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Sammanfattning  

 
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.  
 
Utvärderingen har studerat genomförandet av utbildningen samt hur den mottagits av 
institutionen med hjälp av intervjuer med personal och studenter, samt en uppföljningsenkät 
till deltagare två veckor efter genomförd utbildning. Effekterna av utbildningen har studerats 
genom en kvasiexperimentell enkätstudie med 44 studenter som medverkat i utbildningen 
samt ett stratifierat slumpmässigt urval av 354 studenter på två institutioner vid Örebro 
universitet. Dessa två grupper har fått besvara en enkät vid tidpunkten före genomförandet av 
Prime for Life på Institutionen för Restaurang- och Måltidskunskap, samt 12 månader senare. 
 
Utbildningen har uppskattats mycket väl av en majoritet av de deltagande studenterna. Trots 
att universitetsledningen var positiva till idén att genomföra utbildningen och att satsningen 
beskrevs som väl förankrad på institutionen, tyder utvärderingen på att lärare och personal på 
Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap upplevde sin delaktighet i valet av 
utbildning samt tidpunkt för genomförandet som begränsat. De lärare som deltog i en 
utbildning i Prime for Life som genomfördes på institutionen i syfte att förankra utbildningen 
uppskattade inte utbildningen lika bra som studenterna och såg genomförandet som 
problematiskt inte minst av schematekniska skäl. Utvärderingen pekar på nödvändigheten att 
tidigt och tydligt förankra denna typ av satsning på samtliga nivåer hos 
mottagarorganisationen. 
 
Effektresultaten, som innebär att deltagare jämförts med sig själva samt jämförelsegruppen 
före genomförd utbildning i Prime for Life samt 12 månader senare, tyder på att de som 
deltagit i utbildningen höjer sin ”riskmedvetenhet”. 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.  
 
Utvärderingen visar på att åtminstone 40 procent av studenterna i både experiment- och 
jämförelsegrupp har en riskkonsumtion av alkohol (enligt AUDIT). Analyser har genomförts 
på denna grupp specifikt. Individer som har en total AUDIT-poäng på minst sex poäng för 
kvinnor och minst åtta poäng för män, har studerats och positiva resultat framför allt avseende 
hur mycket alkohol som konsumeras per dryckestillfälle, frekvensen av intensivkonsumtion 
samt total AUDIT-poäng kunde identifieras i experimentgruppen. Effektutvärderingens 
resultat tyder på att utbildningen i Prime for Life främst förefaller ha en effekt (här i 
bemärkelsen att alkoholvanor påverkas i positiv riktning) som sekundärprevention, d.v.s. som 
intervention riktad mot individer med alkoholproblem.  
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1. Inledning 
 
Denna rapport redogör för resultaten av en utvärdering av den alkoholförebyggande 
utbildningen Prime for Life, vilken genomfördes vid Institutionen för Restaurang- och 
måltidskunskap vid Örebro universitet våren 2005.  
 

1.1 Bakgrund, syfte och kärnfrågor 
 
Särskilda medel har avsatts i statsbudgeten för genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (prop. 2000/2001:20). Alkoholkommittén 
har haft för avsikt att testa Prime for Life på högskolestudenter för att se om utbildningen kan 
vara användbar i högskolemiljö. 
 
Syftet med utvärderingen är dels att undersöka vilka effekter Prime for Life-programmet kan 
ge, dels att studera om interventioner av detta slag är genomförbara i högskolemiljö.  
 
Målgruppen för interventionen och tillika studieobjektet för utvärderingen har varit studenter 
vid Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap vid Örebro universitet. Institutionen för 
Restaurang- och måltidskunskap ligger ca åtta mil norr om Örebro universitets campusområde 
i samhället Grythyttan med ca 800 invånare. Institutionen var Sveriges första akademiska 
utbildning för kockar och serveringspersonal, och har en utbildningsinriktning som är unik.  
 
Kärnfrågorna för studien kan delas upp i sådana som handlar om formen och innehållet i 
utbildningen, dels sådana som handlar om rena effekter hos målgruppen. 
 
Kärnfrågor rörande programinnehåll: 
 

• Passar programmet målgruppen? 
• Hur tas kursen emot 

o Upplevs kursen som trovärdig? 
o Kommer deltagarna att använda kunskaperna? 
o Vilken nytta upplever deltagarna med utbildningen? 

• Vad händer på gruppnivå med alkoholkulturen? 
• Möjligheter att implementera utbildning för studenter på högskolan? 
 

 
Kärnfrågor rörande effekter: 
 

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

 
Kärnfrågorna belyses utifrån ett antal utvärderingsfrågor, vilka berörs närmare i 
resultatredovisningen (kapitel 4-5) 

 2
 



1.2 Berörda av utvärderingen samt utvärderarens roll 
 
Närmast berörda av utvärderingen är Alkoholkommittén i egenskap av nationell samordnare 
för insatser för att förebygga alkoholskador och tillika uppdragsgivare för utvärderingen. 
Utvärderingens upplägg har utgått från Alkoholkommitténs förfrågan, men preciserats utefter 
de vetenskapliga krav och praktiska förutsättningar för utvärderingens genomförande. 
 
PRI är i egenskap av utbildningsinstitut och programägare en viktig intressent i utvärderingen. 
Utvärderaren har för att få ökad förståelse för utbildningen, genomgått utbildningen i Prime 
for Life samt haft återkommande kontakter med programmets grundare Ray Daugherty samt 
instruktörer från PRI.  
 
Örebro universitet samt Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap är nyckelaktörer så 
till vida att utbildningen genomförts där och att såväl utbildningens som utvärderingens 
genomförande har varit helt avgörande av deras intresse och förmåga. Institutionens 
synpunkter på utbildningssatsningen och dess egna förutsättningar för att främja 
genomförandet av Prime for Life har varit av särskilt intresse för utvärderingen. Örebro 
Landsting/Campushälsan Student vid Örebro universitet ligger till stor del bakom initiativet 
att genomföra utbildningen i Prime for Life vid universitetet.  
 
Utvärderarens roll har varit att genomföra en oberoende och vetenskaplig utvärdering av 
interventionsprogrammet Prime for Life.  

 

2. Studieobjekt: Prime for Life 
 
Två-dagarskursen Prime for Life utvecklades i slutet av 1970- och början av 1980-talet i 
U.S.A. av Ray Daugherty och Terry O´Brian, vilka senare grundade Prevention Research 
Institute (PRI), som 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,  
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: 
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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 (se fotnot 14, nedan) 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 
forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar om alkoholism, familjepåverkan, fosterskador, 
hjärnans funktion och alkohol, hälsoproblem, dödlighet, riskuppfattning, situationsrelaterade 
problemförhållandet m.m.3

 
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 en längre version (upp till 24 timmar) av Prime for 
Life som ett obligatoriskt inslag i sin behandling för rattfylleridömda.4

 
Enligt Ray Daugherty är programmet bäst lämpat för ”vuxna alkoholkonsumenter” (intervju 
2004-07-12), och är ursprungligen avsedd som en ”effektiv terapeutisk utbildning för 
människor som gör högriskval i samband med alkoholkonsumtion” (www.askpri.org). I 

                                                 
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). 
3 Instruktörsmanualen innehåller ca 1 500 referenser 
4 PRI:s s.k. ”interventionsprogram” som riktar sig till riskkonsumenter (t.ex. rattfylleridömda) är vanligen 20-24 
timmar långt, d.v.s. ungefär en undervisningsdag längre än den utbildning som utvärderas här. 
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princip är programmet därmed ointressant för att omedelbart påverka 
”lågriskkonsumenternas” alkoholvanor.5

 
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, kommuner 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).  
 
 

2.3 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 jämförelsegrupper och få relevanta 
signifikanta skillnader då hela grupperna jämfördes. Bland gymnasieeleverna fanns bland dem 
som drack mest en betydande minskning i antal glas alkohol per typisk dryckesdag mellan 
förmätning och korttidsuppföljningen. Emellertid konstaterar utvärderarna att detta är ”(…) en 
betydande skillnad som dock inte når signifikans (…)” (a.a., 31). 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. 
 

                                                 
5 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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3. Utvärderingens genomförande 
 
I det följande beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts för utvärderingens 
genomförande.  
 
Utvärderingsresultaten baseras på följande empiriska data: 
 

• Semistrukturerade djupintervjuer med nio lärare och personal vid institutionen för 
Måltidskunskap 

• Strukturerade intervjuer med 30 studenter som deltagit i utbildningen Prime for Life 
• Resultat från en enkätundersökning med 44 studenter som deltagit i utbildningen 

Prime for Life och som besvarat enkäter vid tre mättillfällen: två veckor före, två 
veckor efter samt 12 månader efter genomförd utbildning. 

• Resultat från en enkätundersökning från ett stratifierat slumpmässigt urval av 359 
studenter som ej deltagit i utbildningen Prime for Life vid Örebro universitet. 
Studenterna har besvarat enkäter vid motsvarande det första och det tredje mättillfället 
för utbildningsgruppen. 

 
I detta kapitel kommer ovan nämnda datakällor att beskrivas närmare, liksom hur data har 
analyserats samt andra aspekter av betydelse för utvärderingen. Inledningsvis kommer i det 
följande en grov förenklad programteoretisk modell för Prime for Life att beskrivas. Denna 
programteori fungerar som ett sätt att förstå hur utbildningen är tänkt att fungera, samt 
tydliggör hur de olika datakällorna används och i vilket kontext de tolkats. 
 
Metodologiska erfarenheter samt datamaterialets kvalitéer och brister diskuteras utförligare i 
en kommande metodbilaga (SoRAD-rapport nr 39). 
 

3.1 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 kan tänkas 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 medveten eller omedveten plan eller skiss för hur det är 
”tänkt att fungera” (a.a.).  
 
I denna utvärdering har en mycket enkel programteoretisk modell för Prime for Life använts 
för att strukturera datainsamling, analys samt rapportering. Modellen illustreras nedan i Figur 
1. 
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4b) Förändrade alkoholvanor hos de deltagare 
som kan kategoriseras som ”riskkonsumenter” 

4a) Förändrade alkoholvanor för populationen 
”deltagare” i utbildningen 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 antas vara förväntade steg eller delresultat 
efter 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. I utvärderingen har 
detta belysts genom kvalitativa intervjuer där hur utbildningen planerats och 
genomförts belyses utifrån olika aktörers perspektiv. Det första steget i programteorin 
antar att motivation för att delta i en åtgärd inte kommer per automatik, utan kräver att 
berörda (här studenterna och institutionen) uppfattar utbildningen som meningsfull (jfr 
t.ex. Lilja, Giota & Larsson 2004, Sandberg 2006).  

