
 

SoRAD  

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
Stockholms universitet 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prime for Life 
 

– Kompletterande analyser samt metodologiska erfarenheter från 
utvärderingen av Prime for Life vid Örebro universitet 

 
 

Bo Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SoRAD – Forskningsrapport nr 41 -2007 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prime for Life 
 

– Kompletterande analyser samt metodologiska erfarenheter från 
utvärderingen av Prime for Life vid Örebro universitet 

 
 

Bo Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SoRAD – Forskningsrapport nr 41 -2007 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av Prime for Life 
– Kompletterande analyser samt metodologiska erfarenheter från  

utvärderingen av Prime for Life vid Örebro universitet 
 
 

©Bo Sandberg 
SoRAD – Forskningsrapport nr 41 – 2007 

SoRADs rapportserie ISSN 1650-5441 
ISBN 978-91-976692-0-7 

Tryckt av US-AB, Stockholm 2007 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
 
1. Inledning.................................................................................2 

1.1 Kortfattad sammanfattning av resultaten från huvudrapporten........................................ 2 
2. Last measure forward.............................................................4 

2.1 Resultat för samtliga studenter......................................................................................... 4 
2.1.1 Kommentarer............................................................................................................. 5 

2.2 Resultat för riskmedvetna................................................................................................. 5 
2.3 Resultat för samtliga riskkonsumenter............................................................................. 6 

2.3.1 Kommentarer............................................................................................................. 8 
3. Variansanalys .........................................................................9 

3.1 Kommentarer.................................................................................................................. 11 
4. Effektstorlekar.......................................................................12 

4.1 Samtliga studenter .......................................................................................................... 12 
4.2 Riskmedvetna ................................................................................................................. 13 
4.3 Riskkonsumenter ............................................................................................................ 14 
4.5 Kommentarer.................................................................................................................. 14 

5. Diskussion ............................................................................15 
6. Metodologiska erfarenheter från utvärderingen ...................16 

6.1 Representativitet............................................................................................................. 16 
6.2 Erfarenheter från att genomföra s.k. webbenkäter ......................................................... 17 

6.2.1 Lärdomar om begränsningar med webbenkäter ...................................................... 18 
6.2.2 Finns systematiska skillnader i svar mellan pappers- och webbenkät? .................. 19 

Litteraturförteckning:.................................................................20 
BILAGA 1: Uppdatering av resultat i huvudrapporten ..............21 

 

 



Sammanfattning 
 
I denna rapport har resultaten från utvärderingen av den alkoholpreventiva utbildningen Prime 
for Life, vilken genomfördes på institutionen för Restaurang- och Måltidskunskap vid Örebro 
universitet våren 2005, vidareutvecklats. Analysen från huvudrapporten (Sandberg 2006) har 
gjorts om med metoden last measure forward, en variansanalys har genomförts och 
effektstorlekar har beräknats.  
 
Resultaten visar på, vilket framgick av huvudrapporten (a.a.), att effekterna av utbildningen är 
små då vi tittar på samtliga deltagande studenter. Varken analysen med last measure forward, 
variansanalysen eller studien av effektstorlekar ger anledning att ändra på de slutsatser som 
drogs i huvudrapporten. 
 
Tendenser till mer tydliga resultat finns då vi studerar gruppen ”riskkonsumenter”, vilka i 
denna utvärdering utgjorde ca 40 procent av de studenter som deltog i utbildningen. Det är, i 
linje med utbildningens programteori (se a.a.),inom denna grupp bör leta efter effekter på 
alkoholvanor hos studenter som deltar i Prime for Life. Det är av intresse för fortsatt forskning 
att studera effekterna av Prime for Life på ett större material där säkrare slutsatser kan dras 
om utbildningens effekter för individer med en ”riskfylld” alkoholkonsumtion. 
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1. Inledning 
 
Följande rapport är ett komplement till SoRAD-rapport nr 38-2006 ”Utvärdering av Prime for 
Life” (Sandberg 2006). Denna rapport kompletterar huvudrapporten med ytterligare analyser 
samt metodologiska erfarenheter. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
(SoRAD) har utvärderat genomförandet samt effekterna av alkoholpreventionsprogrammet 
Prime for Life, vilket erbjöds till studenter på Institutionen för Restaurang- och 
måltidskunskap vid Örebro universitet våren 2005. Studiens genomförande beskrivs närmare i 
huvudrapporten (a.a.). 
 
Denna rapport innehåller följande: 
 
• Resultat från huvudrapporten för samtliga studenter samt riskkonsumenter har räknats om 

med metoden last measure forward (kapitel 2) för att kontrollera huruvida resultaten 
påverkats av bortfall vid ettårsuppföljningen.  

 
• En variansanalys har genomförts som alternativ till den effektanalys som genomfördes i 

huvudrapporten. Detta möjliggör att undersöka tidsfaktorn, behandlingsfaktorn och 
interaktionen dem emellan (kapitel 3)  

 
• Analyser av programmets effektstorlek (ES) för samtliga studenter, riskkonsumenter samt 

(mycket) riskmedvetna studenter har gjorts (kapitel 4). 
 
• Enklare analyser för att belysa eventuella skillnader mellan deltagare i Prime for Life och 

andra studenter (från samma institution) som inte genomfört utbildningen, skillnader 
mellan deltagare i utbildningen och avhoppare (drop-outs) från utbildningen, samt 
jämförelse mellan svar i utvärderingen som genererats via pappersenkäter och via 
webbenkät (kapitel 6).  

 
Rapporten innehåller även en uppdaterad version av hela effektredovisningen (Bilaga 1) från 
huvudrapporten (a.a.). Data som avser riskmedvetande har korrigerats p.g.a. ett tidigare  
kodningsfel.  
 

1.1 Kortfattad sammanfattning av resultaten från huvudrapporten 
 
Utbildningen uppskattades mycket väl av en majoritet av de deltagande studenterna. Trots att 
universitetsledningen varit positiva till idén att genomföra utbildningen (satsningen beskrevs 
som väl förankrad på institutionen), visade utvärderingen på att lärare och personal på 
Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap upplevde sitt inflytande i valet av utbildning 
samt tidpunkt för genomförandet som begränsat. De lärare som deltog i en utbildning i Prime 
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for Life på institutionen i syfte att förankra utbildningen, uppskattade inte utbildningen lika 
bra som studenterna. Personalen såg genomförandet som problematiskt inte minst av 
schematekniska skäl. Utvärderingen pekade på nödvändigheten att tidigt och tydligt förankra 
denna typ av satsning på samtliga nivåer inom den organisation vari åtgärden genomförs. 
 
Effektresultaten, som innebar att deltagare jämförts med sig själva samt jämförelsegruppen 
vid två tillfällen (före utbildningen samt 12 månader senare), tydde på att de som deltagit i 
utbildningen höjt sin ”riskmedvetenhet”. Effekterna vad gäller deltagarnas alkoholvanor samt 
riskkonsumtion (enligt AUDIT-skalan) var dock små, och skillnaderna mellan dem som 
genomgått utbildningen och jämförelsegruppen var icke statistiskt signifikanta.  
 
Utvärderingen visade på att åtminstone 40 procent av studenterna i både experiment- och 
jämförelsegrupp har en riskkonsumtion av alkohol (enligt AUDIT). Analyser genomfördes 
specifikt för denna grupp, då Prime for Life kan beskrivas som en utbildning som främst 
syftar till att påverka dem som har en riskfylld alkoholkonsumtion. Individer som hade en 
total AUDIT-poäng på minst sex poäng för kvinnor och minst åtta poäng för män, studerades 
och en tendens till positiva resultat kunde ses. Detta gällde framför allt hur mycket alkohol 
som konsumeras per dryckestillfälle, frekvensen av intensivkonsumtion samt total AUDIT-
poäng. Effektutvärderingens resultat pekade på att utbildningen i Prime for Life skulle kunna 
ha en effekt (här i bemärkelsen att alkoholvanor påverkas i positiv riktning) som 
sekundärprevention, d.v.s. som intervention riktad mot individer med alkoholproblem. Ett 
större material krävs dock för att göra tillförlitliga analyser av hur Prime for Life påverkar just 
gruppen riskkonsumenter. 
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2. Last measure forward 
  
 
I huvudrapporten har samtliga analyser gjorts utifrån de studenter som besvarat aktuell fråga 
vid första mättillfället och vid uppföljningsenkäten. Detta innebär att i de fall en student inte 
besvarat en fråga i uppföljningsenkäten, har tester inte genomförts. I det följande görs 
analysen om, utifrån metoden last measure forward (LMF). Detta innebär att i det fall ett 
värde har saknats på en variabel vid ettårsuppföljningen (T2), har värdet från det första 
svarstillfället (T1) använts. 
 
