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Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat dramatiskt sedan mitten av 1990-
talet. I november 2005 beslutade regeringen om en ny nationell 
handlingsplan för alkoholpolitiken, där fokus läggs på barn och ungdomar. 
Prime For Life är ett riskreduceringsprogram för alkohol och droger. 
Syftet med denna undersökning var att se om Prime For Life utbildning 
har någon effekt på de värnpliktigas alkoholkonsumtion och 
riskuppfattning sex månader efter genomförd utbildning. Totalt deltog 44 
bevakningssoldater från Uppsala garnison i utbildningen. I denna 
undersökning observerades ingen skillnad i alkoholkonsumtion före 
respektive sex månader efter genomförd Prime For Life utbildning, 
däremot observerades en tendens till ökad riskuppfattning. 
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Introduktion 

 

Problemområde 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat dramatiskt sedan mitten av 1990-talet. År 1996 

uppskattades den totala årliga konsumtionen till 8,4 liter ren (100 %) alkohol per invånare 

som är 15 år och äldre. Vilket kan jämföras med 10,2 liter år 2005 (1). Spritkonsumtionen har 

minskat medan vin- och ölkonsumtionen har ökat. Ökningen beror dels på en ökad införsel av 

alkohol från andra länder men man ser också en ökad försäljning på systembolaget. Tidig 

upptäckt och intervention är av stor vikt när det gäller att komma tillrätta med 

alkoholproblemen (1). I Sverige dricker 90 % av den vuxna befolkningen alkohol (2). Män 

dricker mer än dubbelt så mycket som kvinnor och den högsta konsumtionen finns i 

åldersgruppen 20-25 år (1). I november 2005 beslutade regeringen om en ny nationell 

handlingsplan för alkoholpolitiken (3). I propositionen kan man läsa att de övergripande 

målen för den svenska alkoholpolitiken skall främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar, stort fokus läggs på barn och ungdomar. Några av 

delmålen är att skjuta upp alkoholdebuten samt att minska berusningsdrickandet. 

Berusningsdrickandet ökar risken för olyckor och våld som även kan drabba omgivningen. 

Nya analyser visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador ökar även i Europa. 

Den genomsnittliga konsumtionen i Europa är 12,9 liter ren 100 % alkohol, vilket är dubbelt 

så mycket jämfört med övriga världen. Varje år dör cirka två miljoner människor av 

alkoholrelaterade orsaker i världen (3). 

 

Alkohol och hälsa 

 

Det finns ett mycket starkt samband mellan totalkonsumtion och mängden alkoholrelaterade 

skador och sjukdomar. En hög och långvarig alkoholkonsumtion kan leda till en rad olika 

kroppsliga sjukdomar som t.ex. lever- cancer- hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnskador. Det 

finns också ett samband mellan hög konsumtion, fetma och psykiska besvär. Trots att 

konsumtionen har ökat de senaste åren så ser man ingen generell ökad dödlighet till följd av 

den ökade konsumtionen. Detta tror man kan bero på att konsumtionen på vin och öl har ökat 

och spritkonsumtionen har minskat så det tar längre tid innan skadeverkningarna kommer att 

märkas (3). Alkohol kan kopplas till cancerutveckling i flera olika organ såsom munhåla, 

svalg, struphuvud och matstrupe. Alkohol är den vanligaste orsaken till fettlever och 



 

   2

 

skrumplever. Den enda skyddande effekten man kan se av alkohol, är hos män i 70 års ålder 

som dricker ett standardmått per dag (4). Hos personer under 40 år ser man inga fördelar alls 

av alkohol. Högt blodtryck spelar en viktig roll i samband med hjärtinfarkt och stroke. Det 

finns ett starkt samband mellan hög alkoholkonsumtion och förhöjt blodtryck både hos 

kvinnor och män (4).  

