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Sammanfattning

Denna randomiserade studie visar att normativa feedback-interventioner reducerar riskkonsumtion
av alkohol, alkoholkonsumtion i samband med sex, samt därtill relaterade konsekvenser hos unga
vuxna studenter i Sverige.
Studiens resultat bekräftar huvudsakligen tidigare fynd från två amerikanska forskningsstudier.
Resultatet har betydelse mot bakgrund av att alkohol förklarar en stor andel av sexuellt risktagande
och därtill relaterade negativa konsekvenser hos unga vuxna studenter. Interventionsmetodiken,
inklusive det normativa referensmaterial som insamlats, rekommenderas för användning på svenska
lärosäten.

Summary

This randomized trial shows that normative feedback interventions reduce hazardous alcohol use,
alcohol use in conjunction with sex, and hereby related consequences, in young adult students in
Sweden.
The results mainly confirm findings from two preceding US studies.
Considering that alcohol explains a large proportion of sexual risk-taking and hereby related
consequences in young adult students, the feedback-methodology, including the normative
reference material collected, is recommended for use at Swedish universities.
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Bakgrund
Alkohol är den enskilda faktor som förklarar störst andel sexuellt risktagande och därtill relaterade
negativa konsekvenser [1]. Såväl alkoholkonsumtion som sexuellt risktagande och negativa
konsekvenser, är vanligast hos unga vuxna 18-30 år [2-5]. Närmare hälften av denna målgrupp är
studenter på universitet eller högskola [6]. För unga vuxna studenter i Sverige saknas program som
förebygger risktagande och negativa sexuella konsekvenser i samband med alkohol.
Normativa interventioner har med goda resultat använts för att minska riskfylld alkoholkonsumtion
hos unga vuxna studenter både i Sverige och internationellt [7-8]. Interventionen baseras på teorin
om normativ perception, vilket innebär att individens beteende formas av ofta selektiva
bedömningar eller missuppfattningar av andras beteende [9-11]. Konkret innehåller interventionen
frågor som identifierar riskbeteenden (screening), vilket hos de individer som har identifierats med
ett riskbeteende följs upp med en feedback där det egna riskbeteendet kontrasteras mot
normalfördelningen av samma beteende i en normativ referensgrupp, vilket exempelvis kan avse
studenter med samma kön och ålder. Den normativa feedbacken åtföljs av tips på hur individen kan
ändra sitt eget beteende.
Nyligen har två forskningsstudier presenterats av Melissa Lewis och kollegor vid University of
Washington i USA, där normativa interventioner med olika normativt feedback-innehåll använts för
att hos amerikanska studenter påverka riskkonsumtion av alkohol, alkoholkonsumtion i samband
med sex, och därtill relaterade negativa konsekvenser [12-13].
I den första studien av Lewis och medarbetare [12] användes en design där amerikanska studenter
randomiserats till att få en normativ feedback som avsåg riskfyllda alkoholvanor, alternativt sexuellt
riskbeteende, alternativt en intervention som innehöll en kombination av riskfyllda alkoholvanor och
sexuellt riskbeteende. Således tre interventionsgrupper i jämförelse med en kontrollgrupp och där
utfall följdes upp efter 3 respektive 6 månader. För den grupp som enbart erhållit en feedback
avseende alkohol förbättrades alkoholvariabler (frekvens per vecka och kvantitet per vecka och
tillfälle) vid 3 och 6 månader relativt kontrollgruppen. För den andra gruppen som fått en
intervention avseende sexuellt riskbeteende kunde en reduktion av antalet tillfällen alkohol
konsumerats i samband med sex konstateras vid den första uppföljningen efter 3 månader. För den
sista gruppen som erhållit en kombinerad intervention med feedback avseende såväl alkohol som
sexuellt riskbeteende, kunde vid 3-månadersuppföljning en förbättring konstateras på såväl
alkoholvariabler (frekvens per vecka och kvantitet per vecka och tillfälle) som gällande antalet
tillfällen alkohol konsumerats i samband med sex.
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I den efterföljande studien av Lewis och medarbetare [13] randomiserades studenter till två olika
interventioner med normativ feedback, antingen samma kombination av alkohol respektive sex som i
den föregående studien [12], alternativt till en integrerad intervention där feedback gavs avseende
alkohol i samband med sex. Dessa båda förhållanden jämfördes med en aktiv kontrollgrupp efter 1
respektive 6 månader. Efter 1 månad hade båda grupperna förbättrats i jämförelse med
kontrollgruppen vad avser antalet tillfällen alkohol konsumerats i samband med sex. Därtill kunde
det vid den första uppföljningen konstateras att den grupp som fått en kombinerad intervention
hade förbättrats avseende kvantitet alkohol konsumerad per vecka, emedan den grupp som fått en
integrerad intervention hade förbättrats avseende antal rapporterade negativa konsekvenser
relaterade till alkoholkonsumtion.

