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I olika skeden av livet möts människan av olika stressande situationer 
som ställer krav. Hur individer upplever och hanterar dessa situationer 
varierar. För vissa individer leder dessa situationer till destruktiva 
försöksmetoder att hantera stressorn. Copingstrategier, 
personlighetsdrag samt debutålder för alkohol är de faktorer som visat 
sig vara relevanta för ungdomars riskabla alkoholvanor i tidigare 
forskning. Syftet med denna studie var att bredda urvalet för att se om 
det var generaliserbart för högre åldersgrupper, samt att undersöka 
vilka faktorer som influerar riskabla alkoholvanor. Potentiella faktorer 
förväntades för alkoholvanor vara copingstrategier, personlighet och 
debutålder för alkohol. Urvalet bestod av 200 undersökningsdeltagare, 
varav 100 var studenter och 100 arbetande. En enkät bestående av tre 
delar med skattningsfrågor utgjorde underlag för undersökningen. 
Korrelationsanalys och multipel regression genomfördes. Resultatet 
visade att debutålder för alkohol och aktiv coping, var främsta 
prediktorer för alkoholvanor. Av personlighetsdrag visade sig 
neuroticism, vänlighet och samvetsgrannhet vara de faktorer som 
predicerade riskabla alkoholvanor. För att fastställa orsakssamband 
bör i framtida forskning longitudinella studier genomföras. 

 
 
Hur människor agerar, tänker och känner varierar till följd av den personlighet som 
byggts upp av psykologiska och fysiologiska skillnader i människans system och i dess 
omvärld (Carver & Connor-Smith, 2010). Likaså varierar de sätt individer bemöter 
situationer eller händelser som tycks överskrida dess förmåga att hantera dem. 
Användningen av vilka strategier som tillämpas för att hantera stress varierar hos 
människor (Lazarus & Folkman, 1984), vilket för sin del kan ha länk till vår 
personlighet. Tillämpningen av en del av dessa strategier kan innebära destruktiva 
beteenden för individer (Carver, 1997; Carver et al., 1989), föreliggande studie avser 
därför fokusera på personlighet och copingstrategier för att få en bättre förståelse för 
hur dessa influerar riskbeteenden som riskabla alkoholvanor. 
 
Personlighet och copingstrategier 
Stress kan hanteras på flera olika sätt och copingstrategier anses av vissa forskare 
endast vara frivilliga responser som utövas av individen för att medvetet göra försök att 
minska stressorn (Compas, Connor-Smith & Saltzman, 2001) – andra menar att även 
ofrivilliga och automatiska responser i bemötandet av stressorer räknas in till vad som 
kan anses vara coping (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). Med ofrivilliga och 
automatiska responser åsyftas de strategier som är passiva i sin natur, detta presenteras
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utförligare längre fram. Däremot är det svårt att skilja på vad som egentligen är en 
frivillig respons och vad som är en ofrivillig respons, därmed presenteras och tillämpas 
i föreliggande studie även de strategier som skulle kunna betraktas som ”ofrivilliga 
responser”. Copingstrategier delas enligt Carver (1997) och Carver, Scheier och 
Weintraub (1989) upp enligt följande: 
 
 1) Självdistraktion (eng: self-distraction): Att hantera stressorn genom att ägna sig åt 
distraherande aktiviteter för att undvika tankar på stressorn. 2) Aktiv coping (eng: active 
coping): Ett sätt att aktivt hantera stressorn genom handling. 3) Förnekelse (eng: 
denial): Att genom undvikande beteende och tankesätt förneka stressorns existens. 4) 
Alkohol/droganvändning (eng: substance use): Ett sätt att hantera stressorn genom att 
använda droger eller alkohol för att må bättre och ta sig igenom den stressande 
situationen. 5) Användning av instrumentellt stöd (eng: use of instrumental support): 
Hantering av stressorn genom att söka råd och hjälp från andra människor. 6) 
Användning av emotionellt stöd (eng: use of emotional support): Att vända sig till andra 
människor för att få sympati, moraliskt stöd och förståelse. 7) Beteendemässig 
frånkoppling (eng: behavioural disengagement): Att ge upp försöken att hantera 
stressorn och även ge upp de mål som stressorn står i vägen för. 8) Ventilering (eng: 
venting): Att hantera stressorn genom att fokusera på den oro som upplevs och ventilera 
de känslor som upplevs. 9) Positiv omvärdering (eng: positive reframing): Att 
omvärdera stressorn till att te sig mer positiv. 10) Planering (eng: planning): Att hantera 
stressorn genom att tänka ut en plan eller strategi för hur problemet bäst hanteras. 11) 
Humor (eng: humor): Att minska stressorn genom att skämta om situationen. 12) 
Acceptans (eng: acceptance): Att acceptera verkligheten i en stressande situation. 13) 
Religion (eng: religion): Att söka tröst och stöd från sin religion eller andra 
trosföreställningar. 14) Självanklagelse (eng: self-blame): Att undvika stressorn genom 
att anklaga sig själv och ta på sig skulden för stressorn utan att hantera den (Carver, 
1997; Carver et al., 1989). 
 