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 två veckor efter 
genomförd utbildning i Prime for Life. I denna del av programteorin inkluderas här 
även om utbildningen motiverat deltagarna att själva vilja förändra sina alkoholvanor. 

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 
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.   
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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.  

 
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 av oändlig rad 
faktorer, vilka är under programmets ”kontroll” samt omständigheter utanför programmets 
kontroll. En rads nödvändiga villkor såsom organisatoriska förutsättningar påverkar också 
genomförandet. Att belysa alla tänkbara kontextuella faktorer som kan tänkas påverka 
genomförandet, samt effekterna, av genomförandet av en samhällsåtgärd är inte 
genomförbart. I slutdiskussionen (kapitel 6) återkopplas emellertid något till det sammanhang 
vari utbildningen genomförts.  
 

3.2 Intervjuer med lärare och personal 
 
Intervjuer med lärare och personal på Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap har 
genomförts i syfte att få ökad kunskap om förutsättningar för genomförandet av utbildningen 
samt ta del av personalens praktiska erfarenheter och synpunkter på utbildningen. I och med 
att en lärarutbildning genomfördes hösten 2004 på institutionen i syfte att förankra 
utbildningssatsningen genom att ge lärarna kännedom om Prime for Life för att själva kunna 
informera studenterna och uppmuntra till deltagande i utbildningen, har lärarnas roll bedömts 
vara central för satsningen på Prime for Life.  
  
Den 12 april 2005 genomfördes en 120 minuter lång gruppintervju med lärare och personal på 
institutionen. Sex personer deltog i gruppintervjun, vilken genomfördes som en strukturerad 
djupintervju (Mirriam 1994) med ett antal teman (se Bilaga 1), vilken spelades in och därefter 
transkriberades.6 Deltagarna i gruppintervjun hade medverkat i en personalutbildning i Prime 
for Life på institutionen, och intervjun kretsade kring personalens syn på i vilken utsträckning 
denna typ av intervention var genomförbar i högskolemiljö. Intervjun hade karaktären av 
fokusgruppsintervju, där deltagarna uppmanades diskutera och samtala sinsemellan om sina 
erfarenheter. 
 
Gruppintervjun med personal har kompletterats med uppföljningsintervjuer per telefon i 
augusti till oktober 2005. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner som har haft en mer eller 
mindre betydande roll för genomförandet av utbildningssatsningen på institutionen. Dessa 
intervjuer har genomförts utifrån huvudstrukturen för gruppintervjun och där relevant 
kompletterats med specifika sakfrågor. 
 
 

                                                 
6 Intervjun genomfördes av Bo Sandberg samt Tove Sohlberg, fil.kand. samt forskningsassistent på SoRAD. 
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3.3 Intervjuer med studenter 
 
Hösten 2005 genomfördes telefonintervjuer med 30 studenter som deltagit i utbildningen i 
Prime for Life på Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap under våren 2005.7 
Intervjuerna, som i genomsnitt tagit ca 25 minuter att utföra, genomfördes som strukturerade 
intervjuer där tio frågor ställdes angående studenternas uppfattning om utbildningen i Prime 
for Life, deras uppfattning om alkoholkulturen vid studieorten samt tänkbara effekter av 
utbildningen (intervjuguide, se bilaga 1).  
 

3.4 Enkäter 
 
Effektstudien, 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) har fått besvara en enkät (se Bilaga 3) före 
utbildningstillfället (T1) två veckor efter utbildningstillfället (korttidsuppföljning), samt ett år 
efter utbildningstillfället (T2). En jämförelsegrupp bestående av studenter från Örebro 
universitet har fått besvara enkäter vid två tillfällen (motsvarande förmätning och 
ettårsuppföljning).   
 
Den första enkäten (T1) samlades in löpande under april-maj månad 2005 allt eftersom 
utbildningen i Prime for Life genomfördes på Institutionen för Restaurang- och 
måltidskunskap. Experimentgruppens korttidsuppföljning genomfördes två veckor efter 
respektive individs deltagande i utbildningen. I april-maj 2006 samlades data in för 
ettårsuppföljningen (T2). 
 
Enkäterna har bestått av ett trettiotal frågor (se Bilaga 2), 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) 

 
Enkäternas utformning har provats i en pilotstudie riktad till ett bekvämlighetsurval bestående 
av ett tiotal nyckelpersoner inom Försvarsmakten. 8  En utvärdering av Prime for Life har 
genomförts parallellt inom Försvarsmakten, och i syfte att få så stor jämförbarhet mellan 
utvärderingarna, har enkäterna utformats i princip likalydande i de båda studierna så när som 
på bakgrundsvariabler samt livssituationsfrågor vilka utformats specifikt för denna 
utvärdering.  
 
Då utbildningen i Prime for Life schemalagdes för de olika klasserna på institutionen för 
Restaurang och Måltidskunskaptbildningarna, har utskick kunnat planeras så att studenterna 
fått enkäter sända till sig två veckor före samt två veckor efter genomförd utbildning i Prime 
for Life.   
 
                                                 
7 Intervjuerna genomfördes av Bo Sandberg samt Alpha Sow, socionomstuderande. 
8 Urvalet har bestått av bland annat alkohol- och drogansvariga, verksjurister, fackliga företrädare m.fl. 
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3.4.1 Webbenkät 
 
För att administrera datainsamling genomfördes s.k webbenkäter, med vilket här avses 
enkäter som besvaras via en hemsida till vilken respondenterna får tillgång via en personlig 
länk som skickas ut till respondenten via e-post. Respondenten loggar in för att besvara 
enkäten, och hans eller hennes svar lagras i en skyddad databas. I denna utvärdering har den 
e-postadress som varje student vid Örebro universitet tilldelas använts för utskick av länkar 
till e-postenkäter. För administration av datainsamlingen av webbenkäterna har Statisticon AB 
i Uppsala ansvarat. 
 
E-postanvändningen beskrevs som vara hög och utbredd av ansvariga inom Örebro 
universitet. Information till studenter om kurser, examination m.m. sänds ut till de e-
postkonton som studenterna erhåller vid registrering vid universitetet. Med hänsyn till att det 
vid terminsstart inte är alla studenter som aktiverat sina studentkonton, samt risken att en del 
studenter inte regelbundet använder den e-postadress de tilldelats av universitetet för privat 
bruk utan enbart om de vet att information skall komma från universitetet, har enkäter även 
skickats ut i pappersformat per post till dem som inte besvarat webbenkäterna. 
 
I det empiriska underlaget för denna rapport är ca 80 procent av enkätmaterialet från 
förmätningen och ca 90 procent vid ettårsuppföljningen baserat på e-postadministrerade 
webbenkäter. 
 
 

3.4.2 Urval experimentgrupp 
 
Prime for Life genomfördes som en frivillig schemalagd utbildning på institutionen. 
Inledningsvis riktades utvärderingen till samtliga studenter på institutionen. Populationen 
studenter definierades av antalet för vårterminen 2005 registrerade studenter vid institutionen, 
vilket uppgick till 223 individer i mitten av februari samma år. Samtliga dessa studenter 
tillsändes information om utvärderingen samt enkäter, per vanlig post samt e-post, i februari 
2005. 
 
Efter genomförd utbildning, fokuserades utvärderingen på att följa upp de studenter som 
deltog i utbildningen, vilka således utgjorde urvalet för uppföljningsenkäterna. 
 
Svarsfrekvenser experimentgrupp 
 
Enligt uppgifter från PRI deltog totalt 62 individer i hela utbildningen i Prime for Life vid 
Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap vid Örebro universitet. Ytterligare tio 
studenter påbörjade utbildningen, men lämnade den före den andra utbildningsdagen.  
 
112 studenter på institutionen hade besvarat den första enkäten. Dessa enkäter matchades med 
hjälp av Statisticon mot de deltagarförteckningar som uppförts av PRI vid 
utbildningstillfällena. Vid avslutad datainsamling (våren 2006) hade 44 stycken av de 
individer som deltagit i utbildningen besvarat enkäten före (T1) samt 12 månader efter 
genomförd utbildning (T2). Detta innebär att 71 procent av dem som deltog i utbildningen är 
inkluderade i utvärderingen. 
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Bland deltagarna i utbildningen i Prime for Life var 53 procent kvinnor och 47 procent män. 
Fördelningen bland deltagarna i utvärderingen är 56 procent kvinnor och 44 procent män. 
 
77 procent (33st.) av deltagarna i utvärderingen läser på utbildningen med inriktning på mat 
och dryck, 19 procent (8st.) utbildning med inriktning på hotell. Fem procent (2st.) har ej 
angivit vilken inriktning de har på sin utbildning. 
 
88 procent (38st.) bor på studieorten (Grythyttan), fem procent (2st.) bor på annan ort med 
mer än 50 000 invånare och sju procent (3st.) bor på annan ort med färre än 50 000 invånare. 
 

3.4.3. Urval jämförelsegrupp 
 
I och med att tidigare studier om studenternas alkoholkonsumtion vid Institutionen för 
Restaurang- och måltidskunskap inte finns, har möjlighet inte funnits att välja en 
jämförelsegrupp utifrån tillgänglig kunskap om konsumtionsmönster inom andra universitet 
och/eller institutioner. Det har på förhand varit omöjligt att bedöma om institutionens unika 
program, studenturval samt geografiska läge är något som kan antas innebära en högre eller 
lägre alkoholkonsumtion bland dess studenter än på andra institutioner och studentorter. 
 