Syfte och frågeställning
Mot bakgrund av det för unga vuxna studenter i Sverige saknas program att förebygga sexuellt
risktagande i samband med alkohol, och med övergripande syfte att på sikt kunna erbjuda sådana
program, avser den nu aktuella studien att hos unga vuxna svenska studenter utvärdera samma
normativa feedback-interventioner som tidigare utvärderats hos studenter i USA.
Frågeställningen är om fyra separata feedback-interventioner med olika innehåll var och en för sig
relativt en aktiv kontrollgrupp, efter 3 respektive 6 månader medför en betydelsefull reduktion
avseende riskkonsumtion av alkohol, alkoholkonsumtion i samband med sex, och därtill relaterade
negativa konsekvenser.
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Metod
Den nu aktuella studien är baserad på tidigare forskning genomförd av Lewis och medarbetare vid
University of Washington [12-13] och undersöker om samma normativa interventioner som
utvärderats i USA innebär positiva resultat även hos svenska studenter. När den svenska studien
initierades hade enbart den första studien publicerats. Den ursprungliga planeringen var då att
använda samma design med tre feedback-interventioner för att undersöka om liknande resultat
kunde erhållas hos unga vuxna svenska studenter. När kännedom erhölls om den andra studien,
inkluderades även en integrerad feedback-intervention.
Studien är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie där unga vuxna studenter efter att ha
besvarat en enkät (screening) slumpmässigt lottas till en av fyra interventionsförhållanden alternativt
till en aktiv kontrollgrupp. Härefter har uppföljningar genomförts efter 3, 6, 12 och 18 månader. För
att stimulera svarsfrekvenser arrangerade en ideell organisation med lotteritillstånd vinstdragningar
vid varje enkätinsamling. Vinster utlottades bland de som besvarat enkäten. Då projektet hanterar
känsliga personuppgifter och använder metodik som syftar till att påverka forskningspersonerna, har
ett godkännande på förhand inhämtats från den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (dnr
2017/662 samt ändringsansökan 2017/907). Samtliga deltagare har lämnat informerat samtycke.
Inför studien uppskattades att svarsfrekvensen på en elektronisk screening-enkät som skickades via
epost skulle vara 30 procent. Baserat på uppgifter redovisade i Lewis och medarbetares första studie
[12] beräknades att minst 8 000 studenter skulle behöva besvara en enkät för att randomisera de
600 studenter som behövs för att säkerställa eventuella statistiska skillnader mellan
interventionsgrupp och kontrollgrupp. Kontaktuppgifter i form av e-postadress inhämtades genom
registerutdrag (Ladok) som avsåg studenter som var 30 år eller yngre registrerade på kurser som
omfattar mer än 14 högskolepoäng (HP) aktuell termin. Initialt var avsikten att enbart studenter från
Malmö universitet skulle medverka. På grund av att 4 av 5 studenter inte öppnade den inbjudan som
skickats till studenternas epostadress, utökades urvalet med studenter från Högskolan i Kristianstad,
Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Södertörns högskola samt Luleå Tekniska Universitet.
Den slutliga urvalsgruppen avser 28 617 studenter från 6 lärosäten.
Enkäten var omfattande och innehöll totalt 229 frågor att användas dels för analys avseende
effektskillnader på gruppnivå dels som ett normativt referensmaterial i de olika interventionerna.
Detta innebär att samtliga enkätfrågor behövde besvaras. Kompletta enkätsvar på screening-enkäten
inlämnades av totalt 3 046 (10,6%) studenter. Svarsfrekvensen anses vara för låg för att genomföra
analyser avseende prevalens.
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Från den grupp som besvarat enkäten gjordes ett urval för randomisering enligt följande kriterier:
ålder 18-30 år, man eller kvinna, heterosexuell, sexuellt aktiv och minst 1 sexpartner under de 3
senaste månaderna, samt riskkonsumtion av alkohol definierat som minst 6 (kvinna)/8 (man) poäng
på Alcohol Use Disorders Identification Test [14] och att under de senaste 3 månaderna konsumerat
minst 4 (kvinna)/5 (man) standardglas (12 gram alkohol) vid minst 1 tillfälle [15]. Exkludering av ickebinära och icke-heterosexuella studenter motiveras med att de interventioner som utvecklats ännu
inte anpassats för användning i dessa grupper.
Det slutliga urvalet består av 654 (21.5%) studenter. Dessa randomiserades till att få en digital
feedback-intervention med följande innehåll: riskkonsumtion av alkohol (alkohol), sexuellt
riskbeteende (sex), kombination av riskkonsumtion av alkohol och sexuellt riskbeteende
(kombinerad), integrerad intervention avseende riskkonsumtion av alkohol i samband med sex
(integrerad), samt en aktiv kontrollgrupp som fick en feedback-intervention som avsåg kosthållning
och rekommendationer baserade på Livsmedelsverkets kostråd (kontroll).
Interventionerna innehåller information om hur enskilda studenter besvarat ett för varje
intervention specifikt urval av frågor om sitt eget beteende, hur studenten uppfattar andra studenter
med samma kön och ålders beteende på samma område, samt medelvärdet av hur andra studenter
med samma kön och ålder har svarat. Dessa jämförelser presenterades såväl i form av stapeldiagram
som förklarande text. Den normativa feedbacken följdes upp med tips på strategier som kan
användas för att förändra det egna beteendet och därmed utsätta sig själv och andra för en lägre risk
för negativa konsekvenser. Se tidigare publikationer från Lewis och medarbetare [12-13] för en mer
detaljerad beskrivning av interventionernas innehåll.
Analyser som presenteras inkluderar enbart de uppföljningar som genomförts efter 3 och 6 månader.
Detta motiveras av att dessa uppföljningar överensstämmer med de uppföljningar som presenterats i
de båda amerikanska studierna [12-13], samt av att svarsfrekvensen vid de två efterföljande
uppföljningarna är otillräcklig för statistisk analys. I nedanstående tabell redovisas antalet individer
som randomiserats till respektive grupp samt uppföljningsfrekvenser efter 3 respektive 6 månader.