Copingstrategierna kan i sin tur delas upp i två olika typer, problemfokuserad och 
emotionsfokuserad. Problemfokuserad coping utgörs av aktiv coping, planering och 
användning av intrumentellt stöd. Att använda sig av problemfokuserad coping innebär 
att aktivt försöka utplåna stressorn eller att minska effekten av den genom 
konfrontation (Carver et al., 1989; Carver & Connor-Smith, 2010). Emotionsfokuserad 
coping har som mål att passivt minimera det obehag som stressorn skapar (Carver et 
al., 1989; Carver & Connor-Smith, 2010). Emotionsfokuserad coping utgörs av 
användning av emotionellt stöd, positiv omvärdering, acceptans, förnekelse, 
ventilering och religion. Positiv omvärdering skulle även kunna tolkas som en form av 
förnekelse eftersom det i grunden utgörs av ett önsketänkande; stressorn kan inte 
accepteras som den faktiskt är utan måste omvärderas.  
 
Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping är de två strategier som anses vara 
adaptiva strategier, däremot är uppdelningen av dem komplex då strategier kan växla 
mellan att vara emotionsfokuserade och problemfokuserade beroende på vad 
användandet av strategierna syftar till (Lazarus, 2006 refererat i Carver & Connor-
Smith, 2010). Exempelvis kan emotionsfokuserade strategier, som ses som mindre 
aktiva, vara effektiva vid ett sorgearbete, eftersom det är nödvändigt att hantera de 
känslor som uppstår. På så sätt blir den emotionsfokuserade strategin snarare en 
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problemfokuserad eftersom den aktivt hanterar stressorn. Att aktivt hantera stressorer 
betraktas ofta som det mest effektiva - vare sig det berör en emotions- eller 
problemfokuserad strategi. Sedan finns det mindre adaptiva strategier: Beteendemässig 
frånkoppling och självdistraktion. Till självdistraktion räknas alkohol och 
droganvändning eftersom det är ett sätt att endast koppla bort tankar från det som är 
stressande medan stressorn kvarstår (Carver, 1997; Carver et al., 1989). Strategierna 
kan även delas upp i bemötande och undvikande coping där de bemötande strategierna 
motsvarar de flesta problemfokuserade strategierna och de undvikande motsvarar 
mindre adaptiva strategier (Carver & Connor-Smith, 2010). Även förnekelse, positiv 
omvärdering och ventilering från de emotionsfokuserade copingstrategierna räknas 
som mindre adaptiva (Carver et al., 1989). Sammantaget tycks de strategier som är 
passiva i sin natur vara de som karaktäriserar undvikande coping – medans de aktiva är 
i linje med bemötande coping. Således tycks acceptans förutspå effektivitet- och 
förnekelse ineffektivitet, i stresshantering. Enligt det tidigare resonemanget om 
frivilliga och ofrivilliga responser och huruvida ofrivilliga, passiva responser bör 
räknas som coping kan här slutsatsen dras att ofrivilliga, passiva är relevanta- dock att 
de tyder på en bristande förmåga att hantera stressorer. Enligt teorin om External 
Locus of Control skulle denna oförmåga att hantera stressorer möjligtvis grunda sig i 
en upplevd brist av kontroll hos individen. External locus of control innebär att 
personen omedvetet placerar och upplever kontrollen som utanför sig själv (Renk & 
Roddenberry, 2010). Vid upplevelsen av stressorer skulle det kunna leda till att 
individen ser sig som offer för situationen. Kontrollen upplevs inte ligga hos individen 
utan i omgivningen, på så sätt kan individen se sig fri från ansvar och blir mer troligt 
passiv i sin coping, eftersom den personligen inte har möjlighet att förändra 
situationen.  
 