Istället för att matcha experimentgruppen mot en liknande institution, vilket bedömdes vara 
svårt med tanke på att Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap kombinerar både en 
unik utbildning med en geografisk placering som är svår att hitta en motsvarighet till, valdes 
för utvärderingen en jämförelsegrupp bestående av studenter på två institutioner inom Örebro 
universitet. Studenterna i jämförelsegruppen är därmed i huvudsak bosatta i en större tätort 
med ett större campusområde än experimentgruppen, vilket är en metodologisk begränsning 
med tanke på att tillgången till restauranger och barer kan antas vara en viktig faktor som 
påverkar alkoholkonsumtion bland studenter. En fördel i sammanhanget är dock att i och med 
att samtliga studenter i utvärderingen tillhör samma universitet, så kan vissa andra faktorer 
som antagits viktiga i sammanhanget förutsättas vara samma för experiment- och 
jämförelsegrupp. Till detta hör t.ex. övergripande policydokument och handlingsplaner 
gällande alkohol för universitetet, tillgång till studenthälsa m.m. 
 
Utifrån tillgänglig studentstatistik (köns- samt åldersfördelning) från Örebro universitet 
bedömdes studenter från institutionen för ekonomi, statistik och informatik samt institutionen 
för naturvetenskap vara mest lämpade som jämförelsegrupp. Storleken av urvalet beräknades 
utifrån ett antagande att experimentgruppen skulle bestå av 200 studenter, d.v.s. att 200 
studenter vid Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap skulle komma att välja att 
genomgå utbildningen i Prime for Life. Med hänsyn till förväntat bortfall gjordes ett 
överdimensionerat slumpmässigt urval av 1200 studenter vid de två institutionerna vid Örebro 
universitet. 
 
Svarsfrekvens jämförelsegrupp 
 
Av de 1200 studenterna i urvalet för jämförelsegruppen hade 719 aktiverat den e-postadress 
som tilldelats dem av universitetet. Till resterande (491) studenter skickades den första 
enkäten ut i pappersform. Totalt svarade 482 individer på enkäten. 
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Då 20 enkäter kommit i retur på grund av att adressaten saknats på den av universitetet 
registrerade adressen, har dessa dragits bort från bruttourvalet. Svarsfrekvensen är således 482 
av 1180 studenter i urvalet, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 41 procent. 
 
Vid ettårsuppföljningen besvarade 359 individer på enkäten, vilket motsvarar 74 procent av 
dem som genomförde den första enkäten. Utvärderingsresultaten baseras enbart på dessa 359 
individer, vilket således innebär att det är samma individer som deltagit vid de två 
mättillfällena (T1 och T2).  
 
58 procent (192st.) av respondenterna i jämförelsegruppen är kvinnor, 42 procent (139st.) är 
män. I urvalspopulationerna var könsfördelningen 50/50 på institutionen för ekonomi, statistik 
och informatik och 62/48 på institutionen för naturvetenskap (år 2005). I materialet har 85 
procent (299st.) av respondenterna angett att de läser ekonomi, statistik och informatik medan 
enbart en procent (4st.) angett att de läser naturvetenskap 13 procent (47st.) har angett annan 
studieinriktning. 
 
74 procent (261st.) av respondenterna i jämförelsegruppen bor i Örebro. Ytterligare åtta 
procent (290st.) bor på annan ort med mer än 50 000 invånare. 18 procent (62st.) bor på annan 
ort med färre än 50 000 invånare.  
 

3.5 Andra insatser av betydelse för utvärderingen 
 
I syfte att föra en löpande dialog med utvärderingens aktörer och därmed förankra 
utvärderingen samt att öka utvärderarens förståelse för utbildningens implementering och det 
kontext vari den genomförs, har under utvärderingens gång ett tiotal möten hållits med 
Alkoholkommittén. På mötena har i regel Erika Moberg som representant från PRI deltagit, 
Marie Sorjonen som representant för studenthälsovården vid Örebro universitet samt Elisabet 
Flennemo från Alkoholkonsument som finansiär av projektet samt utvärderingen.  
 
För att säkerställa datainsamlingens genomförande, har utöver telefon- och e-postkontakt fyra 
arbetsmöten genomförts med Statisticon AB i Uppsala, vilka ansvarat för administration av de 
webbaserade enkäterna (se vidare nedan). 
 
Utöver dessa möten och löpande e-postkontakter har avstämningssamtal per telefon 
kontinuerligt genomförts med Örebro universitet, institutionen för Restaurang och 
Måltidskunskap, Alkoholkommittén, PRI samt med Landstingshälsan i Örebro.  
 
I samband med planeringen av utvärderingen hölls ett planeringsmöte på Institutionen för 
Restaurang och Måltidskunskap. Mötet hölls i direkt anknytning till att en utbildning i Prime 
for Life genomförts för personal på institutionen i syfte att förankra interventionen gentemot 
studenterna. Vid detta möte medverkade personal och kontaktperson vid institutioner, 
representanter för PRI, studentkåren och studenthälsan, och strategiska frågor kring 
utbildningen och utvärderingens genomförande diskuterades. 
 
Ett informationsmöte om utbildningen samt utvärderingen hölls vid Studentkårens årsmöte i 
Grythyttan den 16 februari 2005. Deltagande studenter fick då information om både 
Alkoholkommitténs satsning, utbildningens innehåll samt hur och varför en utvärdering skulle 
göras.  
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Informationsbrev angående utvärderingens genomförande (undertecknade av projektledaren 
för utvärderingen samt rektor vid Örebro universitet) skickades ut till samtliga studenter i 
urvalsgrupperna före genomförandet av förmätning samt ettårsuppföljning. Respondenternas 
frivilliga deltagande samt att lämnade uppgifter behandlas konfidentiellt betonades och 
framhävdes även i den information som bifogades utskickade enkäter. 
 
För att stimulera studenter att besvara enkäterna, har trisslotter samt biobiljetter lottats ut 
bland deltagarna. I jämförelsegruppen har även en cykel lottats ut per datainsamlingsperiod. 
För varje inkommet svar har fem kronor satts in till Rädda Barnen.  
 
Utvärderaren har själv genomgått utbildningen i Prime for Life för att få ökad förståelse för 
programmets innehåll och pedagogik. 
 

3.5.1 Etiska överväganden 
 
Frågor rörande alkoholkonsumtion samt sociala förhållanden kan ses som känsliga, och det 
har därför varit av yttersta vikt att garantera respondenternas anonymitet i undersökningen. 
Vid upphandlingen avseende genomförandet av webbenkäter för utvärderingen formulerades 
följande krav på datainsamlingen: 
 

• Webbenkäten skall ligga på en väletablerad och beprövad (säker) serverplats 
• Varje respondent skall få en unik kod för att besvara enkäten och säkerställa att ingen 

annan än avsedd respondent kan besvara enkäten 
• Systemet skall vara uppbyggt för att skydda respondenternas identitet. 

 
I praktiken innebär en webbenkät att under pågående undersökning så existerar en koppling 
mellan e-postadress (respondentens identitet) och den kod som tillskrivs respondenterna för 
att kunna matcha att samma individer deltar vid de olika mättillfällena. Statisticon AB har 
lämnat garanti att svar behandlas så att respondenternas identitet inte röjs för icke behöriga, 
och de data som levererats till forskaren har varit avidentifierade, d.v.s. utan uppgift om e-
postadress eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera enskilda respondenter. 
  
De pappersenkäter som har genomförts för att fånga upp de studenter som inte besvarat på 
webbenkäterna, har administrerats av forskaren på SoRAD. Enkäterna har försetts med en 
personlig kod som studenterna själva har fått konstruera och som inte kan användas för att 
identifiera vem studenten är. Studenterna har själva fått välja om de velat delta i utlottning av 
trisslotter, biobiljetter och cykel och om de så önskat har de fyllt i en lös blankett med 
kontaktuppgifter som insänts tillsammans med enkäten. Blanketten har separerats från 
enkäten direkt vid ankomst.  
 
På grund av det låga antalet individer i experimentgruppen i kombination med att studenterna 
tillhör en relativt liten institution, redovisas analyserna utan uppdelning på kön. Detta görs för 
att minimera risken för att grupper av studenter eller enskilda individer skall kunna 
identifieras. 
 
Utvärderingsplanen har insänts till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm för 
etikprövning. Nämnden beslutade att forskningen inte omfattas av etikprövningslagen (beslut 
2004-12-27), då forskningspersonerna lämnat ett i vederbörlig ordning inhämtat samtycke. 
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3.6 Genomförande av analys samt värdering av resultat 
 
Resultaten presenteras i två kapitel. Kapitel fyra innehåller resultat avseende själva 
genomförandet av utbildningen, och återspeglar de två första delarna (1-2) av programteorin. 
Det empiriska materialet för kapitlet består främst av intervjuer, men även en del data (t.ex. 
kursutvärdering) baserade på enkätstudierna.  
 
Analysen angående riskmedvetenhet (del 3 i programteorin) samt effektresultat avseende 
alkoholvanor (del 4 i programteorin), har genomförts på tre nivåer. Resultaten presenteras 
dels för samtliga studenter i experiment- och jämförelsegrupp, dels för ”riskmedvetna” och 
dels för ”riskkonsumenter. De tre analysnivåerna presenteras närmare i kapitel 5.  
 
Enskilda intervjuer med personal och studenter, samt den transkriberade gruppintervjun med 
personal, har fungerat som ett kunskapsunderlag för ökad förståelse för utvärderingsobjektet. 
Intervjuerna har även tjänat till att identifiera centrala teman och frågeställningar för enkäter 
och frågor till studenter. Intervjuerna har i det avseendet inte haft syftet att utgöra en i sig 
fristående empirisk studie, utan kan ses som viktiga delar i ett holistiskt perspektiv där 
utvärderaren har strävat efter att sätta utbildningssatsningen i ett sammanhang samt att få ökad 
förståelse för dess genomförande och resultat. Anteckningar från studentintervjuerna har förts 
in i en databas för att möjliggöra enklare analyser i SPSS.  
 
Undersökningen av deltagarna i utbildningen i Prime for Life är en totalstudie, då de 
studerade individerna inte är ett stickprov utan representerar dem som deltagit i utbildningen. 
Det faktum att hela populationen studeras innebär att det inte finns något behov av att göra 
signifikanstest för att avgöra huruvida förändringar går att generalisera från urval till 
population. Förändringar i experimentgruppen betraktas som reella. Signifikanstest  redovisas 
för experimentgruppen, då de med viss möjlighet kan användas som ett mått för att fastställa 
om effekten av en variabel är robust, och inte ett resultat av slumpen.  
 