Analysen genomförs på samtliga studenter samt de studenter som i huvudrapporten (Sandberg 
2006) identifierades som ”riskkonsumenter”. 
 

2.1 Resultat för samtliga studenter 
 
Tabell 1: Experiment- och jämförelsegrupp vid förmätning (T1) samt ettårsuppföljning (T2). 
Genomsnittsvärden samt andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan 
mättillfällena. Statistisk signifikans för förändringen inom respektive grupp mellan mättillfällena. 

 Experimentgrupp (N=44) Jämförelsegrupp (N=354) 
           
 n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat
p n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat
p 

Riskmedvetenhet 44 20,72 24,04 66/20 *** 345 17,76 18,14 42/31 ns 
           
Antal glas/tillfälle 44 2,25 1,95 17/36 ns 345 2,39 2,24 12/23 ***
Hur ofta/månad 44 3,00 2,81 7/26 ** 350 2,90 2,73 8/24 ***
Frekvens 
intensivkonsumtion 

43 
 

2,30 2,05 12/33 ** 333 2,16 2,07 9/17 ***

           
AUDIT total 42 6,83 5,48 12/55 ** 319 6,52 6,09 23/37 ***
           

** p<0,05 *** p<0,01 
   
 
Av tabell 1 framgår att med metoden last measure forward blir samtliga förändringar, 
förutom antal konsumerade glas per konsumtionstillfälle, i experimentgruppen statistiskt 
signifikanta. Det bör observeras att då utvärderingen av utbildningen i Prime for Life är en 
totalundersökning så kan iakttagna förändringar i experimentgruppen (oavsett statistisk 
signifikans) betraktas som reella.  
 
I den nya analysen med last measure forward är resultaten för jämförelsegruppen vad gäller 
förekomsten av statistiskt signifikanta förändringar desamma som i huvudrapporten. 
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Tabell 2: Genomsnittsvärden för variabler samtliga studenter. Jämförelse mellan experiment- och 
jämförelsegrupp vid förmätning (T1), samt vid ettårsuppföljning (T2). Signifikansprövning av skillnaden 
mellan grupperna vid respektive mättillfälle. 

Experiment- och jämförelsegrupp 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 
         

Riskmedvetenhet 44/345 20,72 17,76 *** 44/350 24,05 18,16 *** 
         
Antal glas/tillfälle 44/345 2,25 2,39 ns 44/350 1,95 2,24 ns 
Hur ofta/månad 44/350 3,00 2,90 ns 44/350 2,82 2,73 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
43/333 

 
2,30 

 
2,16 

 
ns 

 
43/336 

 
2,05 

 
2,07 

 
ns 

         
AUDIT total 42/345 6,83 6,52 ns 43/329 5,42 6,13 ns 
*** p<0,01 
 
I den nya analysen är resultaten gällande statistisk signifikans densamma som i 
huvudrapporten. Medelvärdesskillnaderna ökar något jämfört med resultaten i 
huvudrapporten. 
 

2.1.1 Kommentarer 
 
Vad gäller medelvärdesförändringar ger metoden last measure forward marginella 
förändringar jämfört med analysen i huvudrapporten. Den nya analysen på samtliga studenter 
ger ingen anledning, att ändra på slutsatserna i huvudrapporten. Resultaten pekar mot att 
deltagare i utbildningen Prime for Life höjer sin riskmedvetenhet. Deltagarnas alkoholvanor 
är skiljer sig emellertid inte statistiskt signifikant från dem i jämförelsegruppen. 
 

2.2 Resultat för riskmedvetna 
 
Riskmedvetna definieras här som de studenter som från det första mättillfället (T1) till 
ettårsuppföljningen (T2) höjt sitt riskmedvetande. 
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Tabell 3: Riskmedvetna i experimentgrupp samt jämförelsegrupp vid förmätning (T1) samt 
ettårsuppföljning (T2). Genomsnittsvärden för variabler samt andel i procent av studenterna som ökat 
eller minskat värdet mellan mättillfällena. Statistisk signifikans för förändringen inom respektive grupp 
mellan mättillfällena. 

 Experimentgrupp (N=29) Jämförelsegrupp (N=145) 
           
 n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat
p n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat
p 

Riskmedvetenhet 29 19,72 25,52 100/- *** 145 16,32 19,89 100/- ***
           
Antal glas/tillfälle 29 2,28 2,03 17/34 ns 143 2,36 2,20 14/25 ** 
Hur ofta/månad 29 3,10 2,86 3/28 ** 145 2,83 2,64 9/27 ***
Frekvens 
intensivkonsumtion 

29 2,24 2,03 17/34 ns 138 2,08 2,05 13/15 ns 

           
AUDIT total 29 6,45 5,31 17/55 ns 138 6,16 5,88 27/40 ns 
           

** p<0,05 *** p<0,01 
 
Vad gäller statistisk signifikans är resultaten här densamma som i huvudrapporten (tabell 8). 
Både experiment- och jämförelsegrupp höjer markant sitt riskmedvetande, och båda 
grupperna sänker sina genomsnittliga värden för alkoholvanor. 
 
Tabell 4: Genomsnittsvärden för variabler. Jämförelse mellan riskmedvetna studenter i experiment- 
och jämförelsegrupp vid förmätning (T1), samt vid ettårsuppföljning (T2). Signifikansprövning av 
skillnaden mellan grupperna vid respektive mättillfälle. 

Experiment- och jämförelsegrupp 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 

 
Riskmedvetenhet 29/145 19,72 16,32 *** 29/145 25,52 19,89 *** 
         
Antal glas/tillfälle 29/143 2,28 2,36 ns 29/145 2,03 2,21 ns 
Hur ofta/månad 29/145 3,10 2,83 ns 29/145 2,86 2,64 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

29/138 2,24 2,08 ns 29/139 2,03 2,04 ns 

         
AUDIT total 29/134 6,45 6,16 ns 29/138 5,31 5,93 ns 
*** p<0,01 
 
 
Vad gäller statistisk signifikans påverkas resultaten inte av den nya analysen med metoden 
last measure forward.  
 
 

2.3 Resultat för samtliga riskkonsumenter 
 
Riskkonsumenter defineras och analyseras på samma sätt som i huvudrapporten (kapitel 5).  
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Tabell 5: Riskkonsumenter i experiment- och jämförelsegrupp vid förmätning (T1) samt 
ettårsuppföljning (T2). Genomsnittsvärden för variabler samt andel i procent av studenterna som ökat 
eller minskat värdet mellan mättillfällena samt statistisk signifikans för förändringen inom grupperna 
mellan mättillfällena.  

 Experimentgrupp (N=19) Jämförelsegrupp (N=143) 
           
 n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat
p n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat
p 

Riskmedvetenhet 19 20,47 24,05 63/16 *** 143 18,22 18,47 41/29 ns 
           
Antal glas/tillfälle 19 2,74 2,26 16/47 ns 143 3,34 3,04 10/32 ***
Hur ofta/månad 19 3,21 2,84 -/37 *** 143 3,22 2,94 6/31 ***
Frekvens 
intensivkonsumtion 

19 2,58 2,21 5/37 ns 143 2,78 2,55 8/27 ***

           
AUDIT total 19 9,58 6,53 5/74 *** 143 10,28 9,15 17/48 ***

*** p<0,01 
 
 
Resultaten för experimentgruppen i analysen med last measure forward blir i princip 
densamma som i huvudrapporten (tabell 13).  
 
Med metoden last measure forward minskar dämpas skillnaden mellan förmätning och 
ettårsuppföljning något för riskkonsumenterna i jämförelsegruppen (jmf tabell 14 i 
huvudrapporten).  
 
Tabell 6: Genomsnittsvärden för variabler. Jämförelse mellan riskkonsumenter i experiment- och 
jämförelsegrupp vid förmätning (T1), samt vid ettårsuppföljning (T2). Signifikansprövning av skillnaden 
mellan grupperna vid respektive mättillfälle. 