Att användningen av copingstrategierna varierar mellan människor är tydligt och det 
finns olika teorier om vad som påverkar hur vi bemöter stressorer (Carver et al., 1989) 
Två teorier nämns av Carver och Connor-Smith (2010), en teori menar att alla har ett 
inlärt beteende som vi tar till vid alla stressande situationer, ett mönster som vi 
upprepar över tid oavsett situation. En annan teori menar att variationerna i bemötande 
av stressande situationer skulle kunna influeras av personlighetsdrag, att människor 
hanterar saker på olika sätt till följd av deras medfödda personlighet. (Moos & 
Holahan, 2003; Murberg, Bru & Stephens, 2002 refererade i Carver & Connor-Smith, 
2010). 
 
Enligt The Five-Factor Model (FFM), som härmed benämns the Big Five, kan 
människor delas upp enligt fem övergripande personlighetsdrag som anses vara relativt 
bestående hos människor (Digman, 1990). De fem personlighetsdragen enligt FFM 
utgörs av: 1) Öppenhet (eng: openness): Hög grad beskriver individer som är öppna för 
upplevelser, idérika, kreativa, handlingskraftiga, intellektuella och nyfikna. De 
indvider som har en låg grad av öppenhet beskrivs som konservativa och har få 
intressen. 2) Vänlighet (eng: agreeableness): Hög grad beskriver individer som är 
varma, snälla, osjälviska som lätt förlitar sig på andra. De individer med låg grad av 
vänlighet beskrivs som cyniska och tenderar att vara misstänksamma, ha svårt att 
samarbeta med andra och lätt bli irriterade. 3) Samvetsgrannhet/Målmedvetenhet (eng: 
conscientiousness): Hög grad beskriver presterande, organiserade, kontrollerade och 
pålitliga personer. De individer med låg grad av samvetsgrannhet beskrivs som 
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oorganiserade, lata, slarviga och utan självdiciplin. 4) Extraversion (eng: 
extroversion): Hög grad beskriver individer med positiva känslor, aktiva, dominanta 
och sociala. De individer med låg grad av extraversion beskrivs som avståndstagande, 
tysta, lugna och reserverade. 5) Neuroticism (eng: neuroticism): Hög grad beskriver 
personer med ökad sensitivitet, låg självkänsla, impulsiva, deprimerade och oroliga. 
De individer med låg grad av neuroticism beskrivs som självsäkra, lugna och 
tillfredställda med sig själva som personer (Costa & McCrae, 1992; Digman, 1990). 
 
Enligt Vollrath (2001) har personlighet en viss betydelse både innan och efter att en 
stressor uppstått. För det första influerar våra personlighetsdrag vad vi upplever som 
stress. Personer med hög grad av neuroticism har till exempel visat sig känsligare mot 
stress och upplever därför lättare händelser som hotande och har en dålig förmåga att 
hantera dem (Bolger & Zuckerman, 1995). Men personlighet influerar även 
hanteringen av stressorer; de med högt skattade neurotiska drag använder sig främst av 
emotionsfokuserad coping med en undvikande strategi så som förnekelse och 
frånkoppling (DeLongis, Lee-Baggley & Preece, 2005); de strategier som enligt 
Skinner & Zimmer-Gembeck (2007) anses vara ofrivilliga, passiva responser då 
bemötandet av stressorer leder till en automatisk reaktion hos individen att vilja ta 
avstånd från dem pågrund av det obehag som uppstår. Enligt Bolger och Zuckerman 
(1995) använder sig de med högt skattade neurotiska drag i vissa fall av 
problemfokuserade strategier, emellertid leder det inte till positiva resultat. Det kan 
eventuellt förklaras av att de är mindre flexibla i vilka strategier de använder. De 
tenderar att använda samma strategier oberoende av vad situationen kräver (Armeli, 
Cohen & Gunthert, 1999; DeLongis & O´Brien, 1996).  
 
De övriga personlighetsdragen ger vid höga skattningar bättre förutsättningar att 
bemöta stress och hantera den. Hög grad av samvetsgrannhet predicerar låg exponering 
av stressorer (DeLongis et al., 2005). Detta kan förklaras av att personer med högt 
skattad samvetsgrannhet planerar mer och kan undvika potentiella stressorer (Carver & 
Connor-Smith, 2010). Enligt forskarna är även extraversion, vänlighet och öppenhet 
fördelaktiga karaktärsdrag för att undvika stress; vänlighet kopplas ihop med låg grad 
av interpersonella konflikter och genom det lägre grad av social stress. Extraversion, 
öppenhet och samvetsgrannhet tenderar att främst bidra till att personen ser stressorer 
som utmaningar istället för som hot (Penley & Tomaka, 2002).  
 