I jämförelsegruppen fanns vid förmätningen fyra individer med en årskonsumtion av alkohol 
på över 2000 cl ren alkohol (100%).9 Deras konsumtion är i förhållande till övriga svarande i 
jämförelsegruppen samt experimentgruppen extremt hög. Dessa fyra individer hade en 
genomsnittlig årskonsumtion på drygt 31 liter per år,10 jämfört med drygt fyra liter för hela 
jämförelsegruppen. Dessa fem fall har tagits bort från analyserna i kapitel fem och sex, då de 
påverkar hela jämförelsegruppens svar. Den maximala storleken på jämförelsegruppen i 
analyserna är således 354 individer. 
 
Analysen av det statistiska materialet (enkätresultaten) har gjorts genom att studera 
förändringar för olika variabler från förmätning till ettårsuppföljning (samt 
korttidsuppföljning där relevant). Förändringarna för experimentgruppen jämförs med 
utvecklingen i jämförelsegruppen. Vid varje specifik analys har respondenterna matchats med 
på individnivå vid de olika mättillfällena. Detta gör att antal individer vid olika analyser 
varierar, beroende på om en enskilda respondenter har besvarat den aktuella frågan vid de 

                                                 
9Årskonsumtion har beräknats som ”Hur ofta” variabeln med värdena 0, 6, 24, 96 samt 192 (gånger/år) 
multiplicerat med lägsta antal angivna glas per konsumtionstillfälle (se Bilaga 2). Produkten har multiplicerats 
med 1,6 för att få en totalkonsumtion i 100% ren alkohol. 
10 Detta motsvarar ca 110 helflaskor sprit (40%) per år.  
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mättillfällen som den aktuella analysen avser. (Vissa variabler, framför allt vad gäller 
jämförelsegruppen vid ettårsuppföljning har haft ett stort internt bortfall).11

 
 
Den sammantagna analysen i kapitel sex innebär ett försök att väga ihop effektresultaten samt 
genomförandestudien, samt återkoppla dessa till utvärderingens kärnfrågor. 

                                                 
11 Analyser har gjorts i det statistiska programmet  SPSS med hjälp av oberoende t-test och icke-parametriska 
test (Wilcoxon och Mann-Whitney). Testresultat redovisas i denna rapport enbart för statistiskt signifikanta 
resultat. 
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4. Resultat avseende planering samt genomförande av 
utbildningen 
 
I detta kapitel presenteras resultaten gällande genomförandet av utbildningen i Prime for Life 
samt vilka direkta effekter (kunskap samt vilja att förändra alkoholvanor) som uppstått hos de 
studenter som genomgått utbildningen (motsvarande 1-2 i programteorin). Resultaten baseras 
främst på intervjuer med personal och studenter. 
 

4.1 Vilken är alkoholkulturen bland studenter på institutionen? 
 
Effektresultaten avseende alkoholvanor (kapitel 5), ger en inblick i (ett urval av) studenters 
alkoholvanor på Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap. Det har under 
utvärderingens genomförande varit en ambition att försöka få en bild från personal och 
studenter på hur alkoholkulturen ser ut i den speciella studiemiljö som Institutionen för 
Restaurang- och måltidskunskap utgör. 
 
Det kan antas att den utbildningsinriktning som erbjuds på Institutionen för Restaurang- och 
måltidskunskap i sig kan vara alkoholfrämjande i och med att alkohol ingår som en naturlig 
del i utbildningen (t.ex. sommelierutbildning) och att kurser erbjuds i t.ex. dryckeskunskap. Å 
andra sidan måste studenterna på institutionen genomgå kursen ”ansvarsfull 
alkoholhantering” för att få ut sin examen. Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om 
alkoholpolitik, alkoholens skador samt att lära ut ansvarsfull alkoholhantering i praktiken. 
Studenterna får lära sig om konsumtions- och skadeutvecklingen bland befolkningen, 
alkoholens inverkan på kroppen (till exempel tolerans-, beroende- och skadeutveckling) samt 
regler för serveringstillstånd och utskänkning och modeller för ansvarsfull alkoholhantering.12

 
Den särskilda studieinriktningen på institutionen innebär kontakt med alkohol, t.ex. 
vinprovning under lektionstid. En person i gruppintervjun kommenterar detta med att 
 
  ”Här får man ju möjlighet att under föreläsningstid prova 
  väldigt mycket… och dom är ju rekommenderade att spotta…
  men det är klart att det sväljs en del… vi har inte gjort tester
  på dem tror jag…för att se om de kan köra bil efteråt… efter
  såna provningar när man kanske har provat 20 viner… men…
  eh…. Så att de får i sig en del, så de får lära sig att dricka  
  men de flesta lär sig ju att dricka på ett klokt sätt.” 
 
Personalen trodde inte att alkoholkonsumtionen bland studenter på institutionen var högre 
eller mer problematisk än på andra studentorter. Snarare understryks att studenterna på 
institutionen skiljer sig från andra studenter, då utbildningen inriktar sig på att hantera alkohol 
”rätt”. Studenterna ”pratar mycket om mat och dryck i kombination, man pratar kvalité mer 
än man pratar om mängd…” som en lärare uttrycker det.  
 
I gruppintervjun lyfte flera personer fram institutionens alkoholpolicy som ”väldigt sträng”. 
Institutionen hade en alkohol- och drogpolicy långt innan universitetet formulerade sin 

                                                 
12 Institutionen presenterar själva kursen på Systembolagets sajt IQ (www.iq.se). Ansvarsfull alkoholhantering 
beskrivs där som ett konkret projekt för att minska eller förebygga alkoholrelaterade problem. 
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allmänna policy, och det var enligt intervjupersonerna studenterna själva som utformat denna 
policy. Från institutionens sida gavs delvis intrycket om att studenterna har eller åtminstone 
hade haft god kännedom om denna alkoholpolicy: ”(…) när den utarbetades visste alla om 
den. Då var alla involverade och den lanserades ju så att alla visste om den.” Enligt 
enkätresultaten från de studenter som deltog i utbildningen i Prime for Life (N=44), var det 
endast 16 procent (7st.) som ansåg sig känna till universitetets/institutionens alkoholpolicy 
ganska eller mycket väl. Närmare hälften av studenterna visste ej om att det fanns någon 
policy alls eller saknade helt kännedom om dess innehåll (se även kap 4.6, nedan).13

 
De två vanligaste (och mest motstridiga) typerna av svar från studenterna när de i intervjuerna 
uppmanades reflektera över om studentmiljön på institutionen skiljer sig från andra 
högskolemiljöer, var dels att det finns en problematisk alkoholkonsumtion bland studenter på 
orten, dels att studenterna på institutionen konsumerar mindre mängder men exklusivare typer 
av alkohol jämfört med studenter på andra orter: 
 
  ”Vi är få i Grythyttan – alla känner alla. Det är alltid ett gäng 
  som hårdpumpar onsdagar och lördagar. Det är fler förfester 
  och dylikt med fina viner. Många har dåliga alkoholvanor  
  redan innan de börjar här.” 
 
  ”Restaurangfolk i allmänhet tycks dricka ofta. Många i branschen 
  har hög toleransnivå. De som vet mest om viner dricker ändå de 
  billigaste vinerna som studenter.” 
 
    - - - 
 
  ”I Grythyttan är det lite finare dryckesvanor. Vi lägger mer 
  pengar på dyrare viner, mer smakupplevelser.” 
 
  ”Vi dricker mycket för att lära oss i utbildningen. På andra ställen 
  dricker man för berusningen. Vi dricker inte vad som helst. Mer 
  kvalitet än kvantitet.” 
 
Det är svårt att utifrån intervjuerna få en klar bild av hur alkoholkulturen egentligen ser ut. Att det 
konsumeras alkohol med ”kvalité istället för kvantitet” är en bild som både institution och (en del) 
studenter tycks förmedla, samtidigt som känslan är att det ändå inte riktigt är en bild som stämmer 
överens med studentlivet på orten (se vidare kapitel 5). 
 

4.2 Genomförandet  

 
I det följande ges en beskrivning av hur utbildningssatsningen planerades och förankrades på 
institutionen, samt särskilda hinder och begränsningar för ett ”idealiskt” genomförande. 

                                                 
13 I förhållande till jämförelsegruppen (n=352) är dock kännedomen om universitetets/institutionens 
alkoholpolicy statistiskt signifikant högre på Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap. (Z=-6,31 
p=0,000 Mann-Whitney). 
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4.2.1 Planering och förankring 
 
Alkoholkommittén valde, utifrån etablerade kontakter samt ett visat intresse från Örebro 
universitet, att prova utbildningen i Prime for Life på Institutionen för Restaurang- och 
måltidskunskap vid Restauranghögskolan i Grythyttan. Från slutet av mars till i början av maj 
månad 2005 genomfördes utbildningen i Prime for Life på institutionen. 
 
Den 9:e november 2004 hade PRI ett utbildningstillfälle för lärare och personal på 
institutionen. Knappt hälften av personalen deltog, och därför planerades ytterligare 
utbildningstillfälle till i slutet av januari 2005 då resterande personal, studentkåren samt 
intresserade studenter som kunde tänkas fungera som ”marknadsförare” för utbildningen 
erbjöds att deltaga. Då endast tre personer anmält sitt intresse att delta i januari lades detta 
utbildningstillfälle emellertid ned.  
 
Såväl prefekten på institutionen som rektor vid Örebro universitet beskrevs av 
Alkoholkommittén vara mycket positiva till idén att genomföra utbildningen i Prime for Life 
vid Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap. Satsningen beskrevs tidigt (september 
2004) av projektledningen på Alkoholkommittén som väl förankrad på institutionen. 
 
Flera intervjupersoner bland personalen har emellertid beskrivit det som att valet att 
genomföra Prime for Life på institutionen inte var deras. De upplevde behoven av 
alkoholutbildning som specifika och att den utbildningen som Alkoholkommittén erbjöd var 
generell och levde inte upp till deras förväntningar och behov. Gemensam planering och att 
utbildningen planeras mer ingående med institutionen beskrevs som viktigt för att få lärarna 
engagerade. Som det var nu fanns ingen gemensam bild av vad utbildningen skulle innebära. 
Även om institutionsledningen var positiv till utbildningssatsningen, så var det inte tillräckligt 
väl förankrat hos kursansvariga, som upplevde det som en extra belastning att strukturera om 
scheman för att få plats med en kurs som de själva inte initierat och som flera dessutom 
utifrån egen erfarenhet inte tyckte var en passande utbildning. 
 