Experiment- och jämförelsegrupp 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 

 
Riskmedvetenhet 19/143 20,47 18,22 ns 19/143 24,05 18,47 *** 
         
Antal glas/tillfälle 19/143 2,74 3,34 ** 19/143 2,26 3,04 ** 
Hur ofta/månad 19/143 3,21 3,22 ns 19/143 2,84 2,94 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
19/143 

 
2,58 

 
2,78 

 
ns 

 
19/143 

 
2,21 

 
2,55 

 
** 

         
AUDIT total 19/143 9,58 10,28 ns 19/143 6,53 9,17 *** 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
 
Vad gäller statistisk signifikans är resultaten densamma som i huvudrapporten (jmf tabell 15). 
Metoden last measure forward ger smärre förändringar på genomsnittsvärdena. Resultatet att 
Utbildningen i Prime for Life förefaller ha en effekt (i bemärkelsen att alkoholvanor påverkas 
i positiv – minskad riktning – för deltagarna) kvarstår. 
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2.3.1 Kommentarer 
 
Vad gäller slutsatser baserade på statistisk signifikans är resultaten i den analys som gjorts 
med metoden last measure forward densamma som i huvudrapporten. Bortfallet vid det andra 
mättillfället i utvärderingen påverkade således inte resultaten i någon större utsträckning 
jämfört med om metoden last measure forward hade använts. 
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3. Variansanalys  
 
En variansanalys med med faktorerna grupp (experiment- och jämförelsegrupp), tidpunkt 
(förmätning eller eftermätning) samt alkoholvanor har genomförts.1 Denna analys 
genomfördes inte i huvudrapporten. 
 
Interaktionen mellan grupperna över tid illustreras i nedanstående figurer (1-3). Två parallella 
linjer innebär att det inte finns någon interaktionseffekt.  

 
 
 
Analysen visar en signifikant huvudeffekt för tid (F= 16,62 p < 0,001), men ingen 
huvudeffekt för grupp och ingen interaktionseffekt. Detta tyder på att grupperna har 
utvecklats lika över tid och att de som deltagit i utbildningen inte utvecklats annorlunda än 
dem som inte deltog. 

                                                 
1 Analysen har genomförts som GLM repeated measures i SPSS (Norušis 2003). Individuella bortfall vid 
ettårsuppföljningen har hanterats enligt metoden last measure forward. 
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Analysen visar en signifikant huvudeffekt för tid (F= 12,25; p = 0,001), men ingen 
huvudeffekt för grupp och ingen interaktionseffekt. 
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Analysen visar en signifikant huvudeffekt för tid (F= 12,96 p <0,001), ingen huvudeffekt för 
grupp, samt en tendens till intraktionseffekt (F= 3,22  p = 0,07). Detta kan vara en indikation 
på att de som deltagit i utbildningen utvecklats annorlunda än de som inte deltagit vad gäller 
hur ofta de intensivkonsumerar alkohol. 
 
 

3.1 Kommentarer 
 
Variansanlysen ger inget underlag för att ändra på slutsatsen att utbildningen Prime for Life 
inte har haft någon effekt då vi studerar samtliga deltagande studenter utan hänsyn till 
riskkonsumtion och riskmedvetenhet. 
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4. Effektstorlekar 
 
I huvudrapporten redovisades inte s.k. effektstorlek, vilket är ett sätt att kvantifiera 
effektiviteten av en intervention (Coe 2000). Effektstorleken (ES) har beräknats enligt Cohens 
d. Medelvärdesskillnaden mellan respektive mättillfälle (Mdiff) har beräknats för 
experimentgrupp och jämförelsegrupp. Medelvärdesskillnaden har dividerats med den 
genomsnittliga standardavvikelsen (St.avv) för de två mättillfällena. Effektstorleken för Prime 
for Life (ESPFL) har beräknats som skillnaden mellan effektstorleken för experimentgruppen 
minus effektstorleken för jämförelsegruppen 
 
Som tumregel för värdering av storleken på ES har följande gränser 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 

 
Då beräkning av effektstorlek generellt förutsätter att de värden som studeras är 
normalfördelade, har jag valt att inte räkna fram effektmått för riskmedvetenhet samt AUDIT-
poäng. Det förekommer en stor variation i fördelningen av svaren inom dessa två index (se 
Sandberg 2006, s.26-27). 
 
 

4.1 Samtliga studenter 
 
Tabell 7: Effektstorlek samtliga studenter  

Experimentgrupp 
(N=44) 

 Jämförelsegrupp 
(N=354) 

 

 n Mdiff  
(St.avv) 

ES n Mdiff  
(St.avv) 

ES ESPFL

Antal glas/tillfälle 41 0,32 
(0,97) 

0,33 288 0,18 
(1,29) 

0,14 0,19 

Hur ofta/månad 40 0,20 
(0,61) 

0,33 278 0,21 
(0,63) 

0,33 - 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
39 

 
0,28 

(0,60) 

 
0,47 

 
276

 
0,10 

(0,80) 

 
0,13 

 
0,34 

 
Effektstorlekarna med de data som användes i huvudrapporten är triviala vad gäller antal glas 
per konsumtionstillfälle samt hur ofta alkohol konsumeras. En liten effekt kan identifieras vad 
gäller frekvens för intensivkonsumtion samt AUDIT-poäng. 
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Tabell 8: Effektstorlek samtliga studenter med last measure forward. 

Experimentgrupp 
(N=44) 

 Jämförelsegrupp 
(N=354) 

 

 n Mdiff  
(St.avv) 

ES n Mdiff  
(St.avv) 

ES ESPFL

Antal glas/tillfälle 44 0,30 
(0,96) 

0,31 345 0,15 
(1,35) 

0,11 0,20 

Hur ofta/månad 44 0,18  
(0,65) 

0,28 350 0,17 
(0,76) 

0,22 0,06 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
43 

0,25 
(0,59) 

0,42 333 0,08 
(0,83) 

0,10 0,32 

 
  
Effektstorlekarna blir i princip densamma med metoden last measure forward. För samtliga 
studenter har utbildningen haft en liten eller trivial effekt på alkoholvanorna. Störst effekt 
(0,3) återfinns för hur ofta alkoholkonsumtion intensivkonsumeras. 
  

4.2 Riskmedvetna 
Tabell 9: Effektstorlek samtliga riskkonsumenter  

Experimentgrupp 
(N=29) 

 Jämförelsegrupp 
(N=145) 

 

 n Mdiff  
(St.avv) 

ES n Mdiff  
(St.avv) 

ES ESPFL

Antal glas/tillfälle 28 0,25 
(0,62) 

0,40 143 0,16 
(1,36) 

0,12 0,28 

Hur ofta/månad 28 0,25 
(0,60) 

0,42 136 0,20 
(0,63) 

0,32 0,10 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

28 0,21 
(0,62) 

0,34 135 0,03 
(0,84) 

0,04 0,30 

  
 
Som synes är effekterna triviala eller små då vi tittar på de studenter som ett år efter 
genomförd utbildning har ett förhöjt riskmedvetande. 
 
Tabell 10: Effektstorlek samtliga riskkonsumenter last measure forward 

Experimentgrupp 
(N=29) 

 Jämförelsegrupp 
(N=145) 

 

 n Mdiff  
(St.avv) 

ES n Mdiff  
(St.avv) 

ES ESPFL

Antal glas/tillfälle 29 0,25 
(1,03) 

0,24 143 0,16 
(1,36) 

0,11 0,13 

Hur ofta/månad 29 0,24 
(0,58) 

0,41 145 0,19 
(0,71) 

0,27 0,14 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

29 0,21 
(0,61) 

0,34 138 0,03 
(0,84) 

0,04 0,30 
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Jämfört med samtliga deltagare, ökar inte effekterna på alkoholvanor för dem som höjt sitt 
riskmedvetande efter utbildningen. Detta tyder på att ett högre riskmedvetande i sig inte 
nödvändigtvis har någon påverkan på alkoholvanor (se vidare kapitel fyra nedan). Störst 
effekt (0,3) av utbildningen är även här hur ofta intensivkonsumtion av alkohol sker. 
  

