03 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

0,99 0,97 - 0,74 0,03 0,90 0,86 - 0,68 0,06 

Total AUDIT-poäng 5,24 4,88 ** 3,30 0,11 4,64 4,33 *** 2,75 0,11 
** p<0,05 *** p<0,01 
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I experimentgruppen ökar riskmedvetandet statistiskt signifikant mellan mättillfällena.18 78 
procent av respondenterna har ett högre värde på ”riskmedvetandeindex” ett år efter 
genomförd utbildning. 15 procent har fått ett lägre värde och resterande har fått samma värde 
vid båda mättillfällena.  Totalt sett minskar även hur mycket alkohol som konsumeras per 
tillfälle,19 28 procent av respondenterna har vid det andra mättillfället angett ett lägre antal 
enheter alkohol per konsumtionstillfälle, 14 procent har angett ett högre antal och resterande 
(58 %) har angett samma antal vid båda tillfällena. Hur ofta alkohol konsumeras har ökat 
statistiskt signifikant.20 20 procent av respondenterna har angett ett högre värde vid 
uppföljningstillfället, 13 procent ett lägre värde. Majoriteten (67 %) har dock angett samma 
värde vid båda mättillfällena. Frekvensen för intensivkonsumtion av alkohol är i princip 
oförändrad för deltagarna i experimentgruppen. Deltagarnas totala AUDIT-poäng minskar 
statistiskt signifikant21 39 procent av deltagarna minskar sin AUDIT-poäng, medan 29 
procent har samma poäng vid båda mättillfällena. 
 
I jämförelsegruppen är värdena för utfallsvariablerna i princip oförändrade mellan de två 
mättillfällena. En majoritet av respondenterna har angett samma värde för hur ofta de dricker 
alkohol, hur mycket de dricker per tillfälle samt hur ofta de dricker sex glas alkohol eller mer 
vid samma tillfälle. En statistiskt signifikant minskning av värdet på AUDIT kan noteras.22 32 
procent av respondenterna i jämförelsegruppen har fått en lägre AUDIT-poäng vid 
uppföljningstillfället. Vad gäller riskmedvetande så har ca 45 procent ökat mellan 
mättillfällena, 45 procent har minskat och resterande fått samma värde vid båda mättillfällena. 
 
Tabell 11: Effektstorlekar för Prime for Life 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 0,95 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle 0,09 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,13 Trivial 

negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,03 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total - - 
 
De redan små effekterna i experimentgruppen förtas när effekterna för jämförelsegruppen 
subtraheras. Effektstorlekarna av Prime for Life vad gäller utfallsvariablerna för alkoholvanor 
är mycket små och har en försumbar praktisk nytta. Effekten vad gäller riskmedvetenhet är 
emellertid stor. 

                                                 
18 p= 0,000 t= 16,06 p= 0,000 Z= -14,16 (Wilcoxon) 
19 p= 0,000 t= 3,851  p= 0,000 Z=-3,918 (Wilcoxon)  
20 p= 0,013 t= -2,484 p=0,024 Z=-2,472 (Wilcoxon) 
21 p= 0,003 t= -2,944 p=0,02 Z=-2,329 (Wilcoxon) 
22 p = 0,008 t= 2,664 p=0,013 Z= -2,473 (Wilcoxon) 
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6.1.2 Kvinnor 
 
Tabell 12: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Kvinnor 
 Experimentgrupp (n=100) Jämförelsegrupp (n=85) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 18,05 22,15 *** 4,54 0,90 18,21 18,26 - 5,21 0,01 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,19 1,99 ** 0,68 0,29 1,44 1,34 - 0,57 0,18 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,03 2,19 - 0,67 -
0,23 

1,78 1,84 - 0,72 0,08 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

0,49 0,43 - 0,58 0,10 0,52 0,38 ** 0,58 0,24 

Total AUDIT-poäng 3,09 2,75 ** 1,61 0,21 3,27 2,97 - 2,10 0,14 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Kvinnorna i experimentgruppen ökar med statistisk signifikans sitt riskmedvetande.23 Hela 76 
procent höjer mellan de två mättillfällena (T1 och T2) sitt riskmedvetande. En (knapp) 
statistiskt signifikant minskning sker även av hur mycket alkohol som konsumeras per 
dryckestillfälle.24 20 procent av kvinnorna har angett ett lägre antal glas per 
konsumtionstillfälle vid ettårsuppföljningen. Majoriteten (70 %) har emellertid ett oförändrat 
värde. Kvinnornas genomsnittliga AUDIT-poäng minskar statistiskt signifikant.25 34 procent 
har sänkt sin AUDIT-poäng, medan 44 procent har fått samma poäng vid båda mättillfällena. 
 
Kvinnorna i jämförelsegruppen minskar med statistisk signifikans hur ofta de 
intensivkonsumerar alkohol.26 Det är emellertid enbart 12 procent av kvinnorna som angett en 
lägre intensivkonsumtion vid ettårsuppföljningen. Majoriteten (79 %) har angett samma värde 
vid båda mättillfällena. 
 
Tabell 13: Effektstorlekar för Prime for Life. Samtliga kvinnor 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 0,89 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle 0,11 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,31 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,14 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total 0,07 Trivial effekt
 
Vad gäller kvinnor så har Prime for Life en stor effekt på riskmedveten. En liten negativ 
effekt märks vad gäller hur ofta deltagarna konsumerar alkohol. Samtliga effekter vad gäller 
alkoholvanor är triviala eller små. 
                                                 
23 p=0,000 t=2,008 p=0,000 Z=-5,953 (Wilcoxon) 
24 p=0,048 t=2,008 p=0,048 Z=-1,976 (Wilcoxon) 
25 p=0,029 t=-2,224 p=0,049 Z=-1,972 (Wilcoxon) 
26 p=0,019 t=2,357 p=0,023 Z=-2,269 (Wilcoxon) 
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6.1.3 Män 
 
Tabell 14: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Män 
 Experimentgrupp (n=x) Jämförelsegrupp (n=395) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 19,73 24,24 *** 4,48 1,00 18,55 18,65 - 4,82 0,02 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,19 1,99 *** 1,16 0,17 1,99 1,92 - 1,01 0,07 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,94 2,03 *** 0,67 -
0,13 

1,97 1,93 - 0,67 0,06 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,12 1,13 - 0,71 -
0,01 

0,98 0,96 - 0,68 0,03 

Total AUDIT-poäng 5,82 5,45 ** 3,42 0,11 4,92 4,60 ** 2,78 0,12 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
79 procent av männen i experimentgruppen har ökat sitt riskmedvetande mellan de två 
mättillfällena. Ökningen är statistiskt signifikant.27 Hur mycket alkohol som konsumeras per 
dryckestillfälle minskar också med statistisk signifikans.28 30 procent har angett ett lägre antal 
enheter, medan majoriteten (55 %) har angett samma värde vid de två mättillfällena. Hur ofta 
alkohol konsumeras ökar i experimentgruppen med statistisk signifikans. 29 21 procent anger 
vid uppföljningsenkäten en mer frekvent alkoholkonsumtion, 13 procent att de dricker mer 
sällan medan majoriteten (66 %) har gett samma svar vid båda mättillfällena. I 
experimentgruppen minskar även den genomsnittliga AUDIT-poängen med statistisk 
signifikans.30 42 procent av männen i denna grupp har fått en lägre AUDIT-poäng, medan 25 
procent har samma poäng vid de två mättillfällena. 
 
Männen i jämförelsegruppen minskar sin AUDIT-poäng statistiskt signifikant.31 37 procent 
har vid uppföljningen en lägre AUDIT-poäng än vid det första mättillfället, 34 procent har en 
högre poäng och resterande (29 %) har samma poäng. 

                                                 
27 p=0,000 t=14,337 p=0,000 Z=-12,897 (Wilcoxon) 
28 p=0,001 t=3,428 p=0,001 Z=-,455 
29 p=0,007 t=-2,730 p=0,007 Z=-2,706 (Wilcoxon) 
30p=0,015 t=-,2444 p=0,007 Z=-2,699 (Wilcoxon) 
31 p=0,00198 t=2,364 p=0,028 Z=-2,204 (Wilcoxon) 

 28  



 

 
Tabell 15: Effektstorlekar för Prime for Life. Samtliga män 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 0,98 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle 0,10 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,19 Trivial 

negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,04 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,01 Trivial 

negativ 
effekt 

 
Den tydligaste effekten är återigen att de som genomgått Prime for Life höjer sitt 
riskmedvetande. Övriga effekter är triviala och att betrakta som ointressanta. 

6.1.4 Kommentarer till resultat 
 
Utvärderingsresultaten tyder inte på några effekter på alkoholvanor hos deltagarna. Resultaten 
är snarlika för män och kvinnor. Deltagarnas riskmedvetenhet ökar emellertid stort.  
 
 

6.2 Effekter för riskmedvetna 
 
Utifrån Prime for Life’s programteori, är en ökad kunskap om riskerna med 
alkoholkonsumtion centralt för att en individ skall kunna ändra på sina alkoholvanor och 
minska riskerna med den egna alkoholkonsumtionen. I det följande har därför en analys 
genomförts på enbart de individer som haft en högre riskmedvetenhet vid 
uppföljningstillfället (T2) än vid det första enkättillfället (T1). 
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6.2.1 Riskmedvetna kvinnor och män 
 
Tabell 16: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskmedvetna 
 Experimentgrupp (n=344) Jämförelsegrupp (n=203) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,10 1,90 *** 1,11 0,18 1,91 1,81 - 0,96 0,10 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,87 1,95 ** 0,69 -
0,10 

1,95 1,87 - 0,64 0,13 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

0,99 0,98 - 0,72 0,01 0,83 0,83 - 0,65 - 

Total AUDIT-poäng 5,31 4,91 *** 3,27 0,12 4,71 4,34 -32 2,83 0,13 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
De riskmedvetna i experimentgruppen minskar med statistisk signifikans hur många glas 
alkohol de dricker per konsumtionstillfälle.33 30 procent av deltagarna i experimentgruppen 
har angett ett lägre antal glas vid uppföljningsmätningen. Majoriteten (69 %) har angett 
samma antal glas vid de båda mättillfällena. Hur ofta alkohol konsumeras ökar något och med 
statistisk signifikans.34 21 procent av deltagarna har vid ettårsuppföljningen angett en högre 
frekvens för alkoholkonsumtion. 66 procent har angett samma frekvens vid de båda 
mättillfällena. AUDIT-poängen har sjunkit med statistisk signifikans i experimentgruppen,35 
och det är 41 procent av deltagarna som har minskat sin AUDIT-poäng. 30 procent har 
samma AUDIT-poäng vid de två mättillfällena. 
 
Inga av förändringarna för de riskmedvetna i jämförelsegruppen är statistiskt signifikanta. 
 