 

 

Bakgrund 

 

Prime For Life är ett riskreduceringsprogram för alkohol och andra droger med ursprung från 

USA utvecklat av Prevention Research Institute (PRI) (2). Programmet har använts i drygt 20 

år. Allt i Prime For Life utbildningen bygger på forskning och programmen revideras cirka 

var fjärde år. Kursen finns i fem olika versioner och riktar sig till olika målgrupper såsom, 

ungdomar, högskolestuderande, arbetsplatsen och föräldrar. Tidsåtgången för utbildningen är 

från sex och en halvtimme upp till tjugo timmar. Programmen bygger på en 

riskreduceringsfilosofi där deltagarna får lära sig vilka faktorer som ökar respektive minskar 

riskerna med alkohol, att alkoholism är ett livsstilsrelaterat hälsoproblem. Alla kan drabbas av 

alkoholism det beror på vilka val man gör och hur ofta man gör högriskval vilket utgör den 

totala risken. Med högriskval menas, val som ökar individens risk att utveckla 

alkoholrelaterade hälsoproblem, alkoholism och/eller situationsrelaterade problem. Det finns 

även sociala faktorer och psykologiska faktorer som påverkar våra val. Exempel på begrepp 

som används i kursen är biologisk risk (alkoholproblem i släkten), toleransnivå (egen 

påverkningsbenägenhet) och triggernivå (den punkt där man utvecklar beroende). 

Målsättningen med Prime For Life utbildning är att: 

1. Öka antalet människor som avhåller sig från att dricka alkohol. 

2. Höja debutåldern för alkoholkonsumtion. 

3. Minska antalet högriskval i samband med alkoholkonsumtion (2). 

Programmet översattes till svenska för första gången 1999. Försvarsmakten tog beslut att alla 

anställda skall genomgå programmet och målet var att alla skulle ha genomfört utbildningen 

innan år 2005 slut. Från och med år 2006 skall även alla värnpliktiga genomgå utbildningen. 

Programmet används också av Kriminalvården, Stockholms stad och IOGT-NTO. 
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Syfte 

Syftet var att undersöka om Prime For Life utbildning har haft någon effekt på de 

värnpliktigas alkoholkonsumtion samt riskuppfattning sex månader efter genomförd 

utbildning. 

 

 

Frågeställningar 

Hur stor andel av de värnpliktiga var riskbrukare före respektive sex månader efter Prime For 

Life utbildning? 

Hur ofta konsumerade de värnpliktiga alkohol före respektive sex månader efter genomförd 

utbildning? 

Hur många glas konsumerade de värnpliktiga en typisk dag när de intog alkohol före 

respektive sex månader efter Prime For Life utbildning? 

Hur ofta konsumerade de värnpliktiga sex standarglas eller mer vid samma tillfälle före 

respektive sex månader efter Prime For Life utbildning? 

Förändrades de värnpliktigas riskuppfattning sex månader efter Prime For Life utbildning? 

 

Urval 

Urvalet bestod av de 55 värnpliktiga som ryckte in 31/7 2006, 54 män och en kvinna. 44 

stycken deltog i Prime For Life utbildningen vilken genomfördes i slutet av oktober och i 

början av november månad år 2006. Gruppen bestod av 43 män och en kvinna födda mellan 

1985-1987. 

 

Instrument 

En del av enkäten som användes är en justerad version av AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test). AUDIT är en test som har tagits fram av World Health Organization  

(WHO) och används för att identifiera personer med potentiella eller redan etablerade 

alkoholproblem (5). AUDIT består av tio frågor. Tre frågor handlar om riskfylld 

alkoholkonsumtion, tre frågor om beroendesymtom och fyra frågor handlar om skadlig 

konsumtion. I enkäten frågas det efter antal glas, med ett glas menas 50 cl folköl, 33 cl 

starköl, 10-15 cl vin, 5-8 cl starkvin eller 4 cl sprit. I den ursprungliga versionen av AUDIT 

ber man besvararen att tänka 12 månader tillbaka i tiden. I den här justerade versionen rör det 
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sig om sex månader tillbaka i tiden. Justeringen berodde på att de värnpliktiga skulle hinna 

besvara uppföljningsenkäten innan de avslutade sin värnplikt. En fråga berör om de tidigare 

har fått någon utbildning i alkoholfrågor. Sista delen av enkäten består av frågor om 

riskuppfattning utifrån Prime For Life metodiken. Dessa frågor har även använts i en tidigare 

studie, Utvärdering av Prime For Life vid Örebros universitet (6). Enkäten bestod av fasta 

svarsalternativ. Samma enkät användes vid de olika tillfällena, förutom frågan om tidigare 

utbildning som togs bort vid uppföljningen. 