4.3 Riskkonsumenter 
 
Tabell 11: Effektstorlek samtliga riskkonsumenter  

Experimentgrupp 
(N=19) 

 Jämförelsegrupp 
(N=143) 

 

 n Mdiff  
(St.avv) 

ES n Mdiff  
(St.avv) 

ES ESPFL

Antal glas/tillfälle 18 0,50 
(1,07) 

0,47 116 0,38 
(1,05) 

0,36 0,11 

Hur ofta/månad 18 0,39 
(0,41) 

0,95 115 0,34 
(0,57) 

0,60 0,35 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

17 0,41 
(0,55) 

0,75 115 0,28 
(0,67) 

0,41 0,33 

 
 
Som synes, och i linje med resultaten från huvudrapporten, blir effekterna av utbildningen 
Prime for Life större när vi tittar enbart på riskkonsumenter. Effekterna är emellertid triviala 
eller små.  
 
Tabell 12: Effektstorlek samtliga riskkonsumenter last measure forward 

Experimentgrupp 
(N=19) 

 Jämförelsegrupp 
(N=143) 

 

 n Mdiff  
(St.avv) 

ES n Mdiff  
(St.avv) 

ES ESPFL

Antal glas/tillfälle 19 0,47 
(1,05) 

0,45 143 0,31 
(1,07) 

0,29 0,16 

Hur ofta/månad 19 0,37 
(0,40) 

0,93 143 0,27 
(0,60) 

0,45 0,48 

Frekvens 
intensivkonsumtion 

19 0,37 
(0,56) 

0,66 143 0,22 
(0,68) 

0,32 0,34 

 
Med metoden last measure forward förstärks effekten av utbildningen på hur ofta 
riskkonsumenterna konsumerar alkohol efter genomförd utbildning. Effekten är moderat. 
 
 

4.5 Kommentarer 
 
Effekten av Prime for Life på de effektvariabler som använts i utvärderingen är triviala eller 
små vad gäller samtliga studenter samt riskmedvetna studenter. Effekterna förefaller ökar 
något när vi tittar på riskkonsumenterna. Ingen av effekterna (oavsett om metoden last 
measure forward används eller ej) är emellertid stora.  
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5. Diskussion 

 
Slutsatserna som drogs i huvudrapporten påverkas inte av den nya analys som gjorts med 
metoden last measure forward. 
 
Genomförandet av variansanalysen samt beräkning av effektstorlekar visar på att 
utbildningens påverkan på deltagarnas alkoholvanor är begränsad. Utbildningen påverkar 
uppenbart riskmedvetandet, men i mindre utsträckning ”studenters” beteende gällande 
alkoholkonsumtion. 
 
Med utgångspunkt i Prime for Lifes bakgrund och programteori (se Sandberg 2006), ter sig 
detta resultat som rimligt: Prime for Life riktar sig främst till riskkonsumenter, vilket en 
majoritet av studenterna i utvärderingen inte är. Om vi beaktar hela populationen ”deltagare”, 
så har många deltagare sannolikt att ha funnit att deras egen alkoholkonsumtion i liten 
utsträckning är ”riskfylld” och därför inte ha sett någon anledning till att efter utbildningen 
ändra sina alkoholvanor. Den ökade riskmedvetenheten kan naturligtvis påverka deltagarnas 
beteende på annat sätt än såsom manifisteras i de tre huvudvariabler (hur mycket alkohol som 
konsumeras per tillfälle, hur ofta alkohol konsumeras samt hur ofta intensivkonsumtion sker) 
som här använts för att mäta ”alkoholkonsumtion”.  
 
Att utbildningen kommit att riktas till allmäna målgrupper såsom ”studenter”, 
”gymnasieelever”, ”värnpliktiga” osv. vidare kan handla om vad som inom 
utvärderingsforskning brukar betecknas som ett implementeringsfel2: Åtgärder som 
ursprungligen är framtagna för att påverka särskilda målgrupper används som generella 
insatser. Det finns ett politiskt intresse att testa åtgärder, inte minst i en tid då förändrade 
villkor för en restriktiv svensk alkoholpolitik har medfört ett ökat fokus på ”riskgrupper” 
(såsom studenter) och individuella strategier. Dessa och andra åtgärder kan ses som 
”kompensatoriska” för det faktum att det blir allt svårare för Sverige att använda höga priser 
och begränsad tillgång på alkohol som alkoholpolitiska styrmedel (Sandberg 2004). Dels 
finns naturligtvis också ett intresse för organisationer såsom PRI att sprida sitt 
preventionstänkande.  
 
För forskare och utvärderare är det viktigt både att uppmärksamma och att skapa 
uppmärksamhet kring detta. Det är av intresse att närmare studera vilka resultat avseende 
alkoholvanor utbildningen kan tänkas ha på de individer som kan betecknas som 
”riskkonsumenter”. Antalet individer har i denna utvärdering varit för få för att statistiskt 
tillförlitliga analyser gällande denna grupp skall kunna genomföras, dock tycks det finnas en 
tendens till effekter inom denna grupp.

                                                 
2 Med implemteringsfel menas att åtgärden  inte genomförts på det sätt ursprungligen tänkt för att det denkunna 
uppnå maximal potential (Statskontoret 2001). 
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6. Metodologiska erfarenheter från utvärderingen 
 
I det följande görs några enkla analyser av experiment- och jämförelsegruppens 
representativitet, och metodologiska erfarenheter kring genomförandet av en e-postbaserad 
webbenkät berörs. 
 

6.1 Representativitet 
 
62 av ca 220 registrerade heltidsstudenter på institutionen deltog i utbildningen (ca 28%). Det är svårt 
att bedöma om denna deltagarfrekvens är hög eller låg med tanke på förutsättningarna för 
genomförandet av utbildningen. Klart är ändå att en majoritet av studenterna på institutionen valt att 
inte delta i utbildningen. En uppenbar och tänkbar risk, i och med att utbildningen är frivillig, är 
att de studenter som kan tänkas påverkas mest av utbildningen (riskkonsumenter enligt 
programteorin för Prime for Life), valt att inte gå densamma. Drygt 40 procent av studenterna 
i experimentgruppen har kunnat identifieras som ”riskkonsumenter” enligt AUDIT-10. Ändå 
har flera studenter i intervjuerna uttryckligen menat att de studenter som skulle ha haft mest 
nytta av utbildningen aldrig kom (se kap. 4.2.5 i huvudrapporten). 
 
 
6.1.1. Selektion till utbildningen - experimentgrupp 
 
I de följande görs en enkel kontroll av skillnaden mellan deltagare och icke deltagare i utbildningen. 
Populationen består av studenter som besvarat den första enkäten, och som vi vet inte gått 
utbildningen (deltagarlistan och inkomna svar har jämförts av Statisticon AB).  
 
Könsfördelningen är i princip densamma för deltagarna och icke-deltagarna. I utvärderingens 
experimentgrupp var en majoritet (66%) av studenterna födda efter 1980. Hos dem som besvarade på 
enkäten vid förmätningen och som sedan avstod från att delta i utbildningen, var emellertid en 
majoritet (62%) födda före 1981. I det följande studeras om det går att iaktta några skillnader mellan 
deltarna och icke-deltagarnas alkoholvanor vid det första mättillfället (tabell 12).  
 
Tabell 13: Jämförelse mellan deltagare och icke-deltagare i utbildningen från  
Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap. Endast svar från webbenkäten. 

 Experimentgrupp 
(N=36) 

Icke-deltagare 
(N=34) 

p 

 n T1 n T1  
Riskmedvetenhet 36 20,92 31 20,03 ns 
      
Antal glas/tillfälle 36 2,33 33 2,34 ns 
Hur ofta/månad 36 2,97 34 3,03 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

36 2,34 31 2,31 ns 

 
 
Som framgår av ovanstående tabell (12) är skillnaderna mycket små mellan dem som deltagit 
i utvärderingen och de som icke deltagit i utvärderingen. Utifrån befintliga data förefaller det 
inte som om de studenter som inte deltog i utbildningen hade en högre alkoholkonsumtion än 
de som valde att delta.  
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6.1.2. Drop-outs från utbildningen 
 
I materialet finns tre studenter som enbart deltagit i delar av utbildningen i Prime for Life. 
Dessa studenter har besvarat enkäterna vid tre tillfällen, men har i och med att de inte deltagit 
i hela utbildningen tagits bort från analysen i huvudrapporten samt i de analyser som 
genomfört i denna rapport. Som nämnt i kapitel 3, var det totalt tio studenter som påbörjade 
utbildningen i Prime for Life, men som aldrig avslutade dem. De tre studenter som berörs i det 
följande behöver naturligtvis inte vara representativa för dem som valde att hoppa av 
utbildningen.  
 