 
Tabell 17: Effektstorlekar för Prime for Life. Riskmedvetna 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle 0,08 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,23 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

0,01 Trivial effekt

   
AUDIT total -0,01 Trivial 

negativ 
effekt 

 
Effekterna på alkoholvanor för deltagare i utbildningen som höjt sin riskmedvetenhet är 
försumbara då effekterna i jämförelsegruppen subtraherats. Effekten på hur ofta deltagarna 
dricker alkohol är liten och negativ, vilket innebär att de dricker alkohol något oftare ett år 
efter genomgången utbildning i Prime for Life än vad de gjorde före utbildningen. 
                                                 
32 p=0,026 t=2,241 p=0,060 Z=-1,884 (Wilcoxon) 
33 p=0,000 t=3,864 p=0,000 Z=-3,820 (Wilcoxon) 
34 p=0,014 t=-2,475 p=0,014 Z=-2,461 (Wilcoxon) 
35 p=0,004 t=-2,862 p=0,002 Z=-3,112 (Wilcoxon) 

 30  



 

 

6.2.2 Kvinnor 
 
Tabell 18: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskmedvetna kvinnor 
 Experimentgrupp (n=74) Jämförelsegrupp (n=40) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

1,63 1,49 ** 0,71 0,20 1,56 1,41 - 0,64 0,23 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,64 1,69 - 0,69 -
0,07 

1,92 1,90 - 0,67 0,03 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

0,55 0,45 - 0,59 0,17 0,54 0,41 - 0,60 0,22 

Total AUDIT-poäng 3,15 2,86 - 1,45 0,20 3,66 3,17 - 2,51 0,20 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Den enda statistiskt signifikanta förändringen för de riskmedvetna kvinnorna i 
experimentgruppen är en minskning av hur mycket alkohol som konsumeras per tillfälle.36 18 
procent av de riskmedvetna kvinnorna har angett ett lägre antal glas per konsumtionstillfälle, 
medan majoriteten (71 %) har angett samma antal vid de båda mätttillfällena. 
 
Inga statistiskt signifikanta effekter återfinns bland de riskmedvetna kvinnorna i 
jämförelsegruppen. 
 
 
Tabell 19: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskmedvetna kvinnor 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle -0,03 Trivial 

negativ 
effekt 

Hur ofta/månad -0,10 Trivial 
negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,05 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total - - 
 
Inga anmärkningsbara effekter kan ses av Prime for Life hos de kvinnor som höjt sin 
riskmedvetenhet mellan de två mättillfällena. 

                                                 
36 p=0,024 t=2,306 p=0,025 Z=-2,236 (Wilcoxon) 
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6.2.3 Män 
 
Tabell 20: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskmedvetna män 
 Experimentgrupp (n=270) Jämförelsegrupp (n=163) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,22 2,01 *** 1,20 0,18 1,99 1,90 - 0,99 0,09 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,93 2,02 ** 0,68 -
0,13 

1,96 1,87 - 0,64 0,14 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,11 1,13 - 0,70 -
0,03 

0,92 0,94 - 0,63 -0,03 

Total AUDIT-poäng 5,87 5,45 ** 3,38 0,13 4,94 4,61 - 2,84 0,12 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
De riskmedvetna männen i experimentgruppen minskar med statistisk signifikans hur mycket 
alkohol som konsumeras per dryckestillfälle.37 Närmare en tredjedel (32 %) har angett ett 
lägre antal glas vid det andra mättillfället, medan en majoritet (52 %) har angett samma antal 
glas vid de två mättillfällena. Hur ofta alkohol konsumeras ökar med statistisk signifikans.38 
22 procent har angett att de konsumerar alkohol oftare, medan en majoritet  (65 %) har angett 
samma värde vid de två mättillfällena. Även den genomsnittliga AUDIT-poängen minskar 
med statistisk signifikans.39 42 procent av de riskmedvetna männen i experimentgruppen har 
minskat sin AUDIT-poäng mellan de två mättillfällena. 32 procent har ökat sin AUDIT-poäng 
och 26 procent har fått samma poäng. 
 
Inga statistiskt signifikanta förändringar finns i jämförelsegruppen. 
 
Tabell 21: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskmedvetna män 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle 0,09 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,27 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

- - 

   
AUDIT total 0,01 Trivial effekt
 
Som framgår av tabell 21 ovan är effekterna av Prime for Life triviala vad gäller hur många 
glas som deltagarna dricker vid ett typiskt konsumtionstillfälle, samt för deras AUDIT-poäng. 
En liten effekt finns för hur ofta alkohol konsumeras. 
 

                                                 
37 p=0,001 t=3,377 p=0,001 Z=-3,324 (Wilcoxon) 
38 p=0,016 t=-2,417 p=0,016 Z=-2,401 (Wilcoxon) 
39 p=0,013 t=-2,498 p=0,006 Z=-2,742 (Wilcoxon).  
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6.2.4 Kommentarer till resultat för riskmedvetna 
 
Även hos de riskmedvetna, är effekterna av Prime for Life på alkoholvanorna triviala eller 
små. Den mest påtagliga effekten (om än liten) är en liten negativ effekt på hur ofta alkohol 
konsumeras. Denna effekt återfinns hos de manliga deltagarna i denna grupp. 

6.3 Effekter för riskkonsumenter 
 
Utifrån Prime for Lifes programteori är det rimligt att anta att effekter på alkoholvanor främst 
bör återfinnas bland de deltagare som har någon form av ”riskfylld” alkoholkonsumtion eller 
problem associerade med sina alkoholvanor. I det följande kommer därför gruppen 
”riskkonsumenter” att studeras närmare. För att identifiera denna grupp har AUDIT-skalan 
använts. Deltagarnas svar på AUDIT-frågorna vid förmätningen har summerats. Kvinnliga 
studenter med minst sex AUDIT-poäng och manliga studenter med minst åtta AUDIT-poäng 
har valts ut för analyserna i detta avsnitt.  
 
101 individer i experimentgruppen (23 %) respektive 69 individer i jämförelsegruppen (14 %) 
har en riskfylld alkoholkonsumtion enligt AUDIT-skalan. 
 
 
Tabell 22: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskkonsumenter 
 Experimentgrupp (n=101) Jämförelsegrupp (n=67) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 19,83 24,10 ** 3,80 1,42 18,78 18,99 - 4,39 0,05 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,33 
 

2,63 *** 1,29 0,54 3,13 2,40 *** 1,14 0,64 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,15 2,14 - 0,68 0,01 2,24 2,04 ** 0,63 0,32 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,78 1,57 *** 0,62 0,34 1,70 1,34 *** 0,70 0,51 

Total AUDIT-poäng 10,26 8,17 *** 3,15 0,66 10,00 6,82 *** 3,05 1,04 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Riskkonsumenterna i experimentgruppen ökar med statistisk signifikans sin riskmedvetenhet 
mellan de två mättillfällena.40 Hela 78 procent av dem som var riskkonsumenter före 
utbildningstillfället hade vid uppföljningstillfället en högre riskmedvetenhet. 16 procent har 
ett lägre värde för riskmedvetenhet vid ettårsuppföljningen. Vidare minskar med statistisk 
signifikans gruppen riskkonsumenter i experimentgruppen hur mycket alkohol de dricker per 
konsumtionstillfälle.41 47 procent har minskat den uppgivna antal glas per 
konsumtionstillfälle, medan 49 procent har angett samma antal vid båda tillfällena. 
Frekvensen för intensivkonsumtion minskar med statistisk signifikans för gruppen.42 En 
knapp tredjedel (30 %) av deltagarna har angett en lägre frekvens för intensivkonsumtion, 
medan majoriteten (58 %) har angett att de intensivkonsumerar alkohol lika ofta före och ett 
år efter genomförd utbildning i Prime for Life. Gruppens AUDIT-poäng minskar även med 

                                                 
40 p=0,000 t=9,094 p=0,000 Z=-6,292 (Wilcoxon) 
41 p=0,000 t=6,029 p=0,000 Z=-5,686 (Wilcoxon) 
42 p=0,003 t=2,996 p=0,009 Z=-2,623 (Wilcoxon) 
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statistisk signifikans,43 och 72 procent av deltagarna har fått en lägre AUDIT-poäng ett år 
efter genomförd utbildning och 20 procent har ökat sin AUDIT-poäng. 
 
Riskkonsumenterna i jämförelsegruppen minskar med statistisk signifikans hur mycket 
alkohol de konsumerar per tillfälle.44 En majoritet (54 %) har angett ett lägre värde vid 
uppföljningsenkäten, medan en dryg tredjedel (34 %) har angett samma värde. I 
jämförelsegruppen minskar även riskkonsumenternas genomsnittsvärde för hur ofta de 
konsumerar alkohol.45 Här kan dock noteras att en majoritet (63 %) har angett samma värde 
vid de två mättillfällena. 27 procent har vid uppföljningsenkäten uppgett att de dricker mer 
sällan än vad de gjorde ett år tidigare. Den genomsnittliga frekvensen för intensivkonsumtion 
minskar även med statistisk signifikans,46 även om majoriteten av riskkonsumenterna i 
jämförelsegruppen (55 %) angett samma värde vid de två mättillfällena. 37 procent har angett 
ett lägre värde. Även riskkonsumenterna i jämförelsegruppen har en totalt sett lägre AUDIT-
poäng vid uppföljningsmätningen. Denna förändring är statistiskt signifikant.47 70 procent i 
denna grupp har fått en lägre AUDIT-poäng, medan 16 procent har en högre poäng. 
 
Tabell 23: Effektstorlekar för Prime for Life. Riskkonsumenter 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 1,37 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle -0,10 Trivial 

negativ effekt
Hur ofta/månad -0,31 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,17 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,38 Liten negativ 

effekt 
 
En stor effekt av Prime for Life kan ses på riskkonsumenternas riskmedvetenhet. En liten 
negativ effekt framgår för hur ofta alkohol konsumeras samt AUDIT-poäng. I övrigt är 
effekterna triviala. 

                                                 
43 p=0,000 t=-6,460 p=0,000 Z=-5,317 (Wilcoxon) 
44 p=0,000 t=4,455 p=0,000 Z=-3,923 (Wilcoxon) 
45 p=0,032 t=2,197 p=0,034 Z=-2,118 (Wilcoxon) 
46 p=0,000 t=3,795 p=0,001 Z=-3,405 (Wilcoxon)  
47 p=0,000 t=7,968 p=0,000 Z=-5,823 (Wilcoxon) 
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6.3.1 Kvinnor 
 
Tabell 24: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskkonsumenter, kvinnor. 
 Experimentgrupp (n=8) Jämförelsegrupp (n=9) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 17,75 22,75 -48 4,53 1,10 15,78 16,78 - 6,32 0,16 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,00 2,38 -49 0,91 0,68 2,33 1,78 - 0,69 0,80 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,00 1,63 - 0,64 0,58 2,33 1,89 - 0,66 0,67 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,63 1,25 - 0,49 0,78 1,44 1,00 ** 0,52 0,85 

Total AUDIT-poäng 7,38 4,75 ** 1,35 1,95 8,33 4,78 *** 2,22 1,60 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Det tydligaste resultatet för de kvinnliga risskonsumenterna är en statistiskt signifikant 
minskning av AUDIT-poängen i gruppen.50 Sex av de åtta kvinnliga riskkonsumenterna har 
vid ettårsuppföljningen fått en lägre AUDIT-poäng. 
 