 

Genomförande 

Innan projektet genomfördes inhämtas godkännande från garnisonschefen och 

kompanichefen. Genomförandet av utbildningen ägde rum vid tre olika tillfällen uppdelat i 

grupper, med start i oktober 2006 och sista gruppen i början av november 2006. Utbildningen 

genomfördes på måndag eftermiddag och tisdag förmiddag sammanlagt åtta timmar. Samtliga 

hade varit i tjänst under helgen. Alla fick en muntlig och skriftlig information om projektet i 

anslutning till utbildningstillfället. Den muntliga informationen gavs av en instruktör som ej 

kände de värnpliktiga sedan tidigare. 

 Basenkäten fylldes i direkt i anslutning till och före utbildningstillfället och lades i ett kuvert. 

Uppföljningsenkäten fylldes i, i samband med plutonenstimme cirka sex månader efter 

genomförd utbildning. För att ingen skulle kunna identifieras förekom inga uppgifter om 

namn, personnummer eller kön.  

 

Analys/Bearbetning 

Excel användes för att registrera och bearbeta resultat. I AUDIT poängsätts varje fråga  från 

noll till fyra som sedan summeras till en riskpoäng som är maximalt 40 poäng.  Riskbruk 

enligt AUDIT är för kvinnor sex poäng eller mer, för män gäller åtta poäng eller mer (5). I 

denna studie användes gränsvärden för män. Frågorna om riskuppfattning poängsattes från ett 

som är lika med låg riskuppfattning till fyra som är lika med hög riskuppfattning. De som 

svarat ”Vet ej” samt de som ej svarade, gavs noll poäng. Summan av poängen fick 

representera riskuppfattningen. 

 

Etisk avvägning 

Deltagandet i studien var helt frivillig och anonym. De som ej önskade deltaga i studien 

lämnade in enkäten ej ifylld i svarskuvertet. Redovisningen skedde gruppvis och enskilda 

deltagare kan ej urskiljas. 
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Resultat 

Samtliga 44 personer som deltog i utbildningen svarade på basenkäten. Vid uppföljningen 

som skedde i maj 2007 fanns ett bortfall på två personer. 

 

Riskbruk 

Medelvärdet av AUDIT har sjunkit något efter genomförd utbildning från 9.9 före 

utbildningen till 9,7 sex månader efter utbildningen. 

Drygt hälften av de värnpliktiga var riskbrukare både före och efter genomförd utbildning 

(figur 1). 

Figur 1 Sammanställning av icke riskbrukare respektive riskbrukare, före och sex 

månader efter genomförd utbildning.
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Riskfylld konsumtion 

Cirka 60 % av de värnpliktiga drack alkohol två till fyra gånger i månaden. Det förelåg ingen 

större skillnad före respektive efter utbildning. Det fanns ingen efter utbildningen som drack 

fyra gånger per vecka eller mer (figur2). 
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Figur 2 Sammanställning av hur ofta de värnpliktiga 

dricker alkohol före respektive efter utbildning.
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Det vanligaste var att de värnpliktiga drack sju till nio glas en typisk dag när de drack alkohol 

både före och efter genomförd utbildning, dock observerades en minskning av sju till tio glas 

efter utbildningen. En viss ökning observerades på tio eller fler glas efter utbildningen 

(figur3). 

Figur 3 Fördelning av svar på frågan: Hur många  glas dricker 

du en typisk dag då du dricker alkohol?

2%

16% 16%

50%

14%

2%5%

17%
19%

36%

21%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 till 2 3 till 4 5 till 6 7 till 9 10 el.

fler

ej svar

Före (N44)

Efter (N42)

 

 

 

På frågan, hur ofta dricker du sex glas eller mer vid samma tillfälle, svarade hälften att de 

varje månad konsumerade sex glas eller mer både före och efter utbildningen. En något större 

andel uppger att de drack sex glas eller mer varje vecka efter utbildningen (figur4). 



 

   7

 

Figur 4 Sammanställning av hur ofta de värnpliktiga dricker sex 

standardglas eller mer före respektive efter utbildning.
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Utbildning 

Hälften hade någon gång tidigare fått någon utbildning i alkoholfrågor och cirka en tredjedel 

svarade att de inte har fått någon utbildning tidigare (figur5). 