Tabell 1. Antal randomiserade och uppföljningsfrekvenser.

Alkohol

Sex

Kombinerad

Integrerad

Kontroll

131

131

131

131

130

Uppföljning 1 (3 månader)

106 (81%)

108 (82%)

100 (76%)

106 (81%)

109 (84%)

Uppföljning 2 (6 månader)

98 (75%)

93 (71%)

96 (73%)

94 (72%)

90 (69%)

Randomisering
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Vid analys och resultatredovisning används samma mått som Lewis och medarbetare [12-13]. För
studentens egen alkoholkonsumtion används tre mått: typiskt antal standardglas per vecka (Actual
Quantity per Week, AQW) [16]; typiskt antal konsumtionstillfällen per vecka (Actual Frequency per
Week, AFW); samt typiskt antal standardglas per tillfälle (Actual Quantity per Occasion, AQO) [17].
För studentens egen alkoholkonsumtion i samband med sex används två mått: Antal tillfällen alkohol
konsumerats i samband med sex (Actual Frequency of Drinking Prior Sex, AFDPS); respektive
genomsnittligt antal standardglas som konsumerats vid dessa tillfällen [18]. Avslutningsvis, för
studentens egna negativa konsekvenser används två mått: en lista med totalt 24 alkoholrelaterade
konsekvenser (Alcohol Related Negative Consequences, ARNEG) [19], samt en lista med totalt 41
konsekvenser i samband med sex som orsakats av alkohol (Alcohol Related Sexual Consequences,
ARSEX) [12]. På dessa båda formulär besvarades frågorna antingen med ett ja (1) eller ett nej (0). För
samtliga mått avsåg efterfrågad tidsperiod de tre senaste månaderna. Ett standardglas innehåller 12
gram alkohol.
Analysen syftar till att besvara om de fyra normativa feedback interventionerna i jämförelse med
kontrollgruppen uppvisar en signifikant reduktion på analyserade mått efter 3 respektive 6 månader.
Vid analys användes tillgängliga data i de grupper deltagarna ursprungligen randomiserats till, s k
Intention to treat-analys (ITT). Som statistisk metod användes Negativ binomial regressionsanalys
med motivering att samtliga variabler avser kvotdata, vilket innebär att avståndet mellan möjliga
variabelvärden är konstant och har en absolut nollpunkt, samt då distributionen av data inte är
normalfördelad. Separata analyser av utfallet vid 3 respektive 6 månader motiveras av att
förberedande analyser som inte presenteras i denna rapport påvisat att utvecklingen från baslinjen
över de båda uppföljningarna inte är linjär. I analysen beräknas Rate ratio (RR) med 95%
konfidensintervall (CI) för de fyra interventionsgrupperna med kontroll för kön och baslinjedata. Rate
ratio är ett mått som beskriver den relativa skillnaden mellan två grupper vad avser förekomst
(incidens) vid ett givet tillfälle. I detta fall den relativa skillnaden mellan interventions- och
kontrollgrupp med hänsynstagande av kön och initiala data. Samma analysmetod har använts i den
första amerikanska studien av Lewis och medarbetare [12]. I resultatavsnittet presenteras
genomförda analyser för var och en av de analyserade måtten i form av en figur där de
konfidensintervall som inte går över 1 innebär en signifikant förbättring (p < .05%) relativt
kontrollgruppen.
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Resultat
Figur 1, se nedan, visar rate ratio (RR) och 95% konfidensintervall (CI) för de fyra
interventionsgrupperna relativt kontrollgruppen för varje utfallsvariabel vid 3 respektive 6 månader.
Observera att de konfidensintervall som inte går över 1 är statistiskt säkerställda till fördel för
interventionsgrupp relativt kontrollgruppen.
En generell överblick av figuren indikerar positiva resultat vilket innebär värden som inte går över 1.
Den övre delen av figuren redovisar resultat på tre renodlade mått för alkoholkonsumtion. För antal
standardglas som konsumerats per vecka (AQW) kunde en signifikant minskning i relation till