I jämförelsegruppen minskar den genomsnittliga frekvensen för intensivkonsumtion med 
statistisk signifikans.51 Knappt hälften (4 stycken) av kvinnorna har angett ett lägre värde för 
hur ofta de intensivkonsumerar, och resten har angett samma värde vid de två mättillfällena. 
Även AUDIT-poängen minskar med statistisk signifikans.52 Åtta av de nio 
riskkonsumenterna i denna grupp minskar sin totala AUDIT-poäng. 
 
Tabell 25: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskkonsumenter, kvinnor 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 0,94 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle -0,12 Trivial 

negativ effekt
Hur ofta/månad -0,11 Trivial 

negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,08 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total 0,35 Liten effekt 
 
 

                                                 
48 p=0,049 t=-3,479  p=0,063 Z=-1,863 (Wilcoxon) 
49 p=0,049 t=2,376 p=0,059 Z=-1,890 (Wilcoxon) 
50 p=0,010 t=-5,912 p=0,027 Z=-2,214 (Wilcoxon) 
51 p=0,035 t=2,530 p=0,046 Z=-2,000 (Wilcoxon) 
52 p=0,001 t=5,488 p=0,011 Z=-2,536 (Wilcoxon) 
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En stor effekt märks på de kvinnliga riskkonsumenternas riskmedvetenhet. En liten effekt 
märks på de kvinnliga deltagarnas AUDIT-poäng. I övrigt är effekterna triviala. 

6.3.2 Män 
 
Tabell 26: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskkonsumenter, män 
 Experimentgrupp (n=93) Jämförelsegrupp (n=58) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 20,01 24,22 *** 3,80 1,11 19,01 19,16 - 3,89 0,04 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,35 2,66 *** 1,32 0,52 3,26 2,50 *** 1,15 0,66 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,16 2,18 - 0,68 -
0,03 

2,22 2,07 - 0,63 0,24 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,80 1,60 ** 0,64 0,31 1,74 1,40 *** 0,72 0,47 

Total AUDIT-poäng 10,51 8,46 *** 3,01 0,68 10,26 7,14 *** 3,07 1,02 
 
De manliga riskkonsumenterna i experimentgruppen ökar sitt riskmedvetande med statistisk 
signifikans.53 77 procent i denna grupp ökade sitt riskmedvetande, medan 16 procent 
minskade sitt riskmedvetande. Hur mycket alkohol som dricks per tillfälle har även minskat 
för gruppen.54 46 procent av de manliga riskkonsumenterna i experimentgruppen har angett 
ett lägre antal glas vid uppföljningstillfället. 48 procent har angett samma antal. Frekvensen 
för intensivkonsumtion minskar med statistisk signifikans,55 även om majoriteten (58 %) har 
angett samma frekvens vid båda mättillfällena. 29 procent har emellertid minskat hur ofta de 
dricker sex glas alkohol eller mer vid samma tillfälle. AUDIT-poängen för denna grupp har 
också minskat med statistisk signifikans.56 Det är 71 procent av de manliga 
riskkonsumenterna i experimengruppen som fått en lägre AUDIT-poäng vid 
uppföljningsmätningen, medan 22 procent har fått en högre poäng. 
 
De män som är riskkonsumenter i jämförelsegruppen minskar mellan mättillfällena hur 
mycket alkohol de dricker mer konsumtionstillfälle.57 Hela 53 procent uppger ett lägre värde, 
medan en dryg tredjedel (35 %) har uppgett samma värde vid båda tillfällena. 
Riskkonsumenterna i jämförelsegruppen minskar även hur ofta de intensivkonsumerar 
alkohol.58 36 procent har minskat frekvensen för intensivkonsumtion, medan 55 procent har 
uppgett samma frekvens vid båda mättillfällena. Den genomsnittliga AUDIT-poängen 
minskar även bland de manliga riskkonsumenterna.59 67 procent har minskat sin AUDIT-
poäng mellan mättillfällena, medan 14 procent har fått samma AUDIT-poäng vid de två 
mättillfällena. 
 

                                                 
53 p=0,000 t=8,759 p=0,000 Z=-6,730 (Wilcoxon) 
54 p=0,000 t=5,680 p=0,000 Z=-5,121 (Wilcoxon) 
55 p=0,010 t=2,625 p=0,011 Z=-2,536 (Wilcoxon) 
56 p=0,000 t=-5,912 p=0,000 Z=-5,470 (Wilcoxon) 
57 p=0,000 t=4,110 p=0,000 Z=-3,603 (Wilcoxon) 
58 p=0,002 t=3,255 p=0,003 Z=-2,962 (Wilcoxon) 
59 p=0,000 t=6,921 p=0,000 Z=-5,246 (Wilcoxon) 
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Tabell 27: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskkonsumenter, män 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 1,07 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle -0,14 Trivial 

negativ effekt
Hur ofta/månad -0,27 Trivial 

negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,17 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,34 Liten negativ 

effekt 
 
För de manliga riskkonsumenterna är effekten på riskmedvetandet stor, medan effekterna på 
alkholvanor är trivialt negativa eller litet negativ (AUDIT-poäng). 

6.3.3 Kommentarer till resultat för riskkonsumenter 
 
För riskkonsumenterna återfinns en stor effekt vad gäller riskmedvetande, men inga tydliga 
effekter vad gäller alkoholvanorna. Det finns en liten effekt på AUDIT-poäng för de kvinnliga 
riskkonsumenterna, medan samma effekt visar sig var liten och negativ för männen. Det vill 
säga, de riskmedvetna kvinnorna har när effekten för jämförelsegruppen inräknats, minskat 
sin AUDIT-poäng något, medan motsvarande för männen är en liten ökning av AUDIT-
poängen. 
 

6.4 Riskmedvetna riskkonsumenter 
 
Följande analys är gjorda på riskkonsumenter (enligt ovanstående definition i kap 5.4) som 
också höjt sin riskmedvetenhet (se kap 5.3). Denna grupp, torde den vara grupp där eventuella 
effekter av Prime for Life på deltagarnas alkoholvanor är som tydligast. Följande grupp 
innehåller alltså riskkonsumenter som mellan mättillfällena har ökat sin riskmedvetenhet. 
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Tabell 28: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. ”Riskmedvetna riskkonsumenter” 
 Experimentgrupp (n=80) Jämförelsegrupp (n=32) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
           
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,35 2,66 *** 1,25 0,55 3,06 2,32 *** 1,17 0,63 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,10 2,10 - 0,69 - 2,19 2,06 - 0,61 0,21 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,76 1,56 *** 0,62 0,32 1,52 1,29 - 0,61 0,38 

Total AUDIT-poäng 10,28 7,96 *** 3,06 0,76 9,93 6,98 *** 3,27 0,90 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I experimentgruppen finns 80 stycken riskkonsumenter som under mätperioden höjt sin 
riskmedvetenhet. Hälften av dessa har minskat hur mycket alkohol de konsumerar per typiskt 
konsumtionstillfälle, medan 44 procent har angett samma mängd vid båda mättillfällena. 
Minskningen är statistiskt signifikant.60 Denna grupp minskar även frekvensen för 
intensivkonsumtion med statistisk signifikans.61 Det är en knapp tredjedel (30 %) som har 
minskat frekvensen, medan en majoritet (59 %) har angett samma frekvens vid de båda 
mättillfällena. Även gruppens genomsnittliga AUDIT-poäng minskar med statistisk 
signifikans.62 73 procent av de riskmedvetna riskkonsumenterna i experimentgruppen har 
minskat sin AUDIT-poäng, medan 19 procent har ökat sin poäng. 
 
I jämförelsegruppen minskar hur mycket alkohol som konsumeras per tillfälle med statistisk 
signifikans.63 En majoritet (65 %) anger samma mängd vid båda mättillfällena. 29 procent 
anger ett lägre värde. Även den totala genomsnittliga AUDIT-poängen minskar med statistisk 
signifikans.64 Hela 71 procent av de riskmedvetna riskkonsumenterna i experimentgruppen 
minskar sin AUDIT-poäng mellan mättillfällena. 19 procent har bibehållit samma AUDIT-
poäng. 

                                                 
60 p=0,000 t=5,662 p=0,000 Z=-4,865 (Wilcoxon) 
61 p=0,007 t=2,776 p=0,008 Z=-2,667 (Wilcoxon) 
62 p=0,000 t=2,776 p=0,000 Z=-5,687 (Wilcoxon) 
63 p=0,002 t=3,414 p=0,003 Z=-2,939 (Wilcoxon) 
64 p=0,000 t=5,288 p=0,000 Z=-3,807 (Wilcoxon) 
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Tabell 29: Effektstorlekar för Prime for Life.  
”Riskmedvetna riskkonsumenter” 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle -0,08 Trivial 

negativ 
effekt 

Hur ofta/månad -0,21 Liten negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,07 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,14 Trivial 

negativ 
effekt 

 
Effekterna på de riskmedvetna riskkonsumenternas alkoholvanor är något negativa, d.v.s. 
jämförelsegruppens förändring har varit större än experimentgruppens. Effekterna är dock 
triviala eller små. 

6.4.1 Kvinnor 
 
Tabell 30: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskmedvetna riskkonsumenter, kvinnor. 
 Experimentgrupp (n=8) Jämförelsegrupp (n=7) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
           
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,00 2,68 - 0,84 0,38 2,29 1,86 - 0,83 0,52 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,00 1,63 - 0,65 0,57 2,29 2,14 - 0,60 0,25 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,63 1,25 - 0,49 0,78 1,29 1,00 - 0,48 0,60 

Total AUDIT-poäng 7,38 4,75 ** 1,41 1,87 8,56 5,43 ** 2,50 1,25 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Bland de kvinnliga riskmedvetna riskkonsumenterna i experimengruppen, har en statistiskt 
signifikant sänkning av AUDIT-poängen skett.65 Sex av de åtta kvinnorna i denna grupp har 
sänkt sin AUDIT-poäng. En kvinna har ökat det, och en har samma poäng vid båda 
mättillfällena. 
 