Tf prefekt på institutionen uttryckte det som ”svåradministrerat” att få till utbildningen i 
Prime for Life. Utbildningen består av många småkurser vilket skapar dåliga förutsättningar 
för att lägga in nya saker rent schematekniskt. Alla förändringar tar tid att förankra hos 
personalen. 
 
 
4.2.2 Personalens erfarenheter av utbildningen
 
Som ovan nämnts genomfördes i november 2004 en utbildning i Prime for Life med personal 
på Grythyttan då tio av ca 20 personer ur personalen deltog. Utbildarna från PRI uttryckte 
efter genomförd kurs besvikelse över personalens bemötande. Representanter för PRI beskrev 
det som att de kände ett motstånd från personalen gentemot utbildningen, och att personalen 
kom och gick under lektionerna, vilket utbildarna upplevde som nonchalant.   
 
Av intervjuer med personal och i samtal med utbildare, framgår att det i princip var en person 
i personalen som var uttryckligen positiv till utbildningen. ”Jag var mer positiv än många 
andra”, som läraren blygsamt uttryckte det själv. I intervjuerna framkom dock ett tydligt 
missnöje med den pedagogik som användes av PRI:s instruktörer: 
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  ”(…) ungefär den där stilen man kanske hade när man  
  gick på lågstadiet… tryck in det här, reflektera inte, tänk  
  inte, utan ta till dig. Så jag tyckte det var en dålig  
  utbildning, faktiskt.” 
 
  ”(…) de ställde enkla frågor och begränsade den egna reflektionen.  
  Det var generande. Det sättet att fråga på fungerar på barn, men vi 
  är ju vuxna människor. Dialogen med deltagarna brast.” 
 
En person i gruppintervjun berättade om sina funderingar under utbildningen: 
 

”(…) studenterna kommer inte att komma tillbaka [efter den första 
utbildningsdagen] (---) Om dom sitter där och får samma information 
som jag, så tänkte jag de kommer aldrig.” 
  

Några deltagare i gruppintervjun menade att den typ av utbildning som Prime for Life innebär 
gör det oerhört viktigt att pedagogiken är rätt för att budskapet skall gå fram. Flera 
intervjupersoner antydde, som nämnt, en stark skepsis mot presentationstekniken, och trodde 
att studenterna skulle dela personalens uppfattning. 
  
Det fanns dem i personalintervjuerna som gav en mer nyanserad bild, och menade att det 
handlade om ett kommunikationsproblem mellan PRI och personalen. I och med att 
personalen inte visste vad de skulle komma att delta i, reagerade de kritiskt mot programmet. 
Institutionen beskrivs som unik och inte jämförbar med andra universitet, och personalen hade 
ett behov att diskutera detta specifika.  
 
Efter det, enligt samtliga berörda parter, misslyckade försöket med personalutbildning i Prime 
for Life på institutionen fördes diskussioner mellan Alkoholkommittén, institutionen, kåren,  
PRI samt utvärderaren om olika strategier för att få studenterna att komma till utbildningen. 
Att nå ut direkt till studenterna ansågs viktigt, och Alkoholkommittén samt utvärderaren 
deltog därför vid kårens årsmöte i Grythyttan den 16 februari 2005 för att informera om 
satsningen samt om utvärderingen av densamma. För att skapa positiva incitament för 
studenterna att delta bjöd Alkoholkommittén på lunch under utbildningsdagarna och PRI gav 
alla deltagare ett skriftligt intyg på genomförd utbildning. 
 
I intervjuer har kursansvariga uttryckt det som problematiskt att det kom som ett ”direktiv” att 
utbildningen skulle genomföras och att de tvingades justera scheman för att få plats med 
Prime for Life. Under gruppintervjun diskuterades om de ”schematekniska” problemen kunde 
hänga ihop med att man personligen som lärare inte tyckte att utbildningen i Prime for Life 
var särskilt bra: 
 

”- (…) hade det varit en bättre utbildning som jag ser det i alla 
fall, då hade det inte varit så mycket diskussioner tror jag…” 
”- Då hade man kanske haft en annan inställning till det” 
”- Ja… då blir det inte så svårt…” 
”- Antagligen inte” 
 
”Man håller ju hela tiden på att utvärdera sig själv (…) man vill  
hela tiden stå för det man gör och säga ”vi är bäst i branschen”,  
och det vi levererar är verkligen top of the notch… om man då  
känner att jamen det här håller inte riktigt… 
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”Det kändes svårt att motivera… att man plockade bort kurs- 
moment för att få plats med den här utbildningen när man vet…  
vad det är för någonting…” 

 
En följdfråga till denna diskussion blev om personalen trodde att deras egen erfarenhet av 
utbildningen i Prime for Life kunde tänkas ha påverkat den bild de förmedlade gentemot 
studenterna om vikten av att delta. Personalen betonade dock att någon negativ bild av 
utbildningen inte förmedlats av dem, utan att de försökt hålla sig neutrala inför studenterna 
när de presenterad utbildningen.  
 

4.2.3 Studenternas information om, samt förväntningar på utbildningen 
 
De flesta (17 av 27) intervjuade studenterna har angett skolan/lärarna som den 
informationskanal som uppmärksammat dem om utbildningen i Prime for Life. Av 
intervjuerna framgick att det främst är en namngiven lärare som refereras till som förmedlat 
en positiv bild av Prime for Life. Nio studenter angav att de fick information om utbildningen 
via mejl,14 nio uppmärksammade utbildningen då den var schemalagd (om än inte 
obligatorisk undervisning). Ytterligare informationskanaler var tips från vänner samt 
deltagande vid det nämnda informationsmötet vid kåren som Alkoholkommittén och 
utvärderaren höll angående utbildningen och utvärderingen under våren 2005.15

 
De flesta studenterna som intervjuats, menade att de gick utbildningen av nyfikenhet eller 
intresse för alkoholfrågor (18 av 27). Bland de främsta övriga anledningarna var att 
utbildningen var schemalagd (fem personer), samt att intervjupersonen uppfattat utbildningen 
som obligatorisk (fem personer).  
 
De flesta intervjuade studenter menade att de inte hade några specifika förväntningar på 
utbildningen (14 av 27), samtidigt så var många (11st.) positivt överraskade av utbildningens 
innehåll och kvalité. Endast fyra intervjuade studenter uttryckte att kursen inte levde upp till 
deras förväntningar. Denna besvikelse uttrycktes främst som besvikelse över att utbildningen 
tog för lång tid i anspråk och att den tog upp vad de tyckte var självklara saker. 

                                                 
14 Information via mejl avser antingen informationsbrev från utvärderaren eller utbildningsinstitutet PRI. Vilken 
som studenterna avsett framgår tyvärr inte av intervjuerna. 
15 Studenterna har kunnat ange flera informationskällor, varför antalet “kanaler” totalt summerar till ett högre 
antal än 27. 
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4.2.4 Studenternas erfarenheter av utbildningen 
 
Deltagare i utbildningen i Prime for Life har fått bedöma kursen utifrån fyra olika aspekter, 
utifrån en betygskala från 1 (mycket dålig) till 4 (mycket bra): 
 
Tabell 1: Studenternas betyg på Prime for Life. Fördelning i procent. Experimentgrupp (n=40).  
 Kursen som 

helhet 
Instruktörernas 
presentations-

teknik 

Instruktörernas 
kunskap på 

området 

Materialet 
(studiehandbok)

Mycket bra 17 29 71 29 
Bra 73 63 27 61 
Dåligt 10 5 3 7 
Mycket dåligt - 2 - - 
     
Vet ej - - - 2 
Totalt 100 100 100 100 
 
 
Mellan 90 procent (avser kursmaterialet) och 98 procent (instruktörernas kunskap) av 
respondenterna har svarat ”bra” (3) eller ”mycket bra” (4) på variablerna. Som en enkel 
kursutvärdering tyder enkätresultaten således på att kursen var mycket uppskattad av 
deltagarna. 
 
Även i intervjuerna framkom med tydlighet att de flesta av studenterna tyckte bra om 
utbildningen i Prime for Life. 20 av 27 intervjuade studenter menade att pedagogiken vid 
utbildningen i Prime for Life var mycket bra. Med anledning av personalens uttryckta 
besvikelse över den pedagogiska modell som utbildningen i Prime for Life använde, 
tillfrågades studenterna om hur de såg på utbildarnas presentationsteknik, särskilt i 
förhållande till hur övrig undervisning bedrivs på institutionen.  
 
 ”Den [utbildningen i Prime for Life] var långt framme i sin tekniska utformning. Ibland  

är sidokurser inte så bra, men de gjorde en bra presentation. Undervisningen 
i Grythyttan varierar mycket i kvalitet.” 
 
”Vi brukar ha lärare som bara pratar och som inte kan någonting om pedagogik. 
Hit brukar det komma kändiskockar, folk från branschen. Ibland har de en massa

 bilder som de bara läser av i stort sett. Prime for Life var mycket bättre. Föreläsarna 
var vana och visste vad de gjorde.” 
 
”Vi har stor variation inom vår utbildning. Positivt var att Prime for Life var  
genomtänkt, vilket ibland saknas i vår utbildning. Liten grupp, möjligheter till  
diskussioner och gott om tid. Bra för oss.” 
 

Kontrasten gentemot personalens synpunkter är tydlig, och utgör i vissa fall en skarp kritik 
mot undervisningen på den egna institutionen. 
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4.2.5 Studenternas syn på erhållen kunskap samt vilja att förändra sina 
alkoholvanor 
 
Det främsta ”kunskapsmåttet” är om studenterna efter genomgången utbildning delar det 
”risktänkande” som utbildningen i Prime for Life bygger på. Denna teoretiska kunskap utgör, 
enligt programteorin för Prime for Life, ett första steg mot förändrade alkoholvanor. I denna 
utvärdering utgör denna riskmedvetenhet en av de två frågeställningarna avseende 
utbildningens effekt på högskolestudenterna, varför denna berörs specifikt i kapitel fem 
(nedan), där utvärderingens effektresultat redovisas närmare. 
 