Slutsatsen skulle även kunna dras att hög grad av samvetsgrannhet, extraversion, 
vänlighet och öppenhet ger en större flexibilitet i individens copingstrategier. DeLongis 
och O´Brien (1996) och Armeli et al. (1999) menar att neurotiska personer däremot är 
mindre flexibla än andra i sina val av copingstrategier. Detta motsäger de två teorier 
om hur vi bemöter stressorer, som presenterats av Carver och Connor-Smith (2010). 
Den första teorin åsyftar att vi har inlärda strategier att hantera stressorer, vilket skulle 
leda till ett rigidt sätt att hantera stress. Den andra teorin framhåller att vår medfödda 
personlighet påverkar hur stressorer hanteras. I sig påvisar denna teori stabilitet i 
hanteringen av stressorer då den hänvisar till en medfödd personlighet som enligt big 
five anses relativt stabil. De teorier som presenteras i artikeln av Carver och Connor-
Smith (2010) tar alltså ingen hänsyn till flexibiliteten i personlighetsdrag. Vilket bör 
påpekas då DeLongis och O´Brien (1996) och Armeli et al. (1999) i sin studie visat att 
personlighetsdrag kan påverka hur flexibla människor är i sin förmåga att hantera 
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stressorer. Tidigare forskning som presenterats tydliggör de skyddande faktorerna för 
individer med höga skattningar av personlighetsdragen samvetsgrannhet, extraversion, 
vänlighet och öppenhet. Däremot diskuteras inte de negativa aspekterna- det vill säga 
låga skattningar på dessa personlighetsdrag. Slutsatsen bör dock vara att individer med 
lägre skattningar på dessa personlighetsdrag innehar en sämre förmåga att hantera 
stress. 
 
De negativa aspekterna av the Big Five tycks ha gemensamt att individerna har en 
bristande social förmåga samt lägre upplevelse och utövande av kontroll. Att dessa 
individer uppfattar situationer som bortom deras kontroll- det vill säga, de innehar en 
extern locus of control (Renk & Roddenberry, 2010). Genom att ha uppfattningen att 
kontrollen inte ligger i dem själva- utan i omständigheter eller av personer utanför 
sänks känslan av att kunna påverka situationer genom egna handlingar. Detta leder 
enligt Renk och Roddenberry (2010) till en ökad känsla av hopplöshet; som skulle 
kunna förklara att dessa individer tenderar att använda mindre adaptiva copingstrategier 
som till exempel förnekelse samt alkohol och droganvändning, då de eventuellt 
upplever att ingen möjlighet finns att påverka stressorn genom aktivt handlande. 
 
Personlighet och alkoholmissbruk som coping 
Personlighet tycks vara högst relevant för hur individer hanterar och upplever stress  
enligt teorin om att de individer som på grund av en extern locus of control har 
bristande förmåga att hantera stress, och därmed tenderar att tillämpa mer undvikande 
copingstrategier så som förnekelse och alkohol och droganvändning. Korotkov (2008) 
visade även i sin studie att känslomässigt instabila personer, höga i neuroticism, mer 
sällan tenderar att ägna sig åt hälsofrämjande aktiviteter vid upplevd stress eller oro än 
känslomässigt stabila personer. Därmed bör även känslomässigt instabila personer, lågt 
skattade på de övriga personlighetsdragen möjligvis lida samma risk som de med högt 
skattad neuroticism. I en studie som genomfördes på studenter av Hine, Marks och 
Phillips (2009) ansågs personlighetsdrag även vara den största riskfaktorn för 
överkonsumtion av alkohol då det visat sig finnas ett starkt samband mellan 
impulsivitet och alkoholmissbruk. Enligt Hine et al. (2009) kan ungdomars höga 
alkoholkonsumtion förklaras med trait urgency teorin, där ”negative urgency” 
återspeglar individuella skillnader i tendenser att handla impulsivt, snabbt och 
obetänksamt vid bemötande av negativa känslor. En copingstrategi som då tillämpas 
som en automatisk respons på stressorn och kan kopplas till Skinner & Zimmer-
Gembecks (2007) teori om coping som ofrivillig respons. 
 
Personer med hög skattad ”negative urgency” har även visat sig konsumera mer 
alkohol, utveckla alkoholproblem i större grad och möjligtvis inneha en större tilltro på 
alkoholens effekt att lindra oro (Hine et al., 2009). Detta ges även stöd av Buchmann 
et al. (2010), som påvisat att ungdomar med tidig alkoholdebut visat försämrad 
emotionsreglering, något som kan tänkas ha samband med negative trait urgency.  
 