För de kvinnliga respondenterna i jämförelsegruppen som är riskmedvetna riskkonsumenter, 
minskar den genomsnittliga AUDIT-poängen med statistisk signifikans.66 Sex av de sju 
kvinnorna i denna grupp har minskat sin AUDIT-poäng. 

                                                 
65 p=0,010 t=-3,479 p=0,027 Z=-2,214 (Wilcoxon) 
66 p=0,003 t=4,768 p=0,026 Z=-2,226 (Wilcoxon) 
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Tabell 31: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskmedvetna riskkonsumenter, kvinnor 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle -0,14 Trivial effekt
Hur ofta/månad 0,32 Liten effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

0,18 Trivial effekt

   
AUDIT total 0,62 Moderat 

effekt 
 
 
Den mest tydliga effekten är en moderat effekt på de kvinnliga riskkonsumenternas AUDIT-
poäng. 

 
 

6.4.2 Män 
 
Tabell 32: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskmedvetna riskkonsumenter, män. 
 Experimentgrupp (n=72) Jämförelsegrupp (n=25) 
 T1 T2 P δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
           
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,39 2,69 *** 1,33 0,53 3,24 2,48 - 1,2 0,63 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

2,11 2,15 - 0,64 -
0,08 

2,20 2,08 - 0,64 0,19 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,78 1,60 ** 0,63 0,29 1,56 1,36 - 0,64 0,31 

Total AUDIT-poäng 10,29 8,32 *** 3,02 0,65 10,20 7,48 - 3,08 0,88 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I experimentgruppen sker en statistiskt signifikant minskning av hur mycket alkohol som  
dricks per konsumtionstillfälle.67 Hälften i denna grupp har angett ett lägre antal glas per 
konsumtionstillfälle vid uppföljningsmätningen. 43 procent anger samma antal glas. Hur ofta 
intensivkonsumtion av alkohol sker minskar även med statistisk signifikans.68 Det bör dock 
noteras att majoriteten (58 %) har angett samma frekvens för intensivkonsumtion vid båda 
tillfällena, medan 29 procent intensivkonsumerar mer sällan vid uppföljningsmätningen. 
Gruppens genomsnittliga AUDIT-poäng har minskat med statistisk signifikans.69 72 procent 
av respondenterna har minskat sin AUDIT-poäng, medan 21 procent har ökat densamma. 
 
I jämförelsegruppen har hur ofta alkohol konsumeras minskat med statistisk signifikans.70 52 
procent av männen i denna grupp har angett att de dricker alkohol mer sällan, medan läget är 
oförändrat för 40 procent av männen. Gruppens genomsnittliga AUDIT-poäng minskar med 

                                                 
67 p=0,000 t=5,255 p=0,000 Z=-4,547 (Wilcoxon) 
68 p=0,023 t=2,332 p=0,024 Z=-2,263 (Wilcoxon) 
69 p=0,000 t=-6,425 p=0,000 Z=-5,446 (Wilcoxon) 
70 p=0,006 t=2,998 p=0,010 Z=-2,582 (Wilcoxon) 
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statistisk signifikans,71 och det är 64 procent av respondenterna som har minskat sin AUDIT-
poäng mellan mättillfällena, medan 24 procent har oförändrad AUDIT-poäng. 
 
Tabell 33: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskmedvetna riskkonsumenter, män 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle -0,10 Trivial 

negativ 
effekt 

Hur ofta/månad -0,27 Liten negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,02 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,23 Liten negativ 

effekt 
 
Som framgår av tabell 33 (ovan), är nettoeffekten för de riskmedvetna riskkonsumenterna 
triviala eller små negativa effekter. 
 

6.4.3 Kommentarer till resultat för riskmedvetna riskkonsumenter 
 
Analysen av ”riskmedvetna riskkonsumenter” visar på triviala eller små effekter av 
utbildningen i Prime for Life. Värt att notera är dock, att när vi tittar på den lilla gruppen 
kvinnor kan en moderat effekt på AUDIT-poäng noteras.  
 

6.5 Kommentarer till utvärderingsresultaten 
 
Som framgått av analysen, vilken gjorts på flera olika grupper av deltagare i programmet, är 
resultaten endast tydliga vad gäller riskmedvetande. Programmet har en stor effekt på 
deltagarnas riskmedvetande. Effekterna av utbildningen på de variabler som mäter 
alkoholvanor är i princip mycket små och närmast försumbara. Den enda moderata effekten är 
på kvinnliga riskmedvetna riskkonsumenters AUDIT-poäng.  
 
Det är oklart vilken effekt det troligen systematiska bortfallet i jämförelsegruppen har haft på 
utvärderingsresultaten.  
 
Samtliga körningar i detta kapitel har även gjorts exklusive marina förband, då de utgör den 
grupp som i jämförelseförbandet i princip hade ett bortfall på 100% vid uppföljningstillfället. 
Dessa analyser visar på snarlika resultat som i det ovanstående. Analyserna redovisas därför 
inte här. 
 

                                                 
71 p=0,001 t=4,003 p=0,002 Z=-3,155 (Wilcoxon) 
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7. Effektresultat enbart manliga officerare inom armén 
 

För att försöka analysera experimentgrupp och jämförelsegrupp under så lika förutsättningar 
som möjligt, studeras i detta kapitel endast arméförband. Civilanställda har även exkluderats, 
då de i experimentgruppen utgjorde en större andel av respondenterna. Även kvinnliga 
respondenter har uteslutits, då de enbart utgjorde tre individer i jämförelsegruppen. 
 
Den undergrupp som studeras i det följande utgör 212 individer i experimentgruppen samt 
245 individer i jämförelsegruppen. Samtliga individer är således män, officerare och arbetar 
på ett arméförband.  
 
 
 
 

7.1 Jämförelse av grupperna 
 
 
I det följande jämförs experiment och jämförelsegrupp vid det första mättillfället (baseline).  
 
Tabell 34: Jämförelse av bakgrundsvariabler i experiment- och jämförelsegrupp. Fördelning i 
procent (avrundat). Manliga officerare inom arméförband. 
 Experimentgrupp 

(N=212) 
Jämförelse- 

grupp 
(n=245) 

   
Födda före 1966 42 51 
Födda 1966 eller senare 58 49 
Totalt   
   
Förgymnasial utbildning 2 4 
Gymnasieutbildning 37 39 
Eftergymnasial utbildning 61 57 
Totalt 100 100 
   
Gift/sambo med barn 56 65 
Gift/sambo utan barn 21 24 
Ensamstående med barn 3 3 
Ensamstående utan barn 19 8 
Totalt 100 100 
   
 
Även om de två grupperna är identiska på tre av bakgrundsvariablerna (kön, vapenslag samt 
typ av tjänst), kvarstår vissa skillnader. I experimentgruppen är en högre andel födda efter 
1966 och är ensamstående utan barn.   
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7.2 Samtliga manliga officerare på arméförband 
 
Tabell 35: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Manliga officerare på arméförband 
 Experimentgrupp (N=212) Jämförelsegrupp (N=245) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 19,53 24,54 *** 4,45 1,13 18,95 18,71 - 4,50 - 

0,05 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,34 2,10 *** 1,24 0,19 1,95 1,89 - 1,04 0,06 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,79 1,95 *** 0,63 -
0,25 

2,04 1,99 - 0,65 0,08 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,09 1,17 - 0,70 -
0,11 

1,04 0,98 - 0,67 0,09 

Total AUDIT-poäng 5,73 5,51 - 3,42 0,06 5,02 4,54 *** 2,94 0,16 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Vid det första mättillfället (T1) finns en statistiskt signifikant skillnad mellan experiment- och 
jämförelsegrupp vad gäller hur ofta alkohol konsumeras,72 samt hur mycket alkohol som 
dricks vid ett ”typiskt” konsumtionstillfälle.73  Experimentgruppen konsumerade innan 
utbildningen i Prime for Life mer alkohol per konsumtionstillfälle än jämförelsegruppen. 
Dock drak de alkohol mer sällan än deltagarna i jämförelsegruppen. I övrigt är skillnaderna 
mellan grupperna icke-statistiskt signifikanta.74

 
I experimentgruppen sker en statistiskt signifikant ökning av riskmedvetandet.75 Hela 82 
procent i gruppen har ett förhöjt riskmedvetande ett år efter genomförd utbildning i Prime for 
Life. 12 procent har sänkt sitt riskmedvetande. I gruppen har en statistisk signifikant 
minskning av hur mycket alkohol som dricks per konsumtionstillfälle.76 En statistisk 
signifikant ökning av hur ofta alkohol konsumeras sker.77 Majoriteten har emellertid angett 
samma värde vid båda mättillfällena (66 %). 24 procent har angett att de konsumerar alkohol 
oftare. 
 
I jämförelsegruppen finns en statistiskt signifikant skillnad i gruppens genomsnittliga 
AUDIT-poäng.78 49 procent av respondenterna har sänkt sin AUDIT-poäng från T1 till T2. 

                                                 
72 p=0,000 t=-4,327 p=0,000 Z=-4,150 (Mann-Whitney) 
73 p=0,001 t=-3,433 p=0,004 Z=-2,872 (Mann-Whitney) 
74 För AUDIT-poäng finns en statistisk signifikans med oberoende t-test, p=0,043 t=2,044. Dock ej med icke-
parametriskt test, p=0,075 Z=-1,780 (Mann-Whitney) 
75 p=0,000 t=12,911 p=0,000 Z=-10,946 (Wilcoxon) 
76 p=0,001 t=3,363 p=0,001 Z=-3,268 (Wilcoxon) 
77 p=0,000 t=-3,688 p=0,000 Z=-3,586 (Wilcoxon) 
78 p=0,004 t=2,915 p=0,008 Z=-2,660 (Wilcoxon) 
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Tabell 36: Effektstorlekar för Prime for Life. Manliga officerare  
på arméförband 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 1,18 Stor effekt 
Antal glas/tillfälle 0,13 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,33 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,20 Liten negativ 
effekt 

AUDIT total -0,10 Trivial 
negativ 
effekt 

 
En stor effekt fås på riskmedvetandet. Vad gäller effekter på alkoholkonsumtion är dessa 
triviala eller små. Mest noterbart är en liten negativ effekt på hur ofta de manliga offierarna 
konsumerar alkohol, d.v.s. 12 månader efter genomförd utbildning dricker deltagarna alkohol 
något oftare än före. 
 
  

7.2.1 Kommentarer till resultat 
 
Utvärderingsresultaten visar på att gruppen manliga officerare på arméförband ökar sin 
riskmedvetenhet. Vad gäller alkoholvanorna är resultaten små eller triviala. 
 