Studenternas betyg på kursen var som framgått mycket bra, och 97,6 procent (40st.) av 
studenterna i experimentgruppen bedömde vid uppföljningen två veckor efter genomförd 
utbildning kursens faktainnehåll som trovärdigt eller mycket trovärdigt.  
 
Efter genomförd kurs bedömde 21 procent (9st.) av studenterna att de hade vissa tecken på 
ökad biologisk risk för alkoholproblem (se kapitel 2.1) och 14 procent (6st.) bedömde sig ha 
starka tecken på en ökad biologisk risk. Majoriteten (62%) bedömer sig inte ha några tecken 
till ökad biologisk risk. 24 procent (10st.) beskrev sin egen alkoholanvändning som 
kännetecknad av ”högriskval” och 69 procent (29st.) beskrev sin egen konsumtion av alkohol 
som karakteriserad av ”lågriskval”. (En respondent drack inte alkohol alls och en kunde inte 
svara på frågan.).  
 
Majoriteten av studenterna hade alltså, enligt sin egen bedömning, ett genetiskt och socialt 
förhållande till alkohol som indikerade att de efter kursen troligen inte skulle se någon direkt 
anledning till att ändra sina alkoholvanor. 21,4 procent (9st.) svarade att de trodde att de 
skulle komma att förändra sina alkoholvanor som en följd av kursen. 
 
I intervjuerna uttrycker flera studenter att de studenter som skulle ha haft störst värde av att gå 
utbildningen i Prime for Life inte var där. 
 
  ”De som gick på utbildningen har minst problem. De som har 
  problem går inte dit.” 
 
  ”(…) jag tror att de som oftast dricker inte går utbildningen eller
  tar inte till sig informationen även om de skulle behöva göra det.” 
 
Att ha kursen som ett obligatoriskt moment uppgav flera studenter (6st.) spontant vara 
nödvändigt för att få studenter att prioritera det, och särskilt för att säkerställa att de som mest 
behöver utbildningen kommer. 
 
Om de studenter som dricker mest var dem som inte medverkade i utbildningen stämmer, så 
är det en faktor som påverkat i vilken utsträckning utbildningen verkligen nått de  
”högriskkonsumenter” vilka utifrån Prime for Lifes filosofi kan antas vara dem som påverkas 
mest av utbildningen. 
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4.2.6 Värde av utbildningen för individ, grupp samt i förhållande till andra 
kurser på institutionen 
 
I gruppintervjun diskuterade personalen utbildningens ”mervärde på gruppnivå”. En 
intervjuperson uttryckte det som att 
 
  ”Ju mer folk pratar om saker…studenterna pratar och ju mer 
  man får det här inbankat så tror jag också att det finns mindre
  acceptans för droger och överutnyttjande av alkohol om man 
  uttrycker det så… för det finns ingen acceptans hos oss.” 
 
I uppföljningsenkäten uppgav 88 procent (37st.) av studenterna att de tycker det är viktigt 
eller mycket viktigt med den typ av utbildning som Prime for Life innebär för högskolan.  
 
Av de intervjuade studenterna var det tio stycken (av 27) som uppgav att utbildningen i Prime 
for Life kan påverka studentmiljön i stort, men lika många ansåg att utbildningen hade ett 
begränsat värde för att påverka studentmiljön. De främsta argumenten mot att utbildningen 
skulle ha någon effekt på gruppnivå är dels att utbildningen i Prime for Life är individuellt 
inriktad, samt att den inte har någon effekt om inte en majoritet eller alla studenter på 
institutionen går utbildningen. 
 
  ”Kursen borde vara obligatorisk om den skall ge större 
  effekt.” 
 
  ”Om man går utbildningen tillsammans. Alkoholpolicy har  
  begränsad funktion på en högskola. En gemensam kurs är bättre
  så att alla får samma information. I början av utbildningen söks
  gemenskap.” 
 
 
Andelen som tyckte att det var viktigt eller mycket viktigt för dem personligen med denna typ 
av utbildning var 67 procent (28 st) i enkäten till kursdeltagare två veckor efter genomförd 
utbildning. Av de intervjuade studenterna ger merparten (21st.) uttryck för att utbildningen i 
Prime for Life skulle kunna påverka studenternas alkoholvanor. 
 
  ”Ja, eftersom man tänker till. Det fick mig att räkna ut  
  hur mycket jag hade druckit under det första året och jag 
  insåg att jag drack mycket under den första terminen.” 

 
  ”Jag tror garanterat att Prime for Life kan påverka. En väckarklocka. 
  Jag dricker sällan och lite, ändå tänker jag på det. Jag har alkoholism 
  i släkten. Ibland vill de att man skall smaka i skolan… Utbildningen 
  är en tankeställare om man lyssnar. Flera reagerade starkt under kursen.” 
 
 
De flesta (15 av 27) intervjuade studenter menar att utbildningen i Prime for Life hade ett 
mervärde i förhållande till andra kurser på institutionen, särskilt kursen ansvarsfull 
alkoholhantering. Främst lyfter studenterna fram det individuella perspektiv som gavs här, 
och att det personliga perspektivet leder till ett annat sätt att tänka än det bredare 
samhällsperspektiv som ansvarsfull alkoholhantering främst berör. 
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  ”Båda utbildningarna tar upp alkohol. Prime for Life var mer
  djupgående i värderingsbiten… tankegripande… mer om  
  personen och hur kroppen fungerar. Ansvarsfull alkoholhantering
  är mer medicinkunskap och fakta. Det var en chefsöverläkare som
  undervisade oss.” 
 
 

4.3 Medvetenhet om universitetets eller institutionens alkoholpolicy 
 
Ett sätt att närma sig frågan om förändring av alkoholkulturen sker på gruppnivå kan vara om 
medvetenheten om universitetets eller institutionens alkoholpolicy ökar. Örebro universitets 
alkoholpolicy (Dnr cf 1.0.1 191-95) syftar till att skapa trygghet och gemenskap på 
arbetsplatsen genom att förhindra att arbetsmiljön blir en bidragande orsak till alkohol- eller 
drogmissbruk.  
 
Tabell 2: Experimentgruppens kännedom om  
universitetets eller institutionens alkohol- och  
drogpolicy. Fördelning i procent. 
 Experimentgrupp (N=44) 
 T1 (N=44) T2 (n=41) 
   
   
Inte alls 48 32 
Något 36 43 
Ganska väl 14 14 
Mycket väl 2 5 
   
   
Totalt 100 100 
 
 
16 procent av studenterna i experimentgruppen uppgav sig vara ganska eller mycket väl 
insatta i universitetets/institutionens alkohol- och drogpolicy. Vid 12-månadersuppföljningen 
anger färre att de inte alls känner till alkoholpolicyn, dock är det i princip samma andel 
studenter som anser sig känna till policyn ganska eller mycket väl. 
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5. 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. 
 

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

5.1.1 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 
• 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 
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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.  
 

5.1.2 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?”16 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. 
 

5.1.3 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. 
 

5.1.4 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. 
 

5.1.5 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 
                                                 
16 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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variation i fördelningen av svaren mellan experiment- och jämförelsegrupp, har t-tester för 
total AUDIT-poäng utförts på standardiserade värden.17

 
 

5.2 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). 
 
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 23,30 25,52 61/27 ns18

      
Antal glas/tillfälle 41 2,29 1,98 17/37 ns 
Hur ofta/månad 40 3,05 2,85 1/28 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 

                                                 
17 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. 
18 ”ns” står för att förändringen är icke signifikant. Denna beteckning används i de följande tabellerna. 
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Som framgår av tabell 4 ovan har experimentgruppens riskmedvetande med i genomsnitt 
drygt två poäng. 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)19 samt minskningen i AUDIT-poäng (t=0,95 p=0,01 beroende t-test)20 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 22,70 22,87 44/42 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 
 
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 

                                                 
19 Z=-2,20 p=0,03 Wilcoxon 
20 Z=-3,26 p=0,000 Wilcoxon 
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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 
nexp/njmf T1exp T1jmf p nexp/njmf T2exp T2jmf p 

         
Riskmedvetenhet 44/345 23,00 22,72 ns 41/295 25,51 22,92 *** 
         
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 42/345 6,83 6,52 ns 38/272 5,32 5,78 ns 
*** p<0,01 
 
Det fanns vid förmätningen inga statistiskt signifikanta skillnader på någon mätvariabel 
mellan experiment- och jämförelsegrupp. Detta har tolkats som att vid tidpunkten före 
experimentgruppens utbildning i Prime for Life hade experiment- och jämförelsegrupp i stort 
sett samma riskmedvetenhet samt alkoholvanor. 
 
Vid ettårsuppföljningen finns en statistiskt signifikant skillnad mellan experiment- och 
jämförelsegrupp vad gäller riskmedvetenhet (t=4,02 p=0,000 oberoende t-test).21 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). 

 

5.3 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 
PRI:s riskreduceringsmodell (enligt programteorin) bygger på att en ökad riskuppfattning kan 
leda till förändringar av alkoholvanor, är denna grupp av stort intresse. 25 av 44 individer 
(57%) i experimentgruppen hade vid ettårsuppföljningen en högre riskmedvetenhet än vid 
förmätningen. 128 av 354 individer (36%) i jämförelsegruppen hade en högre 
riskmedvetenhet vid ettårsuppföljningen.  
 

                                                 
21 Z=-4,58 p=0,000 Mann-Whitney 
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Tabell 7: Kön- och åldersfördelning hos ”riskmedvetna” respondenter  
i experiment- och jämförelsegrupp. Andel i procent. 
 Experimentgrupp 

(N=25) 
Jämförelsegrupp 

(N=128) 
Andel kvinnor 48 56 
Andel män 52 45 
   
Totalt 100 100 
   
Födda före 1970 4 23 
Födda 1971-1980 32 38 
Födda efter 1980  64 39 
   
Totalt 100 100 
 
 
Grovt sett så är åldersfördelningen ungefär densamma för gruppen ”riskmedvetna” som för 
hela populationen.  
 