kontrollgruppen konstateras vid 3-månadersuppföljningen för de tre interventioner som innehållit en
normativ feedback avseende alkohol (alkohol, integrerad, kombinerad), emedan samma effekt inte
kunde konstateras i den grupp som enbart fått en feedback avseende sexuellt riskbeteende (sex).
Effekten kvarstannade inte vid 6-månadersuppföljningen och här kunde inga signifikanta resultat
konstateras för någon av grupperna. För övriga mått på alkoholkonsumtion, d v s antal standardglas
per vecka (AFW) och antal standardglas per tillfälle (AQO), kunde inga effekter konstateras vid de
båda uppföljningstillfällena.
I mitten av figuren redovisas två mått som avser alkoholkonsumtion i samband med sex. Här kunde
flera positiva resultat konstateras. De tre grupper som fått en feedback avseende sexuellt
riskbeteende (integrerad, kombinerad, sex) hade vid båda uppföljningarna en signifikant reduktion av
antalet tillfällen alkohol konsumerats i samband med sex (AFDPS) respektive det genomsnittliga
antalet standardglas vid dessa tillfällen (AQDPS). Även den grupp som enbart fått en normativ
feedback om alkohol (alkohol) hade positiva resultat efter tre månader på måttet AFDPS och efter
sex månader på måttet AQDPS.
Nedre delen av figuren redovisar två frekvensmått gällande negativa konsekvenser. För
alkoholrelaterade konsekvenser (ARNEG) hade den grupp som erhållit en alkohol- och
sexintervention (kombinerad) färre konsekvenser vid båda uppföljningarna. Även övriga två grupper
som fått en feedback om alkohol (alkohol, integrerad) rapporterade färre konsekvenser vid 6månadersuppföljningen. När det avslutningsvis gäller alkoholorsakade negativa konsekvenser i
samband med sex (ARSEX), konstaterades att den grupp som fått en alkohol- och sexintervention
(kombinerad) hade färre konsekvenser vid båda uppföljningarna. Även för övriga grupper (alkohol,
integrerad och sex) konstaterades färre negativa konsekvenser vid 6-månadersuppföljningen.
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Figur 1. Rate Ratio (RR) och 95% konfidensintervall (CI) som för sju utfallsmått
(outcome) jämför fyra normativa interventioner (treatment) i relation till
kontrollgruppen vid uppföljningar som genomförts 3 respektive 6 månader
(months) efter baslinjemätning och intervention.
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Diskussion
Studiens resultat visar att normativa feedback-interventioner påverkar riskkonsumtion av alkohol,
alkoholkonsumtion i samband med sex, samt därtill relaterade negativa konsekvenser hos unga
vuxna studenter i Sverige.
Tyngdpunkten av resultaten avser mått för alkoholkonsumtion i samband med sex respektive mått
för negativa konsekvenser. På dessa områden kvarstannande de positiva resultaten oftast över båda
uppföljningarna. För vissa variabler var resultaten övergående, emedan för andra variabler, då
särskilt konsekvenser, kunde positiva resultat konstateras först vid det andra uppföljningstillfället
(sen-effekt). Även för de mått som enbart avser riskkonsumtion av alkohol identifierades positiva
resultat, men inte i samma omfång och med samma varaktighet.
Resultaten skiljer sig delvis från tidigare studier av Lewis och medarbetare [12-13]. Hos amerikanska
studenter avsåg de positiva resultaten företrädesvis mått på riskkonsumtion, där såväl tillfälliga som
kvarstannande effekter konstaterades. Negativa konsekvenser användes enbart som utfallsmått i den
andra amerikanska studien [13] och här kunde ett positivt resultat enbart konstateras i den grupp
som randomiserats till en integrerad intervention.
I den första amerikanska studien [12] gjordes en poäng av att resultat på riskkonsumtionsmått enbart