 

7.3 Riskmedvetna  
 
Tabell 37: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskmedvetna manliga officerare på arméförband. 
 Experimentgrupp (n=171) Jämförelsegrupp (n=92) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

2,45 2,21 *** 1,28 0,19 1,93 1,91 - 1,03 0,02 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,79 1,93 *** 0,63 -
0,22 

2,04 1,95 - 0,62 
 

0,15 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,14 1,19 - 0,68 -
0,07 

0,95 0,96 - 0,63 - 
0,02 

Total AUDIT-poäng 5,91 5,58 - 3,32 0,10 4,88 4,46 - 2,97 0,14 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I experimentgruppen sker en statistiskt signifikant minskning av hur mycket alkohol som 
dricks per konsumtionstillfälle.79 De flesta, 48 procent, har angett samma värde vid båda 
mättillfällena, medan en dryg tredjedel (34 %) har angett att de dricker mindre alkohol per 
                                                 
79 p=0,004 t=2,885 p=0,005 Z=-2,803 (Wilcoxon) 
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konsumtionstillfälle. Hur ofta alkohol konsumeras har ökat med statistisk signifikans.80 De 
flesta, 65 procent, har angett ett samma värde vid uppföljningstillfället än vid det första 
mättillfället. Det är emellertid 23 procent som angett ett högre värde.  
 
Inga av förändringarna för de riskmedvetna i jämförelsegruppen är statistiskt signifikanta. 
 
Tabell 38: Effektstorlekar för Prime for Life  
Riskmedvetna manliga officerare på arméförband. 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle 0,17 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,37 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,05 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,04 Trivial 

negativ 
effekt 

 
Som framgår av tabell 38, ovan, är den mest tydliga effekten en liten negativ effekt vad gäller 
hur ofta alkohol konsumeras bland de riskmedvetna manliga officerarna. I övrigt är effekterna 
triviala. 
 
 

7.3.1 Kommentarer till resultat för riskmedvetna 
 
När vi tittar på gruppen riskmedvetna bland de manliga officerarna på arméförband, återfinns 
inte heller några tydliga effekter på alkoholkonsumtion. Mest påtagligt är att deltagarna 
dricker något oftare efter genomförd utbildning. Denna negativa effekt är emellertid liten. 
 
 

                                                 
80 p=0,005 t=-2,827 p=0,005 Z=-2,778 (Wilcoxon) 
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7.4 Effekter för riskkonsumenter 
 
 
Tabell 39: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskkonsumenter, manliga officerare på arméförband. 
 Experimentgrupp (n=55) Jämförelsegrupp (n=42) 
 T1 T2 P δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
Riskmedvetande 19,58 24,78 *** 3,58 1,45 19,83 19,48 - 3,79 - 

0,09 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,75 2,93 *** 1,29 0,64 3,21 2,57 *** 1,20 0,53 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,98 2,07 - 0,55 -
0,16 

2,31 2,17 - 0,59 0,24 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,78 1,65 - 0,61 0,21 1,83 1,55 ** 0.75 0,37 

Total AUDIT-poäng 10,51 8,62 *** 3,06 0,62 10,45 7,40 *** 3,37 0,90 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Riskkonsumenterna i experimentgruppen ökar sin riskmedvetenhet med statistisk 
signifikans.81 Hela 85 procent har en ökad riskmedvetenhet 12 månader efter det första 
mättillfället före utbildningen. 13 procent har ett lägre riskmedvetande. Hur mycket alkohol 
som dricks vid ett typiskt konsumtionstillfälle har minskat med statistisk signifikans.82 57 
procent av respondenterna har angett ett lägre antal drinkar per konsumtionstillfälle vid 
uppföljningsmätningen, medan 38 procent har angett samma antal vid båda mättillfällena. 
Gruppens genomsnittliga AUDIT-poäng har minskat med statistisk signifikans,83 och det är 
75 procent av respondenterna som fått en minskad AUDIT-poäng. 18 procent har fått en 
högre AUDIT-poäng. 
 
Riskkonsumenterna i jämförelsegruppen minskar under utvärderingsperioden med statistisk 
signifikans hur mycket alkohol som dricks per konsumtionstillfälle.84 52 procent av 
respondenterna har angett ett lägre värde vid 12-månadersuppföljningen, medan en tredjedel 
har angett samma värde vid båda mättillfällena. Vidare minskar hur ofta intensivkonsumtion 
av alkohol sker med statistisk signfikans.85 36 procent har angett att de intensivkonsumerar 
alkohol mer sällan, medan majoriteten (52 %) har angett samma värde vid båda mättillfällena. 
I denna grupp minskar den genomsnittliga AUDIT-poängen kraftigt, och med statistisk 
signifikans.86 Hela 65 procent av respondenterna har fått en lägre AUDIT-poäng under 
utvärderingsperioden. 
 

                                                 
81 p=0,000 t=9,279 p=0,000 Z=-5,997 (Wilcoxon) 
82 p=0,000 t=5,248 p=0,000 Z=-4,409 (Wilcoxon) 
83 p=0,000 t=-4,522 p=0,000 Z=-4,498 (Wilcoxon) 
84 p=0,004 t=3,067 p=0,005 Z=-2,796 (Wilcoxon) 
85 p=0,032 t=2,218 p=0,037 Z=-2,090 (Wilcoxon) 
86 p=0,000 t=5.433 p=0,000 Z=-4,273 (Wilcoxon) 
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Tabell 40: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskkonsumenter, manliga officerare på arméförband 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetenhet 1,54 Stor effekt 
   
Antal glas/tillfälle 0,11 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,40 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,16 Trivial 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,28 Liten negativ 

effekt 
 
 
Effekten av Prime for Life på riskkonsumenterna är stor vad gäller riskmedvetenhet. Den mest 
påtagliga effekten på alkoholvanor är en liten negativ effekt på hur ofta deltagarna 
konsumerar alkohol. 
 

7.4.1 Kommentarer till resultat för riskkonsumenter 
 
De enda tydliga positiva effekten som kan identifieras i utvärderingen är en stor ökning av 
riskmedvetandet för deltagare i utbildningen. Effekterna på alkoholvanor är triviala eller små 
(och ofta negativa). 
 

7.5 Riskmedvetna riskkonsumenter 
 
Tabell 41: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. ”Riskmedvetna riskkonsumenter”, manliga officerare på arméförband 
 Experimentgrupp (n=47) Jämförelsegrupp (n=14) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
           
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

3,85 3,02 *** 1,31 0,63 3,29 2,64 - 1,33 0,49 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,94 2,02 - 0,61 -
0,13 

2,36 2,29 - 0,55 0,13 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,79 1,60 -87 0,58 0,33 1,71 1,64 - 0,68 0,10 

Total AUDIT-poäng 10,51 8,08 *** 2,85 0,85 10,79 8,14 ** 4,08 0,65 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I experimentgruppen sker en statistiskt signifikant minskning av hur mycket alkohol som 
respondenterna dricker vid ett typiskt konsumtionstillfälle. 88 57 procent av de riskmedvetna 
riskkonsumenterna bland de manliga officerarna på arméförband som deltagit i Prime for Life 

                                                 
87 p=0,048 t=2,028 p=0,050 Z=-1,964 (Wilcoxon) 
88 p=0,000 t=4,726 p=0,000 Z=-3,942 (Wilcoxon) 
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har angett ett lägre antal drinkar per konsumtionstillfälle. 36 procent har angett samma antal 
vid båda mättillfällena. Gruppen sänker också sin genomsnittliga AUDIT-poäng med 
statistisk signifikans.89 81 procent av individerna i denna grupp har minskat sin AUDIT-
poäng, medan 15 procent har ökat sin poäng. 
 
I jämförelsegruppen sker en tydlig minskning av den genomsnittliga AUDIT-poängen. 
Minskningen är statistiskt signifikant.90 Åtta av de 14 männen i gruppen (57 %) har fått en 
AUDIT-poäng som var lägre vid uppföljningstillfället än vid det första enkättillfället. Tre har 
fått samma AUDIT-poäng vid båda tillfällena, och tre har ökat sin AUDIT-poäng. 
 
Tabell 42: Effektstorlekar för Prime for Life.  
”Riskmedvetna riskkonsumenter”, manliga officerare 
på arméförband. 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Antal glas/tillfälle 0,14 Trivial effekt
Hur ofta/månad -0,26 Liten negativ 

effekt 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

0,23 Liten effekt 

   
AUDIT total 0,20 Liten effekt 
 
En liten effekt kan ses på frekvensen för intensivkonsumtion samt för AUDIT-poäng. En liten 
negativ effekt kan ses för hur ofta alkohol konsumeras. 

7.5.1 Kommentarer till riskmedvetna riskkonsumenter 
 
När vi tittar på riskmedvetna riskkonsumenter så är resultaten avseende alkoholvanor triviala 
eller små. En liten negativ effekt syns för hur ofta de som genomgått utbildningen Prime for 
Life konsumerar alkohol. 
 
 

7.6 Kommentarer till utvärderingsresultaten 
 
Resultaten visar på att riskmedvetandet ökar stort för deltagare i Prime for Life. Vad gäller 
alkoholvanorna, så är effekterna små eller triviala. 
 
 
 

                                                 
89 p=0,000 t=-6,517 p=0,000 Z=-4,950 (Wilcoxon) 
90 p=0,028 t=2,447 p=0,029 Z=-2,188 (Wilcoxon) 
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8. Övriga effektresultat och analyser 
 
I ovanstående resultatredovisning (kapitel 6 och 7) har effekter av utbildningen i Prime for 
Life försökts belysas på så många nivåer som möjligt: För samtliga deltagare, för 
riskmedvetna, för riskkonsumenter samt för ”riskmedvetna riskkonsumenter”. Att antaga att 
utbildningen skall ha några synbara effekter i gruppen samtliga deltagare verkar orimligt, då 
majoriteten av deltagarna troligen inte ser några större ”risker” med sin alkoholkonsumtion.  
 
I följande kapitel tittar vi på ytterligare en grupp, de individer som vid det första mättillfället 
hade ett lågt riskmedvetande samt en problematisk alkoholkonsumtion (enligt AUDIT-
skalan). Lågt riskmedvetande har här i all enkelhet definierats som en lägre totalpoäng på 
riskmedvetandeindex än medianvärdet för deltagarna i experimentgruppen vid det första 
mättillfället. 
 
Samtliga analyser i det följande är gjorda på det datamaterial där marina förband exkluderats, 
då detta torde innebära en reducering de mätfel som orsakats av bortfallet i utvärderingen. 
 

8.1. Riskkonsumenter med lågt riskmedvetande  
 
Riskkonsumenter (enligt samma definition som använts tidigare, se kapitel 6) med ”lågt” 
riskmedvetande (här definierat som under medianvärdet för experimentgruppen, d.v.s. 20) vid 
det första mättillfället. Om det finns en korrelation mellan riskmedvetande och konsumtion, 
torde denna grupp vara mer mottaglig för Prime for Life. Antagandet i det följande är att 
denna grupp, om de ökat sitt riskmedvetande, har förändrat sina alkoholvanor samt fått en 
lägre AUDIT-poäng vid uppföljningstillfället. 
 