Två av de tre studenterna var män, och samtliga var födda efter 1980. Då antalet drop-outs i 
materialet är få, har en enkel analys gjorts som visar var avhopparna förhåller sig till den 
”genomsnittliga” deltagaren i utvärderingen.  
 
Tabell 14: Jämförelse mellan deltagare och drop-outs från utbildningen.  
Antal av avhopparna som angett högre värden än experimentgruppens  
genomsnittsvärde. 

 Experimentgrupp 
(N=44) 

Drop-outs 
(n=3) 

 n T1 N Högre
Riskmedvetenhet 44 20,72  3 
     
Antal glas/tillfälle 44 2,25 3 2 
Hur ofta/månad 44 3,00 3 - 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

43 2,30 3 2 

 
Avhopparna från utbildningen förefaller, utifrån befintligt material, ha haft både en högre 
riskmedvetenhet och en högre konsumtion av alkohol jämfört med dem som valde att avsluta 
utbildningen. Det är emellertid omöjligt att dra några tillförlitliga slutsatser av ett så litet 
material. 
 
I intervjuundersökningen deltog även tre studenter som inte hade genomfört hela 
utbildningen. Samliga var män. De angav att de hoppade av utbildningen av personliga skäl 
eller för att de valt att prioritera andra studier under tidpunkten för genomförandet av Prime 
for Life. 

6.2 Erfarenheter från att genomföra s.k. webbenkäter  
 
Webbenkäter är ett relativt nytt datainsamlingsverktyg inom socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning. Det innebär en rad fördelar gentemot ”traditionella” pappersenkäter som 
administreras per post eller som gruppenkäter. Metoden har också inneburit att en del 
praktiska problem har uppstått. Fördelar kommer att beröras kort inledningsvis, varefter jag 
går mer in i detalj på några av de problem som datainsamlingsmetoden har inneburit.  
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Fördelar med att genomföra webbaserade enkäter: 
 

• Med grafiska lösningar kan en enkät göras ”attraktiv” och lättbesvarad: Vissa tekniska 
funktioner underlättar besvarandet av enkäten. Enkäten kan automatiskt hoppa över 
frågor efter att ett visst svar getts. I denna utvärdering har detta t.ex. inneburit att 
samtliga frågor gällande egen alkoholkonsumtion har hoppats över för dem som 
uppgivit att de inte konsumerar alkohol. Detta minimerar risken för att enskilda 
respondenter så att säga ”tappar lusten” och avbryter enkäten eller fyller i vissa 
enkätfrågor slarvigt p.g.a. att frågorna inte känns relevanta för dem.  

• Utskick och påminnelser kan lätt administreras med hjälp av en databas och utan 
någon merkostnad i form av t.ex. kopiering och frankering. 

• Metoden ger också, rätt utförd, ett starkt skydd av deltagarnas integritet. Personlig 
information som namn och e-postadress kan direkt separeras från inkomna svar och 
automatiskt ersättas med en personlig identifieringskod. 

• Inkomna svar kan direkt överföras direkt till en databas som kan sparas som en datafil 
för den typ av statistiskt bearbetningsprogram som skall användas. Detta sparar tid och 
minimerar de felkällor som finns vid handinmatning eller inscanning av 
pappersenkäter. 

• Vid större utskick är en webbenkät i många fall avsevärt billigare kostnadsmässigt 
jämfört med en postal enkät. 

 

6.2.1 Lärdomar om begränsningar med webbenkäter 
 
Samtliga studenter vid Örebro universitet tilldelas vid registrering ett s.k. ”studentkonto” för 
e-post. Studentkontot måste aktiveras av studenten själv. Vid första informationsutskicket om 
utvärderingen (februari 2005), hade ca 60 procent av studenterna i jämförelsegruppen 
aktiverat sina konton. Detta är en avsevärd källa till bortfall, som i denna utvärdering 
kompenserades genom att pappersenkäter skickades ut till dem som inte hade aktiverat sitt 
studentkonto för e-post. Vid genomförande av en e-postadministrerad webbenkät är det 
naturligtvis önskvärt om urvalet går att göra på befintliga e-postadresser som forskaren vet är 
i funktion. Lösningen att kombinera både pappersenkäter och webbenkät har varit 
tidskrävande och betydligt mer svåradministrerad än att enbart genomföra en av de två 
typerna av datainsamling. 
 
Många studenter använder inte sina studentkonton för privat e-postkommunikation, utan 
använder enbart kontot för att läsa information som sänds ut från skolan. Studenterna fick 
möjlighet i utvärderingen att själva s.a.s. ”uppdatera” information om en alternativ e-
postadress där de kunde bli nådda för uppföljningsenkäten. Närmare hälften av studenterna på 
institutionen för Restaurang och Måltidskunskap som besvarade enkäten vid det första 
mättillfället uppgav en sådan alternativ e-postadress. Det fanns således med största 
sannolikhet studenter i utvärderingen som inte tog emot den information som skickades ut via 
e-post. Det går inte att uppskatta hur stor andel av studenterna som aldrig såg den information 
som sändes ut via e-post. En del studenter kan ha sett informationen om utvärderingen, men 
ignorerat den.  
 
Det finns alltid en risk för att information och utskick av länk till webbenkäten sorterats som 
skräpmejl (spam) hos mottagaren. Detta påverkas av studenternas personliga inställningar, 
och (i ännu större utsträckning) av inställningar på universitetets server. Detta sistnämnda har 
troligen inte orsakat några problem i denna studie. Utskicken utformades efter konsultation 

18 



med Örebro universitets IT-avdelning om vad som behövde göras för att undvika risken att 
information om undersökningen samt länken till enkäten sorterades ut som skräpmejl av 
universitetets server. Användning av webbenkät fungerar dock troligen bäst gentemot en 
målgrupp som regelbundet använder en känd e-postadress, t.ex. i sitt dagliga arbetet.  
 
Som målgrupp för enkätutskick via e-post är”studenter” för olika i sitt användande av e-post, 
särskilt då den e-postadress som tilldelats dem av universitetet, för att de i dagsläget skall 
fungera helt tillfredsställande som målgrupp för denna typ av datainsamling. I vilken 
utsträckning metoden i sig orsakar några systematiska fel finns inte mycket forskning kring 
vad gäller studier om alkoholvanor. I det följande ges en mycket enkel granskning genomförd 
på det material som finns tillgänglig i denna studie. 
 
                                                                                                                      

6.2.2 Finns systematiska skillnader i svar mellan pappers- och 
webbenkät? 
 
Vid förmätningen besvarade åtta personer (18%) av experimentpopulationen samt 74 personer 
(21%) i jämförelsegruppen på enkäten i pappersformat. I det följande har svar för de i 
huvudrapporten studerade variablerna jämförts mellan dem i jämförelsegruppen som besvarat 
enkäten i pappersformat (N=74) och på internet (N=280).  
 
67 procent av dem som besvarade pappersenkäten var kvinnor, jämfört med 57 procent av e-
postenkäterna.  Av studenterna som besvarade e-postenkäten var 28 procent födda före 1975, 
jämfört med 42 procent av dem som besvarade pappersenkäten.  
 
Tabell 15: Jämförelse av svar mellan individer som svarat  
på pappersenkät (ppr) och webbenkät (web).  
Jämförelsegrupp vid förmätning (T1). 

 Nppr/nweb T1ppr T1web p 
Riskmedvetenhet 71/274 22,94 22,65 ns 
     
Antal glas/tillfälle 71/274 2,13 2,46 ns 
Hur ofta/månad 71/279 3,58 2,73 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

70/263 1,79 2,25 *** 

  
De som svarat på webbenkäten har angett ett högre genomsnittligt värde för hur ofta de 
intensivkonsumerar alkohol, men ett lägre värde för hur ofta de konsumerar alkohol.  
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BILAGA 1: Uppdatering av resultat i huvudrapporten 
 
I det följande återges en uppdaterad version av kapitel fem i huvudrapporten.3 P.g.a ett 
kodningsfel är värden i tabeller gällande riskmedvetenhet missvisande. De korrigerade 
uppgifterna har dock inte påverkat huvudresultaten och slutsatserna i rapporten. 
 