 Ålder och alkoholmissbruk som coping  
En faktor som visat sig ha samband med alkoholkonsumtion hos ungdomar är ålder vid 
alkoholdebut, där tidig debutålder för alkohol leder till en större risk att använda 
alkohol som copingstrategi vid stress och svårigheter (Buchmann et al., 2010). Detta 
förklaras med att delar av hjärnan som styr emotionsreglering, anpassning och 
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inlärning skadas av alkoholen (Clark, Tapert & Thatcher, 2008) och leder till ett 
fortsatt och ökat intag av alkohol eftersom personer med bristfällig emotionsreglering 
är känsligare mot stress och negativa känslor än andra (Spear, 2009). De individer med 
tidig alkoholdebut tycks på så sätt ha en stark koppling till användningen av de mindre 
adaptiva copingstrategierna så som självdistraktion och beteendemässig frånkoppling, 
på grund av oförmåga att hantera stress. 
 
I en meta-analys av Aldao, Nolen-Hoeksema och Schweizer (2010) påvisas riskerna 
med bristande förmåga till emotionsreglering då det kan leda till benägenhet att vända 
sig till mat eller alkohol för att trycka ner emotioner. Vilket i sin tur ökar risken för 
diagnostiserbara problem i förhållande till mat eller alkohol (Grekin & Sher, 2007;  
Baumeister, Blatslavsky & Tice, 2001, refererat i Aldao et al., 2010). 
 
Att de som i tidig ålder nyttjar alkohol oftare använder det som strategi för att minska 
oönskade emotioner är också beroende av de faktorer som omger unga enligt 
Buchmann et al. (2010). Hon menar att unga upplever olika former av stress, ofta på 
grund av livsförändringar, som till exempel föräldrars skiljsmässa eller byte av skola, 
som ställer krav. De kan lätt erfara behagliga effekter av alkohol som glädje och 
avslappning och därmed uppstår en snabb ”förstärkande väg” att använda alkohol som 
copingstrategi. Något som då bidrar till en ökad benägenhet att använda alkohol som 
copingstrategi vid stress senare i livet. Resultatet visade även att samband fanns mellan 
debutålder för berusning och senare användning av alkohol vid obehagliga känslor 
(Buchmann et al., 2010). 
 
Liknande resultat har även framkommit i en studie där det för deltagare, vars 
alkoholdebut var i 14-års ålder eller yngre, visades ett positivt samband mellan stress 
och alkoholkonsumtion. Ju lägre ålder vid alkoholdebut desto mer stress upplevde de 
och desto mer alkohol konsumerades. De som började dricka i 14-års ålder eller 
tidigare hade en så hög konsumtionsnivå att de led en fyra gånger så stor risk för 
alkoholberoende jämfört med övriga deltagare i studien (Dawson, Grant & Li, 2007).  
 
 Sammanfattning 
Tidigare forskning har främst haft ungdomar i sitt urval när samband erhållits mellan 
alkoholkonsumtion och copingstrategier, samt mellan personlighet och debutålder för 
alkohol (Buchmann et al, 2010). I en studie, med ett urval utgjort av arbetande, av 
Dawson et al. (2007), erhölls däremot samband mellan debutålder för alkohol och 
stressrelaterade alkoholvanor, men aspekter som personlighet och copingstrategier togs 
inte i beaktande.  
 