Analysen är genomförd på samma material som i kapitel 7 (ovan), d.v.s. manliga officerare på 
arméförband. 25 individer i experimentgruppen (12 %) inkluderas i analysen, samt 15 
individer i jämförelsegruppen. 
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Tabell 43: Förändring av medelvärden för effektvariabler mellan T1 och T2, samt 
effektstorlekar. Riskkonsumenter med lågt riskmedvetande. Manliga officerare på 
arméförband. 
 Experimentgrupp (n=25) Jämförelsegrupp (n=15) 
 T1 T2 p δpooled ES T1 T2 p δpooled ES 
           
Riskmedvetande 16,00 23,40 *** 3,15 2,35 15,46 18,33 - 3,83 0,75 
Hur mycket alkohol 
som dricks/tillfälle 

4,00 3,28 ** 1,34 0,54 3,27 2,60 - 1,14 0,59 

Hur ofta alkohol 
konsumeras/månad 

1,96 1,88 - 0,57 0,14 2,40 2,20 - 0,54 0,37 

Frekvens intensiv-
konsumtion 

1,84 1,72 - 0,65 0,18 1,80 1,40 ** 0,53 0,75 

Total AUDIT-poäng 10,24 8,28 *** 2,46 0,80 10,26 6,87 *** 2,97 1,14 
           
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I jämförelsegruppen minskar hur ofta intensivkonsumtion av alkohol sker med statistisk 
signifikans.91 Majoriteten i gruppen (60 %) har dock angett samma värde vid båda 
mättillfällena. Resterande (40 %) har angett ett lägre värde. Gruppens genomsnittliga AUDIT-
poäng minskar kraftigt och med statistisk signifikans.92 Två tredjedelar av respondenterna har 
fått en lägre AUDIT-poäng vid det andra mättillfället jämfört med det första. 20 procent har 
fått en högre AUDIT-poäng. 
 
Tabell 44: Effektstorlekar för Prime for Life.  
Riskkonsumenter med lågt riskmedvetande, 
manliga officerare arméförband. 
 Effektstorlek Tolkning 
   
Riskmedvetande 1,60 Stor effekt 
Antal glas/tillfälle -0,05 Trivial 

negativ 
effekt 

Hur ofta/månad -0,23 Trivial 
negativ 
effekt 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

-0,57 Moderat 
negativ 
effekt 

   
AUDIT total -0,34 Liten negativ 

effekt 
 
Förutom en stor effekt på riskmedvetande. När effekten på intensivkonsumtion för 
jämförelsegruppen subtraheras från experimentgruppen, uppstår en negativ effekt. D.v.s. 

                                                 
91 p=0,009 t=3.055 p=0,014 Z=-2,449 (Wilcoxon) 
92 p=0,002 t=3,718 p=0,005 Z=-2,778 (Wilcoxon) 
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effekten i jämförelsegruppen på intensivkonsumtion har varit betydligt större än i 
experimentgruppen. 
 

 

8.1.1 Kommentarer 
 
Inte heller i denna analys har gått att finna några större positiva effekter på deltagarnas 
alkoholvanor. En moderat negativ effekt uppstår dock vad gäller intensivkonsumtion 
 
 

8.2 Övriga analyser 
 
I denna rapport har redovisats resultat för samtliga individer som deltagit (och kunnat 
matchas) i utvärderingen vid mättillfällena motsvarande T1 och T2 (kapitel 6). Resultat har 
också redovisats för gruppen manliga officerare vid arméförband (kapitel 7) för att minimera 
riskerna av snedvridning av resultat på grund av bortfallet.  
 
Redovisade data bedöms tillräckliga för att svara mot utvärderingens syfte och besvara 
utvärderingsfrågorna I denna rapport har inte redovisats ett antal analyser som har gjorts i 
explorativt syfte. En analys har gjorts på data motsvarande det i kapitel sex, men utan marina 
förband då dessa i princip föll försvann från jämförelsegruppen på grund av ett högt bortfall. 
Denna analys gav inget resultat som i någon väsentlig mening skiljde sig från resultatet i 
kapitel sex eller sju. En korrelationsanalys har genomförts för att se om någon av de 
”livsstilsvariabler” (se Bilaga 1, fråga 27a-q) som fanns i uppföljningsenkäten korrelerar med 
ett alkoholindex (hur ofta respondenten dricker alkohol multiplicerat med mängden alkohol 
som konsumeras vid ett typiskt konsumtionstillfälle). Ingen av livsstilsvariablerna var för sig 
korrelerade starkt med alkoholindex. 
 
En variansanalys med med faktorerna grupp (experiment- och jämförelsegrupp), tidpunkt 
(förmätning eller eftermätning) samt alkoholvanor93 har genomförts på hela materialet (jmf. 
Kapitel 6, ovan).94 Resultaten redovisas inte här av utrymmesskäl, och analysen har inte heller 
bedömts tillföra någon information som ger anledning att ändra de slutsatser som dragits här. I 
korthet har analyserna visat på en signifikant huvudeffekt över tid (d.v.s. att alkoholvanorna 
förändras över tid), men ingen huvudeffekt för grupp och ingen interaktionseffekt. Vad gäller 
hur ofta alkohol konsumeras finns dok en interaktionseffekt vilket indikerar att de som 
deltagit i utbildningen Prime for Life utvecklas annorlunda än de som inte deltagit i 
utbildningen. Som framgått i både kapitel sex och sju, har experimentgruppen ofta ökat hur 
ofta de konsumerar alkohol medan jämförelsegruppen har minskat. Detta leder till den s.k. 
interaktionseffekten.  
 
 
 

                                                 
93 Hur ofta alkoholkonsumtion sker, hur myket som dricks per konsumtionstillfälle samt hur ofta 
intensivkonsumtion sker 
94 Analysen har genomförts som GLM repeated measures i SPSS (Norušis 2003) 
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9. Sammanfattning av resultat samt avslutande 
kommentarer. 
 

9.1. Riskmedvetenhet 
 
Det framgår med all tydlighet av resultaten att utbildningen har en stor effekt på deltagarnas 
riskmedvetande. En viss ökning av riskmedvetandet sker även i jämförelsegruppen, vilket 
skulle kunna förklaras med att individerna har utsatts för liknande budskap från annat håll, 
t.ex. via media eller i kontakt med kollegor eller vänner som genomgått Prime for Life eller 
någon annan typ av alkoholpreventiv utbildning.  
 

9.2 Effekter på alkoholvanor 
 
Resultaten vad gäller effekter på alkoholvanor är mestadels triviala eller små. I de flesta fall är 
nettoeffekten något negativ, d.v.s. att förändringen som skett i jämförelsegruppen har varit 
något större än i experimentgruppen. För kvinnor finns en moderat effekt på AUDIT-poäng i 
gruppen riskmedvetna riskkonsumenter.  
 
Den tydligaste och återkommande effekten (observera dock att denna effekt är trivial eller 
liten) är negativ och gäller hur ofta alkohol konsumeras. Att individerna i jämförelsegruppen 
ökar hur ofta de konsumerar alkohol kan te sig rimligt och vara en förväntad effekt av 
programmet. I kursen förmedlas budskapet att det är förknippat med mindre risk att dricka 
mindre mängder alkohol ofta, än att dricka sällan men då större mängder alkohol. Detta är 
kanske det tydligaste indikationen (vad gäller alkoholvanor) på en förändring i 
experimentgruppen som särskiljer sig från utvecklingen i experimentgruppen. I och med att 
ingen nettoeffekt kan ses vad gäller övriga alkoholvanor, ter sig detta resultat som möjligen 
problematiskt. Givet att data är att betrakta som giltiga (vi antar att jämförelsegruppen är 
representativ), så är det naturligtvis problematiskt om den enda tydliga effekten (om än liten) 
på deltagarnas alkoholvanor är att de konsumerar alkohol oftare. 
 
Varför sker en liknande utveckling för jämförelsegruppen som för experimentgruppen? En 
förklaring kan vara att utvärderingen kan ha en bias orsakad av social önskvärdhet, d.v.s. att 
respondenterna försöker framställa sig på bästa möjliga sätt genom att svara på ett sätt 
angående sina alkoholvanor som är socialt önskvärt (Kühlhorn 1983). Det kan också vara så 
att deltagandet i utvärderingen i sig har en alkoholpreventiv effekt, i och med att deltagandet 
skapar ett medvetande om de egna alkoholvanorna. Det är också värt att beakta att 
totalkonsumtionen av alkohol i Sverige minskade med fem procent från 2005 till 2006.95

 

9.3 Kommentarer angående genomförandet av utbildningen och 
utvärderingen 
 
Ingen systematisk datainsamling har gjorts kring genomförandet av utbildningen. De 
erfarenheter som samlats in under utvärderingen baseras på löpande kontakter med 
kontaktpersonerna inom Försvarsmaktens Högkvarter, samt med kontaktpersoner på förband. 

                                                 
95 http://www.sorad.su.se/doc/uploads/alcohol_statistics/AlkoholkonsiSverigehelaret2006.pdf 
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De uppgifter som finns visar på att olika förband har haft olika förutsättningar, intresse samt 
möjligheter att genomföra såväl utbildningssatsningen, samt att uppfylla målen angående 
deltagare till utvärderingen. Utbildningsförbanden har inte utbildat i den takt som 
programansvariga hoppades på, och jämförelseförbanden har inte samlat in enkäter i den 
utsträckning som var planerad. 
 
Det finns ett antal inneboende problem, eller snarare svårigheter, med att implementera och 
utvärdera alkoholpreventiva insatser inom en stor organisation som Försvarsmakten. Varje 
arbetstagare inom organisationen har sina arbetsuppgifter, och t.ex. en utbildning måste 
planeras för att passa in utan att inverka menligt på den löpande verksamheten. Vissa förband 
är förlagda till en större geografisk yta, vilket gör att det inte är helt okomplicerat att 
koordinera och samla ett stort antal personer på en plats vid samma tillfälle, t.ex. för att 
genomföra en utbildning eller en enkätundersökning. Denna verklighet skapar praktiska 
förutsättningar som både kan vara unika för Försvarsmakten samt som kan antas vara 
generella för många arbetsplatser. Att anta att en preventionsinsats skall gå att implementera 
utan att stora resurser krävs för att planera och administrera genomförandet, samt att en 
utvärdering skall kunna göras t.ex. med experimentell metod där enheter eller individer 
slumpmässigt väljs ut, kan te sig något naivt. Troligen behövs mer forskning kring 
implementering av insatser för att öka förståelsen för hur effekter uppstår (eller uteblir), samt 
vad som är gynsamma förutsättningar för att genomföra alkoholpreventiva insatser i 
arbetslivet. Detta kräver dock mer ingående datainsamling och analys kring hur olika aktörer 
inom organisationen agerar, vilka ramfaktorer och processer som påverkar en åtgärds 
genomförande.96  
 
Ur utvärderingssynpunkt är det slutligen viktigt att beröra det faktum att effekter av 
utbildningen Prime for Life kan tänkas ha uppnåtts på andra plan än vad som studerats här. 
T.ex. har inte studerats hur utbildningen har påverkat Försvarsmakten som organisation. Det 
skulle kunna vara möjligt att utbildningen har underlättat att genomföra andra typer av 
åtgärder som berör alkoholfrågor (t.ex. formulering och implementering av alkoholpolicy). 
Det är naturligtvis också möjligt att effekter på individnivå (vilket är det som studerats här) 
uppstår vid en senare tidpunkt än de tolv månader som varit uppföljningsperioden i denna 
utvärdering. 
 