B1. Effektresultat  
 
I det följande kapitlet presenteras de generella effektresultaten (motsvarande 3-4 i 
programteorin). Först beskrivs kortfattat de variabler som analyserna baseras på, därefter 
presenteras effektresultaten i tre delkapitel uppdelade på 
  

1. samtliga studenter  
2. ”riskmedvetna”  
3. ”riskkonsumenter”  

 
I varje delkapitel redovisas fyra tabeller: 
 

1. Kön- och åldersfördelning i experiment- och jämförelsegrupp 
1. Experimentgruppens resultat vid förmätning (T1) och ettårsuppföljning (T2)  
2. Jämförelsegruppens resultat vid förmätning (T1) och ettårsuppföljning (T2)  
3. Jämförelse av resultat mellan experiment- och jämförelsegrupp vid mättillfällena (T1 

och T2). 
 
De mest framträdande resultaten har tolkats som de fall där en icke statistisk signifikant 
skillnad mellan experiment- och jämförelsegrupp vid det första mättillfället vid 
ettårsuppföljningen har förändrats till en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna tolv 
månader senare. 
 

B1.2 Variabler  
 
I det följande redovisas kortfattat de mått som utgör grunden för effektstudien. (Frågorna med 
svarsalternativ finns även att se i Bilaga 2.) 

B1.1.1 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 

                                                 
3 En uppdaterad version av  (SoRAD-rapport nr 38 – 2006 finns även att ladda ned från www.sorad.su.se 
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• 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.  
 

B1.1.2 Antal glas per genomsnittligt konsumtionstillfälle 
 
Alkoholkonsumenterna bland studenterna har ombetts svara på frågan ”Hur många glas 
konsumerar Du under en typisk dag då Du dricker alkohol?”4 Svaren har getts på en skala 
från 1-2 glas (värde 1) till 22 glas eller fler (värde 9, se vidare Bilaga 2). De 
genomsnittsvärden som redovisas i texten är eftersom svarsalternativen varit klassindelade 
inte direkt översättbara till faktiskt antal konsumerade glas. 
 

B1.1.3 Hur ofta studenterna 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 2). De 
genomsnittsvärden som redovisas i texten kan, eftersom svarsalternativen varit klassindelade, 
inte direkt översättas till hur ofta studenterna konsumerat alkohol. 
 

B1.1.4 Intensivkonsumtion 
 
Intensivkonsumtion (även kallad binge drinking) har här definierats 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 2). De genomsnittsvärden som redovisas i texten är, då svarsalternativen 
varit klassindelade, inte direkt översättbara till hur ofta studenterna hur ofta studenterna 
konsumerat sex eller fler enheter alkohol vid ett och samma tillfälle. 

                                                 
4 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. 
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B1.1.5 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” används (se fråga x-y, Bilaga 2). Svaren på frågorna ges en viss poäng, 
och studenternas summerade poäng på AUDIT-frågorna kan användas för att jämföra graden 
av ”riskfylld” alkoholkonsumtion. 
 
I den följande analysen studeras eventuella förändringar i genomsnittlig AUDIT-poäng för 
samtliga tio AUDIT-frågor hos experiment- och jämförelsegrupp. Då det förekommer en stor 
variation i fördelningen av svaren mellan experiment- och jämförelsegrupp, har t-tester för 
total AUDIT-poäng utförts på standardiserade värden.5

 
 

B1.2 Resultat för samtliga studenter  
 
Tabell 3: Kön- och åldersfördelning hos respondenter i experiment-  
och jämförelsegrupp. Andel i procent. 
 Experimentgrupp 

(N=44) 
Jämförelsegrupp 

(N=354) 
Andel kvinnor 57 59 
Andel män 43 41 
   
Totalt 100 100 
   
Födda före 1970 2 20 
Födda 1971-1980 32 40 
Födda efter 1980  66 40 
   
Totalt 100 100 
 
 
Könsfördelningen är i princip densamma i experiment- och jämförelsegrupp, medan 
åldersfördelningen är jämnare fördelad i jämförelsegruppen. 93 procent av studenterna i 
experimentgruppen var vid förmätningen (2005) under 30 år, jämfört med 69 procent av 
studenterna i jämförelsegruppen (framgår ej av tabell 2, ovan). 

                                                 
5 Fördelen med standardiseringsförfarandet är främst att det möjliggör användning av t-test (som förutsätter 
normalfördelade variabler). Förfarandet har dock inte påverkat i vilken utsträckning signifikanta resultat kunnat 
identifieras i analyserna. 
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Tabell 4: Genomsnittsvärden för variabler. Experimentgrupp vid förmätning (T1) samt ettårsuppföljning 
(T2). Andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan mättillfällena samt statistisk 
signifikans för förändringen mellan mättillfällena. 

Experimentgrupp (N=44) 
n  T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
p 

Riskmedvetenhet 41 20,86 24,41 70/20 *** 
      
Antal glas/tillfälle 41 2,29 1,98 17/37 ns6

Hur ofta/månad 40 3,05 2,85 8/28 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

39 
 

2,31 2,03 13/36 ** 

      
AUDIT total 37 6,92 5,37 14/69 ** 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Som framgår av tabell 4 ovan har experimentgruppens riskmedvetande med i genomsnitt med 
mer än tre poäng. Förändringen i riskmedvetande är statistiskt signifikant (t=-5,20 p=0,000 
beroende t-test). Genomsnittsvärdena för samtliga variabler vad gäller alkoholvanor har 
minskat mellan förmätning och ettårsuppföljning. En majoritet av respondenterna i 
experimentgruppen har ökat sin ”riskmedvetenhet” mellan mättillfällena, och en majoritet av 
respondenterna (69%) har minskat sin AUDIT-poäng.  
 
Den minskade genomsnittliga frekvensen för intensivkonsumtion (t=2,32 p=0,03 beroende t-
test)7 samt minskningen i AUDIT-poäng (t=0,95 p=0,01 beroende t-test)8 är statistiskt 
signifikanta resultat, vilket här har tolkats som något mer robusta resultat. 
 
 
Tabell 5: Genomsnittsvärden för variabler. Jämförelsegrupp vid förmätning (T1) samt ettårsuppföljning 
(T2). Andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan mättillfällena samt statistisk 
signifikans för förändringen mellan mättillfällena. 

Jämförelsegrupp (N=354) 
n  T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
p 

Riskmedvetenhet 290 17,69 18,14 50/37 ns 
      
Antal glas/tillfälle 291 2,35 2,18 14/28 *** 
Hur ofta/månad 278 2,95 2,73 10/31 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

276 2,13 2,03 11/20 ** 

      
AUDIT total 262 6,26 5,74 27/45 ** 
** p<0,05 *** p<0,01 
 

                                                 
6 ”ns” står för att förändringen är icke signifikant. Denna beteckning används i de följande tabellerna. 
7 Z=-2,20 p=0,03 Wilcoxon 
8 Z=-3,26 p=0,000 Wilcoxon 
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Som framgår av tabell 5 ovan är riskmedvetandet i jämförelsegruppen i princip oförändrat 
tolv månader efter det första mättillfället. Samtliga genomsnittsvärden gällande alkoholvanor 
minskar, och är statistiskt signifikanta. Detta tyder således på att de individer som ingår i 
jämförelsegruppen i betydande utsträckning minskat genomsnittsvärdet på hur många glas de 
dricker per konsumtionstillfälle, hur ofta de konsumerat alkohol samt hur ofta de 
intensivkonsumerar alkohol. Deras genomsnittliga AUDIT-poäng har sålunda minskat. 
 
Tabell 6: Genomsnittsvärden för variabler. Jämförelse mellan experiment- och jämförelsegrupp vid 
förmätning (T1), samt vid ettårsuppföljning (T2). Signifikansprövning av skillnaden mellan grupperna 
vid respektive mättillfälle.  

Experiment- och jämförelsegrupp 
 Förmätning (T1) Ettårsuppföljning (T2) 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 

Riskmedvetenhet 44/345 20,73 17,75 *** 41/295 24,45 18,16 *** 
         
Antal glas/tillfälle 44/345 2,25 2,39 ns 41/293 1,98 2,18 ns 
Hur ofta/månad 44/350 3,00 2,90 ns 40/278 2,85 2,73 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
43/333 

 
2,30 

 
2,16 

 
ns 

 
39/279 

 
2,03 

 
2,02 

 
ns 

         
AUDIT total 42/319 6,83 6,52 ns 38/272 5,32 5,78 ns 
*** p<0,01 
 
Experimentgruppen hade en statistiskt signifikant högre genomsnittlig riskmedvetenhet i 
förhållande till jämförelsegruppen (t=4,37 p=0,000 oberoende t-test). Det fanns vid 
förmätningen inga statistiskt signifikanta skillnader på någon av variablerna gällande 
alkoholvanor mellan experiment- och jämförelsegrupp. Detta har tolkats som att vid 
tidpunkten före experimentgruppens utbildning i Prime for Life hade experiment- och 
jämförelsegrupp i stort likvärdiga alkoholvanor. 
 