I det följande gäller samtliga analyser ”riskmedvetna”, d.v.s. maximalt 25 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 25 21,76 26,80 100/- *** 
      
Antal glas/tillfälle 24 2,46 2,04 21/46 ns 
Hur ofta/månad 24 3,04 2,75 -/29 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

24 2,21 2,13 21/25 ns 

      
AUDIT total 23 6,96 5,52 17/61 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 
signifikant förhöjd riskmedvetenhet (t=-12,29 p=0,000)22 är den mest påtagliga förändringen 
hur ofta studenterna konsumerar alkohol, där minskningen är statistiskt signifikant (t=3,08 
p=0,01 beroende t-test)23

 
 

                                                 
22 Z=-4,39 p=0,000 Wilcoxon 
23 Z=-2,65 p=0,01 Wilcoxon 
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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=128) 
 n T1 T2 Andel som 

ökat/minskat 
p 

Riskmedvetenhet 128 21,05 24,88 100/- *** 
      
Antal glas/tillfälle 125 2,46 2,29 13/27 ** 
Hur ofta/månad 123 2,94 2,66 9/37 *** 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

122 2,62 2,57 25/32 ns 

      
AUDIT total 115 6,54 6,10 25/44 ns 
** p<0,05 *** p<0,01 
 
I jämförelsegruppen minskar den genomsnittliga konsumtionen per tillfälle med knapp 
statistisk signifikans (t=1,00 p=0,05 beroende t-test).24 Frekvensen av alkoholkonsumtion 
minskar även den med statistisk signifikans (t=4,70 p=0,000).25

 
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 25/128 21,76 21,05 ns 25/128 26,80 24,88 *** 
         
Antal glas/tillfälle 25/125 2,40 2,46 ns 24/128 2,04 2,30 ns 
Hur ofta/månad 25/128 3,04 2,88 ns 24/123 2,75 2,66 ns 
Frekvens 
intensivkonsumtion 

25/121 2,20 220 ns 24/123 2,13 2,07 ns 

         
AUDIT total 25/117 6,80 6,60 ns 23/122 5,52 6,10 ns 
*** p<0,01 
 
Att båda grupperna har höjt sin riskmedvetenhet är givet eftersom det är just gruppen 
riskmedvetna som studerats. Vid det första mättillfället var den genomsnittliga 
riskmedvetenheten i experiment- och jämförelsegrupp i princip densamma (ingen statistiskt 
signifikant skillnad). Vid ettårsuppföljningen är experimentgruppens riskmedvetenhet 
emellertid tydligt och statistiskt signifikant högre än jämförelsegruppens (t=4,11 p=0,000 
oberoende t-test).26  
 
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 
                                                 
24 Z=-1,89 p=0,06 Wilcoxon 
25 Z=-4,33 p=0,000 Wilcoxon 
26 Z=-2,91 p=0,00 Mann-Whitney 
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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. 
 
 

5.4 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. 

 32
 



 
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 23,76 26,58 65/24 ** 
      
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. 65 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 22,60 23,08 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)27, liksom frekvensen för 
intensivkonsumtion (t=4,55 p=0,000)28 och genomsnittlig AUDIT-poäng (t=4,35 p=0,000)29

 
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 23,11 22,45 ns 17/115 26,58 23,07 *** 
         
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 
 
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-

                                                 
27 Z=-5,10 p=0,000 Wilcoxon 
28 Z=-4,26 p=0,000 Wilcoxon 
29 Z=-4,58 p=0,000 Wilcoxon 
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test).30 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.  
 

• Vid ettårsuppföljningen fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 
avseende riskmedvetenhet (t=5,77 p=0,000 oberoende t-test).31  

• En statistiskt signifikant skillnad kvarstod mellan grupperna avseende mängd 
konsumerad alkohol per dryckestillfälle (t=-2,30 p=0,02 oberoende t-test).32  

• Tolv månader efter utbildningen fanns även en statistiskt signifikant skillnad mellan 
grupperna avseende frekvens intensivkonsumtion (t=-2,61 p=0,01)33 samt  

• genomsnittlig AUDIT-poäng (t=-2,01 p=0,05 oberoende t-test).34 
 
I förhållande till jämförelsegruppen så dricker riskkonsumenterna i experimentgruppen 
mindre per tillfälle samt intensivkonsumerar mer sällan. Däremot dricker de inte mer sällan än 
jämförelsegruppen.35 Det mest framträdande resultatet för riskkonsumenterna är att 
riskkonsumenterna som genomgått utbildningen i Prime for minskat sin genomsnittliga 
AUDIT-poäng i förhållande till jämförelsegruppen.  
 
 
 

                                                 
30 Z=-2,42 p=0,02 Mann-Whitney 
31 Z=-3,83 p=0,000 Mann-Whitney 
32 Z=-2,53 p=0,01 Mann-Whitney 
33 Z=1,88 p=0,06 Mann-Whitney 
34 Z=-2,31 p=0,02 Mann-Whitney 
35 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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6. Slutsatser och diskussion 
 
I det följande återkopplas resultaten från kapitel fyra och fem till utvärderingens kärnfrågor 
(se kap 1.1). 

6.1 Programinnehåll 
 

6.1.1 Passar programmet målgruppen? 
 
För genomförandet av en primärpreventiv satsning och samtidigt nå så många 
”riskkonsumenter” av alkohol som möjligt, förefaller universitetet vara en strategiskt lämpad 
arena. Åtminstone 40 procent av deltagarna i såväl experiment- som jämförelsegrupp kunde 
med AUDIT identifieras som personer med en riskabelt hög alkoholkonsumtion. 
 
Studenterna på Institutionen för Restaurang- och Måltidskunskap har en studieinriktning mot 
restaurang, måltid, dryck och hotell. Om studenterna har ett personligt intresse för mat och 
dryck, samt professionella ambitioner där kunskap av den typ som Prime for Life förmedlar 
kan ha ett mervärde, så torde utbildningsmiljön i Grythyttan vara mycket lämpad för att 
genomföra denna typ av utbildning. Om studenterna kan få en känsla av att utbildningen berör 
dem både på ett personligt plan och i sin yrkesroll inom restaurangbranschen, utan att för den 
delen känna sig utpekade som en särskild ”riskgrupp”, så torde just den studiemiljö som 
Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap är kunna vara en stödjande struktur för 
genomförandet av denna typ av utbildning. Flera av studenterna har i intervjuerna betonat att 
de sett ett värde i att deltaga i utbildningen utifrån en framtida karriär inom en bransch där 
alkohol är vanligt förekommande. Denna typ av artikulerade, långsiktiga och strategiska 
yrkesmässiga skäl för att delta i en alkoholpreventiv utbildning är troligen svåra att hitta på 
särskilt många andra universitetsinstitutioner.  
 

6.1.2 Hur tas kursen emot?  
 
Utbildarna från PRI har fått generellt sett mycket höga omdömen från studenterna vad gäller 
utbildningens genomförande. En minoritet av studenterna kände sig emellertid motiverade att 
förändra sina alkoholvanor direkt efter genomförd kurs. 
 
En majoritet av studenterna ser det som viktigt med den typ av utbildning som Prime for Life 
utgör för högskolan samt för dem själva. 
 

6.1.3 Vad händer på gruppnivå med alkoholkulturen? 
 
Vad som händer på gruppnivå med alkoholkulturen är svårt att besvara utifrån denna 
utvärdering. Endast en minoritet av studenterna har god eller mycket god kännedom om 
universitetets/institutionens alkoholpolicy. För att uppnå effekter på gruppnivå som kan 
påverka alkoholkulturen är det troligt att fler studenter måste genomgå en utbildning, och 
insatsen bör troligen förankras tydligare och rikta sig till samtliga berörda i 
genomförandemiljön. 
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6.1.4 Möjligheten att implementera utbildningen för studenter på 
högskolan? 
 
Att 62 studenter av ca 220, d.v.s. drygt en fjärdedel av studenterna på institutionen, deltagit i 
utbildningen är troligen en ganska hög siffra, särskilt då den varit frivillig och tagit två dagar 
att genomföra. Många studenter har kanske inte kunnat på grund av att de tvingas göra andra 
prioriteringar vid tidpunkten för genomförandet av utbildningen i Prime for Life.  
 
En del studenter menade att de som egentligen skulle ha haft mest nytta av utbildningen i 
Prime for Life inte var närvarade. Om detta stämmer, kan ett nödvändigt villkor för att 
verkligen nå ut till riskkonsumenter vara att sträva efter att skapa förutsättningar för att 
samtliga studenter också deltar i utbildningen till ett obligatoriskt kursmoment. Ett bredare 
deltagande skapar också ökade förutsättningar för att etablera en gemensam värdegrund kring 
hur alkoholfrågor hanteras och diskuteras på institutionen. Huruvida detta är önskvärt och 
praktiskt genomförbart är emellertid en fråga för berörda parter. Konstateras kan i alla fall att 
flera av de studenterna som deltog i utbildningen har uppgett att de kom just för att de 
uppfattat utbildningen som obligatorisk.  
 
Möjligheten att tillfredsställande genomföra denna typ av utbildning är avhängig ett nära 
samarbete med den högskola som berörs, och där större hänsyn till utbildnings- och 
schematekniska frågor tas än vad troligen som var fallet vid genomförandet av Prime for Life 
vid Institutionen för Restaurang- och måltidskunskap.  
 

6.2 Effekter 
 
Studenterna som deltar i utbildningen Prime for Life höjer tydligt sitt riskmedvetande enligt 
den modell som PRI förmedlat. Detta ter sig logiskt och rimligt då utbildningens då i princip 
samtliga deltagare har bedömt kursens faktainnehåll som trovärdig. 
 
Utvärderingen kan konstatera att deltagande i utbildningen Prime for Life leder fram till ett 
ökat riskmedvetande. När effekter på alkoholvanor och AUDIT-poäng studeras för samtliga 
studenter samt dem som tolv månader efter genomförd utbildning har ett ”förhöjt” 
riskmedvetande, finns inga tydliga resultat på unika förändringar av alkoholvanor eller 
”riskkonsumtion” för dem som genomgått utbildningen i Prime for Life. Utifrån utbildningens 
utgångspunkt som intervention för främst riskkonsumenter, är dock inte dessa resultat särskilt 
förvånande och avviker inte från den programteori som använts i utvärderingen. 
 