Ytterligare analyser kan kommas att göra på det material som har legat till grund för denna 
rapport. Det har dock inte bedömts troligt att några ytterligare analyser skulle ge andra resultat 
än dem som redovisats. 

9.4 Avslutande kommentarer 
 
Utvärderingen har fokuserat på att försöka belysa effekter inom flera olika undergrupper. Dels 
för samtliga deltagare, dels uppdelat på deltagarnas kön, för deltagare som har en högre 
riskmedvetenhet tolv månader efter genomförd utbildning än vad de hade innan, för deltagare 
som enligt AUDIT-10 kan betecknas som riskkonsumenter av alkohol, för deltagare som inte 
bara fått en högre riskmedvetenhet, men som också var riskkonsumenter före 

                                                 
96 Medel söktes under utvärderingsperioden från Vetenskapsrådet samt AFA för att göra en större 
implementeringsstudie som utifrån programteorin för Prime for Life (se kapitel 2) skulle belysa olika 
nyckelpersoners syn på programmet, erfarenheter av genomförandet av utbildningen samt olika syn på 
utbildningens värde både för deltagande individer samt för Försvarsmakten som organisation. Båda 
ansökningarna fick dessvärre avslag. 
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utbildningstillfället (”riskmedvetna riskkonsumenter”), samt för dem som före utbildningen i 
Prime for Life var riskkonsumenter med en påtagligt ”lågt” riskmedvetande.  
 
Genomgående, oavsett vilken grupp vi tittar på, är Prime for Lifes effekt på deltagarnas 
riskmedvetande stor. När det gäller alkoholvanor är effekterna däremot små. Av 
resultatredovisningen (kapitel 6-8) framgår att deltagare i Prime for Life förändrar sina 
alkoholvanor i huvudsak i ”positiv riktning” (t.ex. med en minskning av hur ofta 
intensivkonsumtion sker eller en minskning av AUDIT-poäng). Jämförelsegruppens 
förändring är, grovt sett, ofta ungefär lika stor eller något större än experimentgruppens, 
vilket får konsekvensen att när effektstorleken från jämförelsegruppen har subtraherats från 
experimentgruppen, är nettoeffekten mycket liten och i de flesta fall försumbar.  
 
På grund av bortfallet i jämförelsegruppen förefaller det rimligt att utvärderingsresultaten är 
något snedvridna på grund av ett systematiskt bortfall i jämförelsegruppen.  
 
Avslutningsvis, för att återkoppla till frågeställningarna för utvärderingen (se kapitel 1) samt 
programteorin för Prime for Life (se kapitel 2), kan vi konstatera att utvärderingen ger stöd för 
att utvärderingen bidrar till en ökad kunskap hos deltagarna, men att det är osäkert om den 
leder till de beteendeförändringar som eftersökts.  
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BILAGA 1: Enkät (12-månadersuppföljning, T2) 
 Ec 

 

 
 
 
 

Centrum för Socialvetenskaplig forskning om alkohol- och droger (SoRAD) vid Stockholms 
universitet har fått av Försvarsmakten i uppdrag att genomföra en studie i syfte att utvärdera det 
drogpreventiva arbetet inom organisationen. För ca ett år sedan genomgick du en utbildning i Prime 
for Life och fick i anslutning till denna besvara en enkät angående alkoholvanor. Denna enkät följer 
upp den studien. 
 
Frågorna är personliga och vi lägger stor vikt vid sekretessen. Deltagande i undersökningen är 
frivilligt. Alla svar behandlas anonymt och endast i forskningssyfte. När Du är klar lägger Du 
enkäten i det bruna svarskuvertet och lämnar till den som administrerar enkäten på Ditt förband. 
Ingen inom Försvarsmakten kommer att se Dina svar. Inga analyser kommer att göras på individnivå. 
 
Markera ditt svar med ett kryss per fråga. Använd kulspetspenna. Filtpenna eller överstrykningspenna 
kan inte användas eftersom svaren inläses optiskt.  
Om Du har frågor eller synpunkter vänligen kontakta Bo Sandberg på SoRAD. Telefon 08-16 14 60  

Ec1. Vänligen ange vilket år och månad Du genomför denna enkät  
Ex: 0     6      0    1   (januari 2006) 
 
Ec2. Dra bort siffran för Din födelsemånad från de fyra sista siffrorna i Ditt personnummer. Skriv 
summan i rutorna nedan. Exempel: 741113-7110  7110 - 11 =7099 

    
 
Din identitet kan inte avslöjas utifrån ”koden” ovan. Uppgiften används för att vi skall få en något så när 
unik ”kod” för varje deltagare och därmed kunna kontrollera att samma personer deltagit i delstudierna.  

Bakgrundsfrågor  
 
Ec3. Är Du… 

 Kvinna 

 Man 

 
Ec4. När är Du född? 

 Före 1940   1946-1950  1956-1960  1966-1970  1976-1980 

 1940-1945  1951-1955  1961-1965  1971-1975  Efter 1980 

 
Ec5. Vilken typ av tjänst har Du inom Försvarsmakten? 

 Officerare 

 Civilanställd 

 
Ec6. Vilket vapenslag tillhör Du? 

 Flygvapnet  

 Armén  

 Marinen 

 Annat (t.ex. FM-log, HKV) 
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Frågor om alkohol  
 
Ec7. Dricker Du alkohol? 

 Nej  gå till fråga Ec24 

 Ja 

 
Ec8. Hur ofta har Du under de senaste 2 veckorna druckit någon form av alkohol? 

 Aldrig  gå till fråga Ec11 

 En gång  Ett ”glas alkohol” motsvarar 
1 flaska (33cl) starköl/cider eller 
1 burk (50 cl) folköl, eller   2-3 gånger  
ett litet glas (12 cl) matvin 

 4-7 gånger  1 nubbeglas (4cl) starksprit 

 I stort sett dagligen (8-12 gånger) 

 Dagligen 

 
Ec9. Vilket är det högsta antalet glas (se ovan) Du druckit vid ett tillfälle under de senaste 2 veckorna? 

 1-2  5-6  10-12  16-18  22 eller fler  

 3-4  7-9  13-15  19-21         

 
Ec10. Vid hur många tillfällen under de senaste 2 veckorna har Du druckit ungefär så många glas som Du 
angav i frågan ovan (Ec9)?  

 1-2 ggr  5-6 ggr  9-10 ggr  13-14 ggr 

 3-4 ggr  7-8 ggr  11-12 ggr                     

 

Ec11. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna druckit någon form av alkohol?  
 Aldrig  gå till fråga Ec22 

 En gång i månaden eller mindre 

 2-4 gånger i månaden 

 2-3 gånger i veckan 

 4 ggr i veckan eller mer 

 
Ec12. Hur många glas (se ovan) konsumerar Du under en typisk dag då Du dricker alkohol?  

 1-2  5-6  10-12  16-18  22 eller fler  

 3-4  7-9  13-15  19-21         
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Ec13. Hur ofta dricker Du sex glas (se ovan) alkohol eller mer vid samma tillfälle? 

 Aldrig 

 Mer sällan en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

 
Ec14. Hur ofta under det senaste 12 månaderna har Du funnit att Du inte kunnat sluta att dricka alkohol 
när Du väl börjat? 

 Aldrig 

 Mer sällan en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

 
Ec15. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du låtit bli att göra det Du skulle ha gjort därför att 
Du drack alkohol? 

 Aldrig 

 Mer sällan en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

 
Ec16. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du behövt inta alkohol på morgonen för att komma 
igång efter att ha druckit mycket alkohol dagen före? 

 Aldrig 

 Mer sällan en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 
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Ec17. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har Du haft skuldkänslor eller varit ångerfull efter att ha 
druckit alkohol? 

 Aldrig 

 Mer sällan en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

 
Ec18. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det varit omöjligt för Dig att komma ihåg vad som 
hände kvällen innan därför att Du druckit alkohol? 

 Aldrig 

 Mer sällan en gång i månaden 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Dagligen eller nästan varje dag 

 
Ec19. Har Du eller någon annan blivit skadad som ett resultat av Ditt drickande? 

 Nej 

 Ja, men inte under det senaste året  

 Ja, under det senaste året 

 
Ec20. Har närstående, vänner, läkare eller någon annan inom sjukvården varit oroad över Dina 
alkoholvanor eller föreslagit att Du bör minska Din alkoholkonsumtion? 

 Nej 

 Ja, men inte under det senaste året  

 Ja, under det senaste året 

 
Ec21. Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, har Du vid något tillfälle känt att Din 
alkoholkonsumtion har en positiv inverkan på… 
                                                                                                         Nej                     Ja 
a)…dina vänskapsrelationer eller ditt sociala liv?   

b)…din fysiska hälsa?     

c)…ditt familjeliv eller ditt äktenskap/samboförhållande   

d)…din ekonomi?     

e)…ditt arbete?      

 

 59  



 

Ec22. Skulle Du vilja ändra Din alkoholkonsumtion?  
 Nej, jag dricker så mycket eller lite som jag är nöjd med 

 Ja 

 Vet ej 

 
Ec23. Hur stor risk bedömer Du Dig själv ha att utveckla alkoholproblem? 

 Ingen risk alls 

 Ganska liten risk  

 Ganska stor risk    
 Mycket stor risk  

 Jag har redan alkoholproblem 

 Vet ej  

 
Ec24. Har Du under de senaste 12 månaderna deltagit i någon utbildning som syftat till att öka kunskapen 
om, eller påverka, Din alkoholkonsumtion? 
 

 Nej 

 Ja, Prime for Life 

 Ja, annan utbildning 

 Vet ej 

 
Ec25. Hur väl insatt är Du i innehållet i Försvarsmaktens drogpolicy (”policy beträffande missbruk av 
alkohol, narkotika och dopningsmedel”)? 