Vid ettårsuppföljningen kvarstår en statistiskt signifikant skillnad mellan experiment- och 
jämförelsegrupp vad gäller riskmedvetenhet (t=9,42 p=0,000 oberoende t-test).9 Vad gäller 
alkoholvanor är skillnaderna mellan experiment- och jämförelsegrupp dock små både före 
experimentgruppens utbildning och 12 månader senare. 
 
Resultaten pekar, i linje med programteorin för Prime for Life, på ett ökat riskmedvetande i 
experimentgruppen. 12 månader efter genomförd utbildning har denna grupp en markant 
högre riskmedvetenhet än jämförelsegruppen. Dock kan inga signifikanta resultat identifieras 
avseende alkoholvanor. Resultaten, d.v.s. en ökad riskmedvetenhet bland deltagarna men små 
effekter på alkoholvanorna, är i linje med den tidigare svenska utvärderingen som gjorts av 
Prime for Life (Sjölund & Andréasson 2004, se även kap. 2.3 ovan). 

 

B1.3 Resultat för ”riskmedvetna”  
 
I det följande analyseras resultaten av utbildningen i Prime for Life genom att specifikt titta på 
de studenter som höjt sin ”riskmedvetenhet” mellan förmätning och ettårsuppföljning. Då 
                                                 
9 Z=-4,58 p=0,000 Mann-Whitney 
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PRI:s riskreduceringsmodell (enligt programteorin) bygger på att en ökad riskuppfattning kan 
leda till förändringar av alkoholvanor, är denna grupp av stort intresse. 29 av 44 individer 
(65%) i experimentgruppen hade vid ettårsuppföljningen en högre riskmedvetenhet än vid 
förmätningen. 128 av 354 individer (36%) i jämförelsegruppen hade en högre 
riskmedvetenhet vid ettårsuppföljningen.  
 
Tabell 7: Kön- och åldersfördelning hos ”riskmedvetna” respondenter  
i experiment- och jämförelsegrupp. Andel i procent. 
 Experimentgrupp 

(N=29) 
Jämförelsegrupp 

(N=145) 
Andel kvinnor 48 57 
Andel män 52 43 
   
Totalt 100 100 
   
Födda före 1970 3 22 
Födda 1971-1980 31 41 
Födda efter 1980  66 36 
   
Totalt 100 100 
 
Vad gäller åldersfördelningen så är den i princip densamma för riskmedvetna som för 
samtliga studenter i experimentgruppen. Könsfördelningen har dock förändrats, så till vida 
andelen män i har ökat. I jämförelsegruppen är köns- och åldersfördelningen (i stort sett) 
densamma som då vi tittade på samtliga studenter (Tabell 3, ovan). 
 
I det följande gäller samtliga analyser ”riskmedvetna”, d.v.s. maximalt 29 individer i 
experimentgruppen samt 128 individer i jämförelsegruppen. 
 
Tabell 8: Genomsnittsvärden för variabler. Riskmedvetna i experimentgrupp vid förmätning (T1) samt 
ettårsuppföljning (T2). Andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan 
mättillfällena samt statistisk signifikans för förändringen mellan mättillfällena. 

Riskmedvetna experimentgrupp (N=25) 
n  T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
p 

Riskmedvetenhet 29 19,72 25,51 100/- *** 
      
Antal glas/tillfälle 28 2,32 2,07 18/35 ns 
Hur ofta/månad 28 3.11 2,86 4/29 ** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
28 

 
2,24 

 
2,04 

 
18/35 

 
ns 

     ns 
AUDIT total 27 6,56 5,33 19/59 ns 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
 
Som framgår av tabellen ovan så är resultaten för ”riskmedvetna” vad gäller alkoholvanor i 
princip desamma som vid analysen ovan för samtliga studenter. Utöver en statistiskt 
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signifikant förhöjd riskmedvetenhet (t=-11,06 p=0,000)10 är den mest påtagliga förändringen 
hur ofta studenterna konsumerar alkohol, där minskningen är statistiskt signifikant (t=2,55 
p=0,02 beroende t-test)11. Förändringen av genomsnittlig AUDIT-poäng är inte statistiskt 
signifikant med beroende t-test, dock med oberoende rangtest (Z=-2,39 p=0,017) 
 
 
Tabell 9: Genomsnittsvärden för variabler. Riskmedvetna i jämförelsegrupp vid förmätning (T1) samt 
ettårsuppföljning (T2). Andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan 
mättillfällena samt statistisk signifikans för förändringen mellan mättillfällena. 

Riskmedvetna jämförelsegrupp (N=145) 
n  T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
P 

Riskmedvetenhet 145 16,32 19,89 100/- *** 
      
Antal glas/tillfälle 143 2,36 2,20 14/25 ** 
Hur ofta/månad 136 2,92 2,72 10/29 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
135 

 
2,10 

 
2,07 

 
 13/16 

 
ns 

      
AUDIT total 130 6,15 5,86 29/42 ns 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I jämförelsegruppen minskar den genomsnittliga konsumtionen per tillfälle med knapp 
statistisk signifikans (t=2,10 p=0,04 beroende t-test).12 Hur ofta alkohol konsumeras minskar 
även med statistisk signifikans (t=3,61 p=0,000).13

 
Tabell 10: Genomsnittsvärden för variabler. Jämförelse mellan riskmedvetna i experiment- och 
jämförelsegrupp vid förmätning (T1), samt vid ettårsuppföljning (T2). Signifikansprövning av skillnaden 
mellan grupperna vid respektive mättillfälle.  

Experiment- och jämförelsegrupp 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 

 
Riskmedvetenhet 29/145 19,72 16,32 *** 29/145 25,52 19,89 *** 
         
Antal glas/tillfälle 29/143 2,28 2,36 ns 28/145 2,07 2,21 ns 
Hur ofta/månad 29/145 2,83 2,28 ns 28/136 2,86 2,72 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
29/138 

 
2,24 

 
2,08 

 
ns 

    
ns 

         
AUDIT total 29/134 6,45 6,16 ns 28/136 5,33 5,76 ns 
*** p<0,01 
 
 

                                                 
10 Z=-4,71 p=0,000 Wilcoxon 
11 Z=-2,33 p=0,02 Wilcoxon 
12 Z=-2,07 p=0,04 Wilcoxon 
13 Z=-3,45 p=0,01 Wilcoxon 

27 



Redan vid första mättillfället var experimentgruppens riskmedvetenhet statistiskt signifikant 
högre än jämförelsegruppens (t=3,98 p=0,000 obereonde t-test)14 Vid ettårsuppföljningen är 
skillnaden ännu större. 
 
Vad gäller de variabler som mäter alkoholvanor finns varken vid förmätning eller 
ettårsuppföljning några statistiskt signifikanta skillnader mellan riskmedvetna i experiment- 
och jämförelsegrupp. Den ökade riskmedvetenheten för studenterna i experimentgruppen har 
således inte lett till en i förhållande till jämförelsegruppen signifikant minskning i frekvens 
eller kvantitet vad gäller alkoholkonsumtion. Analysen av riskmedvetna ger inga väsentliga 
skillnader i resultat jämfört med den tidigare (kap 5.2) analysen för samtliga studenter. 
 
 

B1.4 Resultat för riskkonsumenter 
 
Det finns vetenskapligt stöd för att använda olika gränsvärden för män och kvinnor vid 
användning av AUDIT för att identifiera riskbruk. Minst sex AUDIT-poäng för kvinnor, och 
minst åtta AUDIT-poäng för män anses ge störst känslighet och precision (se Hradilova Selin 
2006 där fler referenser ges). 
 
Studenternas 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. 
 
Tabell 11: Studenter med ”riskbruk” samt genomsnittliga AUDIT-poäng. 
 Genomsnittlig 

AUDIT-poäng 
för samtliga 

Antal (andel) i 
gruppen med 
”riskbruk”*) 

Riskkonsumenternas 
genomsnittliga 
AUDIT-poäng 

Experimentgrupp 
(N=44) 

6,8 19 (43,2%)  9,6    

Jämförelsegrupp 
(N=354) 

6,5 143 (40,4%) 10,3 

*) Med riskbruk avses här minst 6 AUDIT-poäng för kvinnor samt minst 8 AUDIT-poäng för män. 
 