I en meta-analys av Aldao et al. (2010) utförd på studier med både studenter och 
arbetande i urvalet, erhölls samband mellan olika emotionsregleringsstrategier, som 
återfinns i Carvers och Connor-Smiths (1997) uppdelning av copingstrategier. Meta-
analysen erhöll samband mellan undvikande strategier och alkoholmissbruk men inte 
heller där togs personlighetsaspekter in i beräkningen. I DeLongis et al. (2005) studie 
kunde samband påvisas mellan personlighet och copingstrategier men huruvida detta 
kunde leda till destruktiva följder som riskabla alkoholvanor diskuterades inte. Likaså i 
studien av Bolger och Zuckerman (1995) där personlighet visade samband mellan hur 
effektivt stressorer hanterades och vissa personlighetsdrag var avgörande för hur 
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stressorer upplevdes. Samband påvisades att till exempel hög grad av neuroticism 
ledde till en större känslighet för stress och sämre förmåga att hantera stressorer, men 
inte heller där diskuterades följder av detta samband. Följderna av sambandet 
påvisades däremot i en studie av Korotkov (2008) där samband fanns mellan 
personlighet och hälsoaspekter, då de personerna med hög grad av neuroticism i lägre 
grad än andra ägnade sig åt hälsofrämjande beteende. Detta skulle kunna ses som stöd 
för att vissa personlighetsdrag har bättre skydd mot destruktiva copingstrategier. Vilket 
är i enlighet med studier av Carver och Connor-Smith (2010) och Lee-Baggley et al. 
(2005) där vänlighet, extraversion, samvetsgrannhet och öppenhet visat sig ha fördelar 
i stresshantering och användandet av copingstrategier, då de upplever situationer på ett 
mer positivt sätt (Penley & Tomaka, 2002). Däremot har inte de negativa aspekterna 
av the Big Five diskuterats i tidigare studier. 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan personlighet, 
specifika copingstrategier och alkoholvanor. Detta när tidigare studier inte undersökt 
alla faktorer samlade, samt haft en dålig variation av åldrar. Frågeställningarna är: 1) 
Finns det samband mellan copingstrategier som används för att hantera stress och 
alkoholvanor? 2) Finns det samband mellan personlighetsdrag från the Big Five och 
alkoholvanor? 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare  
Urvalet bestod av 212 deltagare. Av dessa besvarades 200 enkäter. 100 enkäter 
besvarades av studerande ungdomar med en medelålder på 25 år och 100 enkäter av 
arbetande med en medelålder på 40 år. Ungdomars enkäter delades ut vid Södertörns 
högskola, Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet och Campusområdet 
vid Stockholms Universitet. För arbetande lämnades enkäten ut på sex olika företag 
samt till några bekanta med skilda arbetsplatser. För studerande män (n=32) var 
medelålder 26 år (SD=5), för studerande kvinnor (n=68) var medelålder 25 år (SD=6). 
För arbetande män (n=48) var medelålder 39 år (SD=13) och för arbetande kvinnor 
(n=52) var medelålder 40 år (SD=14).  
 
Av studerande män var medelåldern för att första gång smakat alkohol 13 år och för 
studerande kvinnor (bortsett från två kvinnor som aldrig smakat alkohol) var 
medelåldern i debut 14 år. Den totala medelåldern för studenter var 14 år. Studenters 
medelålder för första berusning var för båda kön 15 år. 
 
Medelålder för att första gång smakat alkohol bland arbetande män var 14 år. Av 
arbetande kvinnor var medelålder 15 år (varav 3 kvinnor uppgav att de aldrig smakat). 
Den totala medelåldern i debut för arbetande var 14 år. För arbetande män var 
medelåldern för första berusning 15 år, för kvinnor var medelåldern 17 år (sex kvinnor 
uppgav att de aldrig varit berusade). Den totala medelåldern för arbetande var 16 år. 
 
 Material 
I undersökningen användes en enkät bestående av tre delar som mäter Copingstrategier 
(OV), Personlighetsdrag (OV) samt Alkoholvanor (BV). Den del av enkäten som 
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syftade till att mäta copingstrategier bestod av Carvers Brief COPE bestående av 28 
påståenden (Carver, 1997) i svensk översättning (översättningen utfördes av två 
oberoende parter i olika steg, först översattes enkäten till svenska av ena parten, 
därefter till engelska igen av den andra parten för att säkerställa en korrekt 
översättning). Frågorna bestod av påståenden för en de specifika copingstrategierna 
exempelvis för alkohol/droganvändning var: ”Jag har använt alkohol eller andra droger 
för att få mig själv att må bättre”, påståendet skattades sedan efter en 4-gradig skala. 
Svarsalternativen bestod av 1 = Jag har inte gjort det här alls. 2 = Jag har gjort det här 
lite grann. 3 = Jag har gjort det här i medelmängd. 4 = Jag har gjort det här mycket. 
Alternativen kodades på samma sätt som skalan, det vill säga från 1-4. Reliabilitet för 
de 14 copingstrategierna mättes genom att dela upp alla 28 påståenden efter 
motsvarande copingstrategi, vilket resulterade i två items för varje strategi. Varje 
strategi utgjordes därmed av 2 frågor varpå reliabilitet för dessa mättes med Cronbachs 
alfa och av 14 items kunde 3 faktorer urskiljas som inte nådde upp till en alfanivå på 
.60, dessa var självdistraktion, beteendemässig frånkoppling och acceptans.  
 