 Visste ej att det fanns en policy  

 Inte alls 

 Något  

 Ganska väl 

 Mycket väl 
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Ec26. Hur väl stämmer dessa påståenden med vad Du innerst inne tror? 
                         Stämmer           stämmer            stämmer            stämmer                vet ej 
                                            mycket              ganska               ganska              mycket 
                           dåligt                dåligt                   bra                    bra 
a) Vem som helst kan utveckla         
alkoholism 
 
b) Hur ofta man dricker påverkar 
risken för att utveckla          
alkoholism   
 
c) Hur mycket man dricker 
påverkar risken för att utveckla         
alkoholism 
 
d) Den mängd alkohol jag  
själv konsumerar har en negativ          
inverkan på mitt liv 
 
e) Att tåla mycket alkohol är 
ett tecken på ökad risk för           
att utveckla alkoholism 
 
f) Vi föds alla med en alkohol-  
tolerans som bestäms av våra         
arvsanlag 
 
g) Varje gång man dricker tills  
man blir påverkad och sedan         
lite till så ökar toleransen 
 
h) Att dricka mycket alkohol vid 
ett tillfälle innebär större risk         
för problem än att dricka mindre   
mängder ofta 
 
i) Om andra drack samma  
mängd alkohol som jag skulle          
det ha negativ inverkan på deras 
liv 
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Frågor om din livssituation 
Ec27. Ange vilka av nedanstående påståenden som Du tycker stämmer in på vad som hänt i Ditt liv under 
de senaste 12 månaderna?  
                                                                               Nej             Ja 

a) Fått barn     
 
b) Blivit sambo/gift     
 
c) Skiljd/separerat     
 
d) Uppsagd från jobbet     
 
e) Drabbats av våldsbrottbrott     
  
f) Mått psykiskt dåligt     
 
g) Varit långtidssjukskriven    
 
h) Dömts för brott      
 
i) Använt narkotika     
 
j) Vantrivts på arbetet     
 
k) Flyttat från tätort/stad ut på landet    
 
l) Flyttat från landet till tätort/stad    
 
m) Fått försämrad ekonomi     
 
n) Fått förbättrad ekonomi    
 
o) Bytt umgängeskrets     
 
p) Fått stöd eller behandling för alkohol-    

problem 
 

q) Känt oro inför förändrad arbetssituation    
 

  
Tack för Din 
medverkan! 
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BILAGA 2: Exempel på instruktioner till 
personalkonsulenter 

Stockholm 2004-09-09 
Instruktioner för genomförande av enkät på utbildningsförband 
 
 
Personalen på det förband du arbetar på kommer under hösten 2004-hösten 2005 att genomgå 
utbildning i PRIME for Life, vilket är en del av Försvarsmaktens drogpreventiva program. 
 
Utvärderingen av utbildningen innebär att personalen får två enkäter i samband med 
utbildningen samt en enkät ett år efter genomförd utbildning. Deltagande i undersökningen är 
naturligtvis frivilligt. För att få bra resultat som kan vägleda Försvarsmakten i fortsatt arbete 
är det eftersträvansvärt att alla som berörs deltar i utvärderingen. Den information som du ger 
till deltagarna är därför viktig för att personalen skall känna sig införstådd och trygg i 
genomförandet av utvärderingen. 
 
I detta dokument beskrivs genomförandet först i stort så att du får en klar bild av vilken din 
uppgift är och så att du kan planera arbetet. Därefter ges specifika instruktioner hur 
enkätundersökningen skall genomföras. Läs igenom det noggrant och ha alltid detta dokument 
till hands vid datainsamlingstillfällena så att alla som deltar i undersökningen får samma 
information och så att du kan svara på eventuella frågor från deltagarna. Om något är otydligt 
eller oklart, kontakta mig! 
 
Bo Sandberg, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. 
tfn: 08-161460, e-post: bo.sandberg@sorad.su.se 
 
Övergripande om genomförandet  
 
Datainsamling sker under en två-årsperiod 
 
 
Under 2005: 
 

1. Minst en, maximalt två veckor före utbildningen i PRIME for Life skall de som är 
aktuella för ett utbildningstillfälle få besvara enkäten angående alkoholvanor. För din 
del innebär detta att du kommer att få information om planerade utbildningstillfällen 
och en förteckning på kursdeltagare i god tid inför respektive utbildningstillfälle. Du 
skall sedan samla dessa kursdeltagare före utbildningen för att genomföra en enkät. De 
aktuella kursdeltagarna skall samlas vid ett gemensamt tillfälle för att besvara enkäten. 
Själva enkäten tar inte mer än en halvtimma att fylla i, men räkna med att avsätta ca en 
timme för genomförandet så att det finns tid att informera alla deltagarna om 
undersökningen (instruktioner nedan) och så att ingen behöver känna sig stressad. Om 
enstaka personer inte kan komma vid den tidpunkt du har valt för att genomföra 
enkäten, så är det viktigt att de får enkäten ändå. Lämpligen distribuerar du 
personligen enkäten till dem och ber dem lämna tillbaka den (i svarskuvert) till dig så 
fort den är ifylld. Strävan är dock att så många som möjligt av kursdeltagarna skall 
fylla i enkäten vid samma tillfälle för att underlätta ditt jobb och för att säkerställa att 
alla genomför enkäten under liknande förhållande. 
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Det är viktigt att enkäten genomförs ungefär en vecka före utbildningstillfället så att 
deltagarna förstår att enkäten inte är sammankopplad med själva utbildningen. Deras 
resultat svar kommer inte att ses eller användas av någon inom Försvaret eller i själva 
utbildningen. 
 
2. Ca 2 veckor efter utbildningen skall deltagarna i kursen göra en uppföljningsenkät 

som även innehåller frågor om själva kursen de gått. Förfarandet är detsamma som vid 
den första enkäten, d.v.s. du försöker samla samtliga kursdeltagarna för att fylla i 
enkäterna vid ett gemensamt tillfälle. De som inte kan komma skall naturligtvis få 
enkäten ändå och lämna den i svarskuvert till dig. 

 
2006: 

 
3. Ett år efter utbildningstillfället skall personalen få en tredje och sista enkät. Den skall 

alltså genomföras med samma grupper som i punkt 1-2 ovan. Detta innebär att du 
måste spara deltagarlistorna från respektive utbildningstillfälle så att du ett år senare 
kan samla samma personer under den månad som de genomförde enkäten efter 
utbildningstillfället. Jag kommer att från mitt håll att hjälpa till att i god tid kontakta 
dig för att påminna om när det är ”dags”. (Du kommer att lämna en kopia på 
deltagarlistan till mig så att jag kan hjälpa dig med detta.) 

 
 

Instruktioner för enkättillfällen 
 
Dessa instruktioner är viktiga eftersom strävan är att datainsamlingen skall ske på 
samma sätt på olika förband och för all personal. Ha listan med vid enkättillfällena och 
använd den som check-lista. 
 
Enkäterna genomförs som ”gruppenkäter”, d.v.s. att kursdeltagarna samlas vid ett gemensamt 
tillfälle för att var för sig och anonymt fylla i enkäten. Detta är för att underlätta ditt arbete, 
men också för att enkäterna skall fyllas i under liknande omständigheter för samtliga 
personer. De som inte kan komma vid den tidpunkt du satt ut för genomförandet, bör 
naturligtvis få enkäten ändå. (Glöm inte att skriva och skicka en ”fältrapport” även för enstaka 
individer, se vidare nedan.) Strävan är dock att samla alla vid ett tillfälle. 
 
Förbered genom att lägga ut enkäterna och svarskuvert i lokalen. Informera deltagarna om 
följande innan de börjar fylla i enkäten: 

 
1. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) genomför en 

studie på uppdrag av Personalavdelningen vid Högkvarteret. Syftet med studien är att 
utvärdera alkoholprevention inom Försvarsmakten. Detta görs genom enkätstudier 
under ett år hos personal på förband som utbildas i PRIME for Life, dels ett antal 
förband som inte får denna utbildning under perioden 2004-2006.  

 
2. Anonymitet: Inga data kommer att analyseras på individnivå. Varken forskarna eller 

Försvarsmakten är intresserade av att få veta enskilda individers alkoholvanor. 
Deltagarna ombeds skapa en personlig kod som de anger på enkäten: Denna kod kan 
inte användas för att identifiera vem som svarat på enkäten, däremot ger det forskarna 
en möjlighet att kontrollera att samma individer svarat på enkäterna vid de olika 
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tillfällena. De ifyllda enkäterna skall läggas i svarskuvertet som lämnas förseglat till 
dig (personalkonsulenten) som skickar vidare den (se nedan). 

 
3. Deltagandet är frivilligt. Varje medarbetares svar på enkäten är viktigt för att vi skall 

kunna få tillförlitliga resultat. Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra. Om någon inte 
önskar göra undersökningen, skall de heller inte behöva göra det. Anteckna gärna 
varför någon eventuellt inte vill genomföra enkäten. Det är viktig information om 
eventuella problem så att vi kan göra justeringar och förbättringar i datainsamlingen. 

 
4. Enkäterna fylls i kulspetspenna (svart eller blå). (Det är bra om du har möjlighet att 

se till att extra pennor finns tillgänga). Svaren markeras med ett kryss per fråga. Om 
ett kryss hamnar fel, stryk över det felaktiga svaret och sätt ett tydligt kryss i rätt ruta. 

 
5. När enkäten är ifylld: De svarande lägger enkäten i svarskuvertet som lämnas till 

dig. Deltagarna bockar sedan av sitt namn deltagarförteckningen. Detta är viktigt för 
att vi skall kunna administrera uppföljningsenkäterna till rätt personer vid rätt tillfälle. 
Enkäterna skickas till ett företag för inläsning medan du behåller 
deltagarförteckningen 

 
 
Särskilt viktig information till dig som personalkonsulent  
 

1. Det är viktigt att deltagarna skapar sin ”personliga kod” i enkäten. Vem personen är 
bakom koden går inte att spåra. Om någon trots detta inte vill fylla i koden, skall de 
inte behöva det. Det är dock viktigt att alla har fått informationen om att enkätsvaren 
behandlas konfidentiellt och att de svarande inte kan identifieras utifrån sina 
enkätsvar. 

2. Fyll i ”fältrapporten” medan deltagarna besvarar enkäten. Den tillför viktig 
information om hur genomförandet har gått och möjliggör att förbättra eventuella 
problem under utvärderingens genomförande. Skriv gärna upp specifika frågor och 
kommentarer, om några sådana framkommit. Spara deltagarförteckningen!  

 
      Fältrapporten och en kopia på deltagarförteckningen efter varje enkättillfälle till:  
 

Bo Sandberg,  
SoRAD, Stockholms universitet 
106 91 STOCKHOLM 
 

3. Insamlade enkäter skickas (lämpligen en gång i månaden) i ett paket till:  
 

Prime for Life utvärdering 
Inläsningscentralen 
831 88 ÖSTERSUND 
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