 
Drygt 40 procent av studenterna i den ursprungliga experiment- och jämförelsegruppen faller 
inom det ovan definierade urvalskriteriet för ”riskbruk”. 
 
I det följande görs samma analyser som gjorts ovan, dock med fokus på ”riskkonsumenter”, 
d.v.s. studenter som kan sägas ha ett ”riskbruk” av alkohol. Utgångspunkten för denna analys 
är att Prime for Life främst kan antas ha ett värde vad gäller att påverka en individs 
alkoholkonsumtion om han eller hon har ett konsumtionsmönster som är förknippat med vissa 
risker. 

                                                 
14 Z=4,67 p=0,000 Mann-Whitney 
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Tabell 12: Kön- och åldersfördelning hos ”riskkonsumenter” i experiment- och jämförelsegrupp. Andel i 
procent. 
 Experimentgrupp 

(N=19) 
Jämförelsegrupp 

(N=143) 
Andel kvinnor 74  53 
Andel män 26 47 
   
Totalt 100 100 
   
Födda före 1970 - 4 
Födda 1971-1980 26 45 
Födda efter 1980 74 51 
   
Totalt 100 100 
 
 
 
Majoriteten av riskkonsumenterna är kvinnor, och i experimentgruppen utgör de närmare tre 
fjärdedelar av riskkonsumenterna. Andelen yngre studenter (födda 1980 eller senare) är högre 
bland riskkonsumenterna. 
 
Samtliga studenter med ”riskkonsumtion” i experiment- och jämförelsegrupp hade druckit 
alkohol under de senaste två veckorna före det första mättillfället. 
 
I det följande avser samtliga analyser ”riskkonsumenter”. Experimentgruppen består av 19 
individer och jämförelsegruppen av 143 individer. 
 
Tabell 13: Genomsnittsvärden för variabler. Riskkonsumenter i experimentgrupp vid förmätning (T1) 
samt ettårsuppföljning (T2). Andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan 
mättillfällena samt statistisk signifikans för förändringen mellan mättillfällena. 

Riskkonsumenter experimentgrupp (N=19) 
n  T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
p 

Riskmedvetenhet 17 20,82 24,82 71/18 *** 
      
Antal glas/tillfälle 18 2,78 2,28 12/40 ns 
Hur ofta/månad 18 3,22 2,83 -/39 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

17 2,59 2,18 6/35 ns 

      
AUDIT total 17 9,82 6,41 6/82 *** 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
  
Som framgår av tabell 13 ovan har riskkonsumenterna i experimentgruppen ökat sitt 
riskmedvetande markant. Drygt 70 procent av riskkonsumenterna fick en högre poäng på 
index för riskmedvetande vid ettårsuppföljningen.  
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Genomsnittsvärdena för samtliga variabler gällande alkoholvanor minskar, särskilt tydligt vad 
gäller hur ofta studenterna konsumerat alkohol samt minskningen i genomsnittlig AUDIT-
poäng ( 82 procent av studenterna minskat sin totala AUDIT-poäng). 
 
Tabell 14: Genomsnittsvärden för variabler. Riskkonsumenter i jämförelsegrupp vid förmätning (T1) 
samt ettårsuppföljning (T2). Andel i procent av studenterna som ökat eller minskat värdet mellan 
mättillfällena samt statistisk signifikans för förändringen mellan mättillfällena. 

Riskkonsumenter jämförelsegrupp (N=143) 
n  T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
p 

Riskmedvetenhet 115 17,99 18,30 50/37 ns 
      
Antal glas/tillfälle 116 3,33 2,95 12/40 ns 
Hur ofta/månad 115 3,19 2,85 7/39 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

115 2,75 2,47 8/33 *** 

      
AUDIT total 112 10,00 8,55 21/62 *** 
*** p<0,01 
  
 
Som framgår av tabell 14 ovan är riskmedvetandet hos riskkonsumenterna i 
jämförelsegruppen marginellt högre 12 månader efter det första mättillfället. Hur ofta 
studenterna konsumerat alkohol per månad under den senaste 12-månadersperioden minskar 
statistiskt signifikant (t=5,74 p=0,000 beroende t-test)15, liksom frekvensen för 
intensivkonsumtion (t=4,55 p=0,000)16 och genomsnittlig AUDIT-poäng (t=4,35 p=0,000)17

 
Tabell 15: Genomsnittsvärden för variabler. Jämförelse mellan riskkonsumenter i experiment- och 
jämförelsegrupp vid förmätning (T1), samt vid ettårsuppföljning (T2). Signifikansprövning av skillnaden 
mellan grupperna vid respektive mättillfälle. 

Experiment- och jämförelsegrupp 
 nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 

 
Riskmedvetenhet 19/143 22,53 18,25 *** 17/115 24,82 18,29 *** 
         
Antal glas/tillfälle 19/143 2,74 3,34 ** 18/116 2,28 2,95 ** 
Hur ofta/månad 19/143 3,21 3,22 ns 18/115 2,83 2,85 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

 
19/143 

 
2,58 

 
2,78 

 
ns 

 
17/118 

 
2,18 

 
2,47 

 
** 

         
AUDIT total 19/143 9,58 10,28 ns 17/115 6,41 8,55 *** 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
Riskmedveten är som tidigare konstaterat högre i experiment än jämförelsegrupp, redan före 
utbildningen i Prime for Life. Skillnaden i genomsnittlig riskmedvetenhet ökar mellan 
mättillfällena. 

                                                 
15 Z=-5,10 p=0,000 Wilcoxon 
16 Z=-4,26 p=0,000 Wilcoxon 
17 Z=-4,58 p=0,000 Wilcoxon 
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Som framgår av tabell 14, ovan, fanns det en statistiskt signifikant skillnad vid förmätning 
vad gällde mängd konsumerad alkohol per dryckestillfälle (t=-2,42 p=0,02 oberoende t-
test).18 Riskmedvetenheten är i princip densamma i båda grupperna, och övriga variabler 
gällande alkoholvanor är snarlika och utan någon statistiskt signifikant skillnad. 
 
Vid ettårsuppföljningen har skillnaderna mellan riskkonsumenterna i experiment- och 
jämförelsegrupp ökat vad gäller riskmedvetenhet, frekvens för intensivkonsumtion av alkohol 
samt AUDIT-poäng. Båda grupperna har minskat genomsnittsvärdena för samtliga variabler 
gällande alkoholvanor, men skillnaden mellan grupperna har ökat något för samtliga variabler 
förutom hur ofta studenterna konsumerat alkohol under den senaste 12 månaderna.  
 

• Redan före utbildningen i Prime for Life finns ett ”högre riskmedvetande” i 
experimentgruppen. Jämförelsegruppens riskmedvetenhet är i princip oförändrad 
mellan mättillfällena, medan experimentgruppens riskmedvetenhet ökar.  

• En statistiskt signifikant skillnad kvarstod mellan grupperna avseende mängd 
konsumerad alkohol per dryckestillfälle (t=-2,30 p=0,02 oberoende t-test).19  

• Tolv månader efter utbildningen fanns även en statistiskt signifikant skillnad mellan 
grupperna avseende frekvens intensivkonsumtion (t=-2,61 p=0,01)20 samt  

• genomsnittlig AUDIT-poäng (t=-2,01 p=0,05 oberoende t-test).21 
 
I förhållande till jämförelsegruppen så dricker riskkonsumenterna i experimentgruppen 
mindre per tillfälle samt intensivkonsumerar mer sällan. Däremot dricker de inte mer sällan än 
jämförelsegruppen.22 Det mest framträdande resultatet för riskkonsumenterna är att 
riskkonsumenterna som genomgått utbildningen i Prime for minskat sin genomsnittliga 
AUDIT-poäng i förhållande till jämförelsegruppen.  
 

                                                 
18 Z=-2,42 p=0,02 Mann-Whitney 
19 Z=-2,53 p=0,01 Mann-Whitney 
20 Z=1,88 p=0,06 Mann-Whitney 
21 Z=-2,31 p=0,02 Mann-Whitney 
22 Enligt de riktlinjer som anges i Prime for Life-utbildningen så behöver en riskkonsument inte nödvändigtvis 
dricka mer sällan, om antalet glas alkohol som intas per konsumtionstillfälle minskar. 
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