De studenter som kunnat identifieras som ”riskkonsumenter” enligt AUDIT-10, har i större 
utsträckning ändrat sina alkoholvanor efter genomförd utbildning i Prime for Life. Det 
tydligaste resultatet är emellertid gruppens sänkta AUDIT-poäng mellan mättillfället före 
utbildningen och 12-månadersuppföljningen. Dessa resultat pekar på att Prime for Life, i 
enlighet med programmets ursprungliga intention, når bäst resultat som ritad mot individer 
med kända alkoholproblem (sekundärprevention).  
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Det bör noteras att även jämförelsegruppen förändrar sina alkoholvanor i ”positiv riktning”, 
trots att de inte fått någon alkoholpreventiv utbildning.36 Flera olika förklaringsmodeller kan 
tänkas förklara att både experiment- och jämförelsegrupp har en ”positiv” utveckling mellan 
för- och eftermätning: 
 

• Alkoholkonsumtionen (framförallt intensivkonsumtion) minskar naturligt ju längre 
studenterna har kommit i sina studier (Bullock 2004). I en longitudinell studie som 
denna, är det därför möjligt att resultaten avspeglar en utveckling som innebär att 
intensiteten i studenternas alkoholkonsumtion så att säga. ”naturligt” klingar av från 
förmätning till ettårsuppföljning. 

• Utvärderingen kan haen 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). 

 
Till ovanstående kommer naturligtvis i denna rapport icke studerade yttre faktorer, såsom 
förändringar i studenternas livssituation, snedrekrytering av deltagande i utbildning eller 
utvärdering, o.dyl. 

6.3 Några avslutande kommentarer angående genomförandet 
 
 
Oavsett typ av insats och oavsett dess ”effektivitet” för att t.ex. förebygga alkoholproblem, 
finns lärdomar att dra som gäller själva genomförandet av såväl interventionen som 
utvärderingen. I det följande kommer avslutningsvis några iakttagna faktorer att beröras. 
 
Ett nära samarbete med det universitet och den institution som berörs av en insats som denna 
förefaller nödvändigt. Att universitets- och institutionsledning är positivt inställda kan troligen 
inte ses som tillräckligt för att garantera att berörda lärare och andra nyckelpersoner också är 
det. Att förankra insatser och att ta med nyckelpersoner tidigt i planeringsdiskussioner 
förefaller vara ett viktigt villkor för ett tillfredsställande genomförande som skapar långsiktiga 
förutsättningar för att fortsätta med liknande utbildningssatsningar. 
 
De insatser som gjorts av Alkoholkommittén samt PRI för att väcka intresse för samt förankra 
utbildningssatsningen gentemot studenterna har varit viktiga i sammanhanget. Efter 
genomförd utbildning har utbildarna från PRI generellt sett fått mycket goda omdömen från 
studenterna vad gäller utbildningens genomförande. Personalens erfarenheter av utbildningen 
förefaller dock vara mindre positiva, och det verkar ha saknats ett samlat och engagerat stöd 
för utbildningssatsningen från institutionens personal. Denna studie kan inte ge svar på 
orsaken till detta. Troligen handlar det om en kombination av orsaker, såsom t.ex. att inte 
tillräcklig tid har avsatts från främst Alkoholkommittén och PRI åt att sakligt informera om 
utbildningens syfte för personal, att nyckelpersoner på institutionen inte varit tillräckligt 
involverade i projektplaneringen, samt på institutionens och/eller vissa nyckelpersoners 
bristande engagemang för utbildningssatsningen. Oavsett om det har haft några menliga 
konsekvenser för deltagarfrekvensen i utbildningen och dess genomförande, torde det vara 
eftersträvansvärt att denna typ av satsning förankras på alla nivåer och bland samtliga berörda 
där interventionen skall genomföras.  
                                                 
36 Enbart två procent av studenterna i jämförelsegruppen angav vid ettårsuppföljningen att de under de senaste 12 
månaderna deltagit i någon form av utbildning som syftat till att öka kunskapen om, eller påverka, deras 
alkoholkonsumtion. Då dessa inte har bedömts påverka resultatet har de ingått i de analyser som genomförts i 
kapitel 5. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 
 

Stockholm 2005-04-11 
Hej!  
 
Gruppintervjun med er som deltog i höstens personalutbildning i Prime for Life den 12 april 
kl.10-12 kretsar kring utvärderingens frågeställning om denna typ av intervention är 
genomförbar i högskolemiljö. 
 
Upplägg:  
 
Intervjun tar ca 2 timmar. Vi börjar med att presentera varandra och våra arbetsuppgifter. I 
samband med detta skulle jag även vilja höra från er hur ni ser på alkoholkulturen bland 
studenter på Grythyttan, t.ex.: Bedömer ni att den utskiljer sig på något vis från andra 
studentmiljöer? Finns det problem förknippade med alkohol och ”studentlivet” i Grythyttan? 
Tror ni att den specifika utbildningen på institutionen har någon inverkan på studenternas 
alkoholkonsumtion, och i så fall vilken? 
 
Därefter pratar vi ca 30 minuter om respektive tema (nedan). Var och en av er får börja med 
att ge sina personliga reflektioner, och sedan diskutera i gruppen kring olika erfarenheter och 
tankar. 
 
Teman:  
 
1. Tankar och erfarenheter kring er egen utbildning (d.v.s. det tillfälle då ni deltog) 

• Vad anser ni om utbildningens innehåll och genomförande? 
• Har ni själva påverkats av utbildningen i Prime for Life? 

 
2. Förutsättningar för att genomföra denna typ av utbildning gentemot studenter 

• Är denna typ av utbildning relevant att genomföra? 
• Passar programmet målgruppen?  
• Högskolans förutsättningar (förankring, schemaläggning etc.) 
• Personalens roll 
• Vad kan och bör göras annorlunda?  

 
3. Effekter av utbildningen 

• Tror ni att studenterna påverkas av utbildningen? Hur? 
• Kan utbildningen delta till att skapa acceptans för en eventuell alkohol- 

och drogpolicy för studenter eller på annat vis ge något mervärde på 
gruppnivå bland studenter eller på högskolan i stort? 

 
 
Mvh Bosse och Tove 
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BILAGA 2: ENKÄTFORMULÄR (PAPPERSVERSION) 
GrC 

 

 

Centrum för Socialvetenskaplig forskning om alkohol- och droger (SoRAD) vid Stockholms univer-
sitet genomför på uppdrag av Alkoholkommittén en studie i syfte att utvärdera det drogpreventiva 
arbetet inom en institution vid Örebro universitet. Du har för ca 12 månader sedan svarat på en 
liknande enkät, och denna enkät är en uppföljning. Ditt deltagande är av stor vikt!  
 
Deltagande i undersökningen är frivilligt. Alla svar behandlas anonymt och endast i forskningssyfte. 
När du är klar lägger Du enkäten i svarskuvertet och postar det (porto betalt). Observera att för att 
delta i utlottningen av biobiljetter måste Du fylla i uppgifter på det separata tilläggsbladet och lägga 
med i kuvertet! Vänliga skicka tillbaka din enkät senast den 12 maj! 
 
Om Du har frågor eller synpunkter vänligen kontakta Bo Sandberg på SoRAD. Telefon 08-16 14 60  

PERIOD. Vänligen ange vilket år och månad Du genomför denna enkät  
20 -  
Ex: 0     5      0    1   (januari 2005) 
 
ANVID. 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.  
 
F1. Är Du… 

 Kvinna 

 Man 

 
F2. När är Du född? 

 Före 1966  1971-1975  1981-1985 

 1966-1970  1976-1980  Efter 1985 

 
Grc/Kb3. Studerar du fortfarande? 

  Nej, har avslutat utbildningen (oavsett anledning) 

  Ja 

 

GrC4. Deltog du våren 2005 i utbildningen i Prime for Life (riskreduceringsutbildning) som erbjöds 

studenter vid institutionen för Måltidskunskap i Grythyttan? 

  Nej  
 

  Deltog i delar av utbildningen  
 

  Ja, deltog i hela utbildningen (ca 2 dagar) 
 

  Vet ej 
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Frågor om alkohol  
 
F6. Dricker Du alkohol? 

 Ja  

 Nej  gå till fråga F21 

 
F7. Hur ofta har Du under de senaste 2 veckorna druckit någon form av alkohol? 

 Aldrig  gå  till fråga F10 

Ett ”glas alkohol” motsvarar 
1 flaska (33cl) starköl/cider eller 
1 burk (50 cl) folköl, eller  
ett litet glas (12 cl) matvin 
1 nubbeglas (4cl) starksprit 

 En gång  

 2-3 gånger  

 4-7 gånger  

 I stort sett dagligen (8-12 gånger) 

 Dagligen 

 
F8. 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         

 
F9. Vid hur många tillfällen under de senaste 2 veckorna har Du druckit ungefär så många glas som Du 
angav i frågan ovan (F8)?  

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

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

 

F10. Hur ofta har Du under de senaste 12 månaderna druckit någon form av alkohol?  
 Aldrig  gå till fråga F24 

 En gång i månaden eller mindre 

 2-4 gånger i månaden 

 2-3 gånger i veckan 

 4 ggr i veckan eller mer 

 
F11. 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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F12. 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 

 
F13. 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 

 
F14. 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 

 
F15. 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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F16. 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 

 
F17. 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 

 
F18. 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 

 
F19. 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 

 
F20. Om Du tänker på de senaste 12 månaderna, har Du vid något tillfälle känt att Din 
alkoholkonsumtion har en positiv inverkan på… 
                                                                                                         Ja                       Nej 
a)…dina vänskapsrelationer eller ditt sociala liv?   

b)…din fysiska hälsa?     

c)…ditt familjeliv eller ditt äktenskap/samboförhållande   

d)…din ekonomi?     

e)…dina studier?      
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F21. Skulle Du vilja ändra Din alkoholkonsumtion?  
 Nej, jag dricker så mycket eller lite som jag är nöjd med 

 Ja 

 Vet ej 

 
F22. 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  

 

F23. Hur väl insatt är Du i innehållet i högskolans eller institutionens alkohol- och drogpolicy?   
 Visste ej att det fanns en policy  

 Inte alls 

 Något  

 Ganska väl 

 Mycket väl 

 

F24. 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 
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                         Stämmer           stämmer            stämmer            stämmer                vet ej 
                                            mycket              ganska               ganska              mycket 
                           dåligt                dåligt                   bra                    bra 
 
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 
 

Frågor om din livssituation 
F25. 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    

Tack för Din 
medverkan! 

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    
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