Alkoholvanor mättes med mätinstrumentet AUDIT som bestod av 10 frågor (Bergman, 
Hermansson, Källmén & Wennberg, 2008). De 10 frågorna berörde både 
alkoholkonsumtion och risk för alkoholproblem. För fråga 1-8 ombads deltagaren att 
uppskatta generell konsumtion samt hur ofta de upplevt vissa effekter av alkohol, så 
som dåligt samvete dagen efter. Frågorna besvarades genom att kryssa i något av de 
fem svarsalternativ som gavs. För fråga 1 erhölls svarsalternativen: ”Aldrig”, ”1 gång i 
månaden eller mer sällan”, ”2-4 ggr i månaden”, ”2-3 ggr i veckan” samt ”4 ggr/vecka 
eller mer”. För fråga 2 erhölls svarsalternativen: ”1-2”, ”3-4”, ”5-6”, ”7-9” samt ”10 
eller fler”. För frågorna 3-8 erhölls svarsalternativen: ”Aldrig”, ”Mer sällan än en gång 
i månaden”, ” Varje månad”, ”Varje vecka” samt ”Dagligen eller nästan varje dag”. 
Alternativ 1 kodades som 0 poäng, alternativ 2 som 1 poäng, alternativ 3 som 2 poäng, 
alternativ 4 som 3 poäng, alternativ 5 som 4 poäng.  Fråga 9 och 10 berörde 
alkoholrelaterade skador samt ifall att oro funnits för deltagarens alkoholkonsumtion, 
dessa frågor besvarades genom att kryssa ett av tre svarsalternativ. Svarsalternativen 
som erhölls för fråga 9 och 10 var: ”Nej”, ”Ja, men inte under det senaste året” samt 
”Ja, under det senaste året”. Alternativ 1 kodades som 0 poäng, alternativ 2 som 2 
poäng och alternativ 3 som 4 poäng. För reliabilitetstestning av AUDIT beräknades 
Cronbachs alfa för alla frågor. Ingen indelning utfördes, då endast totalpoäng används i 
dataanalysen, Cronbachs alfa erhölls för frågor gällande alkoholvanor på .81. 
 
Hur poäng beräknades för alkoholvanor presenteras i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Tolkning av AUDIT-poäng 
 

Risknivå AUDIT-poäng Tolkning  Intervention 
Zon I Män 0-7; Kvinnor 0-5 Ej riskabla alkoholvanor (primärprevention) 
Zon II Män 8-15; Kvinnor 6-13 Riskabla alkoholvanor 

men inte nödvändigtvis ett 
missbruk/beroende 

Rådgivning, självhjälp, fortsatt 
uppsikt över konsumtionen  

Zon III Män 16-19; Kvinnor 14-17 Problematiska alkoholvanor sannolikt 
föreligger en alkoholrelaterad 
diagnos 

Utredning och eventuell 
behandling inom specialistvården 

Zon IV Män 20+ ; Kvinnor 18+ Mycket problematiska alkoholvanor 
sannolikt föreligger en 
alkoholrelaterad diagnos 

Utredning och eventuell 
behandling inom specialistvården 
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Personlighet mättes med The Big Five Inventory (BFI) (den svenska versionen av 
mätinstrumentet) bestående av 44 påståenden som berörde de fem personlighetsdragen 
öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet, extraversion och neuroticism (Donahue, John & 
Kentle, 1991; John, Naumann & Soto, 2008). Deltagaren ombads skatta till vilken grad 
påståenden stämde in på dem själva utefter en 5-gradig skala. För samvetsgrannhet 
ombads deltagaren till exempel skatta till vilken grad de ansåg sig överrensstämma med 
påståendet: ” Jag ser mig själv som någon som är är beslutsam som person” 
Svarsalternativen bestod av 1 = Håller inte med alls. 2 = Håller inte med helt. 3 = 
Varken eller. 4 = Håller med till viss del. 5 = Håller med helt. Svaren kodades på 
samma sätt som skalan, det vill säga, från 1-5. Vid reliabilitetstestning för BFI 
kategoriserades de 44 items efter motsvarande faktor. För samtliga personlighetsdrag 
gavs ett Cronbachs alfa över .70. 
 
Efterfrågade bakgrundsvariabler bestod av Kön, Utbildning samt civilstånd (deltagaren 
ombads även kryssa i om den hade barn eller inte). Utbildning kodades genom att 
Avslutad grundskola sattes till 1, Avslutad gymnasieskola till 2, Avslutad högskola 
(Mindre än 3 år) till 3, Avslutad högskola (Mer än 3 år) till 4. Deltagarna ombads även 
fylla i debutålder för första gången de smakat alkohol samt debutålder för berusning. 
Båda variablerna kodades genom angiven ålder. 
 