Figur 5 Har du tidigare deltagit i någon utbildning som syftat 

till att öka kunskapen om eller påverka, din 

alkoholkonsumtion?
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Riskuppfattning 

När det gäller påståendena om ” Vi föds alla med en alkoholtolerans som bestäms av våra 

arvsanlag ” och 

 ”Att dricka mycket alkohol vid ett tillfälle innebär större risk för problem än att dricka 

mindre mängd ofta” observerades ingen större skillnad i riskuppfattning före respektive efter 

utbildning. På övriga påståenden ses en högre riskuppfattning efter genomförd utbildning. 

Medelvärdet på påståendena angående riskuppfattning är före utbildningen 15,9 och efter 
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utbildningen 19,6. Hög poäng innebär hög riskuppfattning enligt Prime For Life metodiken 

(tabell 1). 
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Tabell 1. Påståenden om riskuppfattning enligt Prime For Life metodiken besvarade av 

bevakningssoldater, före respektive 6 månader efter Prime For LIfe utbildning. 

       

 
 

Stämmer 
mycket 
dåligt 1p 

Stämmer 
ganska 
dåligt 2p 

Stämmer 
ganska bra 
3p 

Stämmer 
mycket bra 
4p 

Vet ej 
 
0p 

Ej svar 
 
0p 

Vem som helst kan 
utveckla alkoholism 

      

                      Före (N 44)  18 % 18 % 52 % 9 % 2 % 
                      Efter (N 42)  
 

2 % 5 % 36 % 57 %   

Hur ofta man dricker 
påverkar risken för att 
utveckla alkoholism 

      

                      Före (N 44) 2 % 2 % 43 % 45 % 5 % 2 % 
                      Efter (N 42) 
 

 7 % 31 % 62 %   

Hur mycket man dricker 
påverkar risken för att 
utveckla alkoholism 

      

                      Före (N 44)  11 % 48 % 32 % 7 % 2 % 
                      Efter (N 42) 
 

 14 % 45 % 40 %   

Att tåla mycket alkohol är 
ett tecken på ökad risk för 
att utveckla alkoholism 

      

                      Före (N 44) 11 % 14 % 32 % 14 % 27 % 2 % 
                      Efter (N 42) 
 

 17 % 24 % 40 % 17 % 2 % 

Vi föds alla med en 
alkoholtolerans som 
bestäms av våra arvsanlag 

      

                      Före (N 44) 5 % 11 % 32 % 14 % 34 % 5 % 
                      Efter (N 42) 
 

5 % 12 % 33 % 21 % 29 %  

Varje gång man dricker 
tills man blir påverkad och 
sedan lite till så ökar 
toleransen 

      

                      Före (N 44) 9 % 18 % 23 % 9 % 39 % 2 % 
                      Efter ( N42) 
 

 17 % 33 % 31 % 19 %  

Att dricka mycket alkohol 
vid ett tillfälle innebär 
större risk för problem än 
att dricka mindre mängder 
ofta 

      

                      Före (N 44) 27 % 18 % 14 % 16 % 23 % 2 % 
                      Efter (N 42) 14 % 24 % 21 % 17 % 24 %  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Prime For Life utbildningen föreföll ej påverka de värnpliktigas alkoholintag sex månader 

efter genomförd utbildning. Riskbruk enligt Audit förekom hos drygt 50 % både före och 

efter utbildningen. Resultaten från den här studien stämmer väl överens med resultat från en 

tidigare studie där man utvärderade Prime For Life utbildning vid Örebro universitet (6). I 

studien från Örebro fann man ett riskbruk på 40 % och även här såg man inte någon 

förändring av alkoholkonsumtionen efter utbildningen.  