återfanns i grupper som fått en alkohol-feedback, emedan positiva resultat på mått avseende
alkoholkonsumtion i samband med sex enbart återfanns i grupper som fått en feedback gällande
sexuellt riskbeteende. Därtill kunde man koppla dessa feedback-specifika förändringar till samtidiga
förändringar avseende studenternas normativa uppfattningar, detta även om korrelationer mellan
utfallsmått och normativa förväntningar låg på en nivå mellan .22 och .49 (jmf. maximalt positiv
korrelation: 1.0). Sådana feedback-specifika resultat kunde inte konstateras i den svenska studien,
där innehållit i den lämnade feedbacken alltså även hade effekter på anda områden än vad
feedbacken specifikt var avsedd att påverka.
En tänkbar förklaring till att resultatens tyngdpunkt i den svenska studien avser mått för
alkoholkonsumtion i samband med sex, samt att interventionseffekten inte är feedback-specifik,
skulle kunna vara forskningsstudiens uttalade intention att intervenera på området sexuellt
risktagande och riskkonsumtion. Detta kan ha inneburit att deltagarna som varit motiverade att
förändra sitt förhållningssätt avseende alkohol i samband med sex har anslutit sig till studien,
alternativt att deltagarna har förändrat sitt beteende, eller enbart besvarat frågeformulären, på ett
för dem förväntat sätt [20-21].
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En begränsning hos den svenska studien är att svarsfrekvensen sjönk drastiskt mellan 6månadersuppföljningen och den efterföljande 12-månadersuppföljningen, vilket innebar att det inte
var möjligt att analysera om identifierade resultat kvarstannar över längre tid. Längre
uppföljningstider publiceras sällan och även i de båda amerikanska studierna var den analyserade
uppföljningstiden enbart 6 månader [12-13].
En ytterligare begränsning är att svarsfrekvensen var låg (10.6%) på den initiala screening-enkäten.
Detta har bedömts vara för en för låg frekvens för att genomföra analyser avseende prevalens. Den
inbjudan som riktades till studenter avsåg medverkan i en randomiserad interventionsstudie med
fokus på sex och alkohol, vilket sannolikt innebär en markant risk för urvalsfel (selektionsbias) [22],
det vill säga en felkälla som beror på datainsamlingsmetodiken och som innebär att urvalet inte är
representativt för det man vill undersöka.
En avslutande begränsning är exkludering av icke-binära och icke-heterosexuella studenter.
Studiens främsta tillgång är användningen av en randomiserad kontrollerad design, samt att studien
är baserad på och huvudsakligen bekräftar resultaten från två tidigare studier genomförda vid
University of Washington i USA [12-13]. Randomiserade studier värderas högt när det gäller
utvärdering av behandlingseffekter vilket beror på att den slumpmässiga fördelningen till olika
grupper erbjuder förutsättningar att kontrollera för faktorer som inte har med interventionerna att
göra [23]. Resultaten från den svenska studien visar i likhet med de amerikanska studierna att
normativa feedback-interventioner minskar riskkonsumtion av alkohol och sexuellt risktagande i
samband med sex. Samstämmigheten, om än med vissa begränsningar, mellan de olika studierna
stärker tillförlitligheten avseende normativa feedback-interventioners potential [24].

Slutsats
Normativa feedback-interventioner kan användas för att reducera riskkonsumtion av alkohol,
alkoholkonsumtion i samband med sex, samt därtill relaterade negativa konsekvenser hos unga
vuxna studenter i Sverige. Interventionsmetodiken, inklusive det normativa referensmaterial som
insamlats, rekommenderas för användning på svenska lärosäten.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras via epost enligt följande: claes.anderson@mau.se
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