  Det var inte heller någon skillnad i hur ofta de värnpliktiga konsumerade alkohol före 

respektive efter utbildningen i föreliggande studie. Att dricka två till fyra gånger per månad 

var vanligast, 60 % hade det dryckesmönstret. I en annan studie som gjordes bland 

gymnasieelever och värnpliktiga fann man ungefär samma resultat, 67 % drack två till fyra 

gånger i månaden (7). På frågan hur många glas de dricker en typisk dag då de dricker 

alkohol, så svarade 50 % av de värnpliktiga att de drack sju till nio glas en vanlig dag då de 

drack alkohol. Detta stämmer väl överens med studien bland gymnasieelever och värnpliktiga 

förutom att där fann man fler som drack tio glas eller mer än i denna studie (7). Cirka hälften 

av de värnpliktiga i denna studie drack sex eller fler standardglas (vilket enligt AUDIT kan 

innebära berusningsdrickande) varje månad och ingen skillnad observerades här heller efter 

genomförd utbildning, dock var det några fler som drack sig berusade varje vecka efter 

genomförd utbildning.  

  När det gäller påståendena om riskuppfattning, enligt Prime For Life metodiken, så ser man 

en tendens till ökad riskuppfattning hos de värnpliktiga. Där ingår kunskaper om vad som 

orsakar alkoholism, toleransutveckling och att hur mycket och hur ofta man dricker har 

betydelse. Medelvärdet på påståendena ökar från 16 före, till 19 efter genomförd utbildning, 

vilket skulle kunna tyda på en något ökad riskuppfattning. Varför ändrar de inte sin 

alkoholkonsumtion trots att de har en ökad riskuppfattning? En orsak till detta kan vara att 

denna utbildning inte är frivillig. Motivation är viktigt när man ska ändra en livsstil. 

Självbestämmandeteorin innebär att människor har ett inre behov att själva bestämma och 

känna att de handskas med tillvaron (8). När en auktoritet talar om vad som bör göras reagerar 

en del med att bli mindre motiverade. Det finns flera studier som visar att kunskap inte 

påverkar vårt beteende (8). Av de 44 som genomförde utbildningen var det endast hälften som 

visste att de tidigare hade fått utbildning i alkoholfrågor, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. 
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Jag har bilden av att alla får utbildning om alkohol och droger i högstadiet eller någon gång i 

gymnasieskolan.   

 

Metoddiskussion 

44 av 55 stycken kom till utbildningen. Fick veta muntligt att några var sjuka och att några av 

de värnpliktiga var på annan utbildning.  

Frågor om alkoholintag kan vara känsliga att besvara. Därför var det viktigt att det skulle vara 

helt anonymt och valet blev en enkätundersökning. Ett problem vid enkätsvar kan vara hur 

man tolkar olika frågor, kanske beroende på vad man tidigare har varit med om. Dessutom 

kan man missuppfatta vissa frågor och detta kan man undvika vid en intervju. Enligt O´Hare 

och Sherrer så har  AUDIT formuläret visat sig ha en god validitet och reliabilitet för att passa 

även för undersökningar av yngre (9). Tittar man på tidsaspekten så var det inte varit möjligt 

att intervjua drygt 40 stycken vid två olika tillfällen.  

  En kvinna är med i studien och det går ej att utläsa vem. Ett försök till kodning av enkäterna 

gjordes för att kunna göra jämförelse före och efter genomförd utbildning. Deltagarna skulle 

själva koda sin enkät för att sedan komma ihåg koden vid uppföljningen. Det var endast ett 

fåtal som kom ihåg sin kod. Nu gick inte det att genomföra. För kvinnor gäller en lägre poäng 

för riskbruk än för män och det har inte tagits hänsyn till i denna undersökning där bara en 

kvinna deltog.  

 

Slutsats 

I denna undersökning ses ingen förändring av alkoholkonsumtionen efter genomförd Prime 

For Life utbildning. En tendens till ökad riskuppfattning kan man dock se. Det jag fann i 

denna undersökning stämmer väl överens med tidigare studier som gjorts inom området. En 

fråga man ställer sig! Ska vi fortsätta att utbilda enligt Prime For Life metodiken? Enligt den 

frivilliga enkäten som fylls i efter genomförd utbildning, tycker de flesta av de värnpliktiga att 

utbildningen var bra. Många anser att de har lärt sig något nytt och de kommer kanske att ha 

användning av de nya kunskaperna i framtiden. Med tanke på att endast hälften har fått någon 

utbildning i alkoholfrågor tidigare, så känns det rätt att fortsätta med utbildningen. 
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