Procedur 
Insamlingen för studenter gick tillväga genom att på föreläsningar lämna ut enkäter så 
att studenterna hade möjlighet att besvara enkäten på kommande rast, i viss mån delades 
enkäter även ut till studenter som rörde sig skolornas lokaler, så som campus och 
datasalar. De arbetande besvarade enkäten på sex olika företag där enkäten lämnats ut. 
Samtliga företag kontaktades innan enkäten delades ut, detta för att få godkännande från 
personalchef eller VD på de aktuella företagen. Deltagarna informerades vid utlämning 
av enkäten om syftet- att mäta copingstrategier, alkoholvanor samt personlighetsdrag. 
Därefter informerades deltagarna både skriftligt och muntligt om att deras svar anonyma 
och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande. De informerades även 
innan insamlingen att enkäten antingen skulle läggas ner i ett slutet kuvert vid 
inlämning eller i vissa fall- lägga enkäten i en väl tillsluten box. Detta för att 
medvetandegöra deltagaren om säkerheten i att deras svar förblev anonyma även för 
undersökningsledaren. 

 
R e s u l t a t 

 
Korrelation 
I SPSS utfördes korrelationsanalys mellan samtliga copingstrategier, personlighetsdrag 
och totalpoäng på AUDIT. Av bakgrundsvariablerna användes även båda items för 
debutålder för alkohol i korrelationsanalysen. Med Pearsons r mättes samband mellan 
de olika faktorerna. 
 
Resultat av korrelationsanalysen redovisas i Tabell 2.  
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Tabell 2. 
Korrelation Alkoholvanor (AUDIT), debutålder för att smaka alkohol, debutålder för 
berusning. 
 
       AUDIT        Debutålder smaka alk.         Debutålder berusning 
         (Alkoholvanor)  
 
Coping- 
strategi 
 
Aktiv        - .14*                                 -            - 
Alk. drog anv.        .60**                 -.15*         -.22** 
Humor         .19**         -.21**         -.19** 
Självdistraktion          -                     -                 -.16* 
 
Big Five 
 
Vänlighet         -.22**          .24**          .23** 
Samvetsgrannhet      -.23**          .23**          .19** 
Neuroticism                .17*     -             - 
 
Debutålder 
-alkohol 
 
Debutålder smaka     -.27**     -          .66** 
Debutålder berusning     -.30**          .66**                               - 
 
** p < .0,01 

*   p < .0,05 

Not: Endast signifikanta resultat redovisas i tabellen. 

 
De personlighetsdrag och copingstrategier som visade sig ha en negativ inverkan på 
alkoholvanor var aktiv coping (r= -.14, p < 0,05), vänlighet (r= -.22, p < 0,01), 
samvetsgrannhet (r= -.23, p < 0,01) och debutålder för alkohol (r= -.27, p < 0,01). 
Desto mindre aktiv coping deltagarna använde sig av, desto högre alkoholvanor 
skattades. Likaså för personlighetsdragen vänlighet och samvetsgrannhet som visade 
att desto lägre skattning på dessa desto högre alkoholvanor. Debutålder för alkohol och 
alkoholvanor visade ett negativt samband där deltagare som vid lägre ålder smakat 
alkohol och upplevt berusning för första gången drack mer i vuxen ålder. 
 
De faktorer som predicerade höga alkoholvanor var copingstrategierna 
alkohol/droganvändning (r= .60, p < 0,01) och humor (r= .19, p < 0,01). Desto högre 
skattning på dessa, desto högre alkoholvanor. Av personlighetsdrag var det endast 
neuroticism (r= .17, p < 0,05) som visade ett positivt samband med alkoholvanor, där 
personer högt skattade på neuroticism predicerade högre alkoholvanor. 
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 Debutålder för alkohol 
För debutålder att smaka alkohol erhölls negativa samband med användning av 
copingstrategierna alkohol/droganvändning (r= -.15, p < 0,05) och humor (r= -.21, p < 
0,01). Desto yngre deltagarna var när de första gången smakade alkohol i desto större 
grad använde de sig av alkohol/droganvändning och humor som copingstrategier. 
Korrelation erhölls även för alkohol/droganvändning (r= -.22, p < 0,01) och humor (r= 
-.19, p < 0,01) med ålder för första berusning. Desto yngre deltagarna var vid första 
berusning desto mer använde de sig av alkohol/droganvändning och humor som 
copingstrategier. Desto lägre debutålder för berusning predicerade även högre 
användande av självdistraktion (r= -.16, p < 0,05) som copingstrategi. 
 
Negativa samband erhölls mellan båda variablerna debutålder för alkohol och 
faktorerna vänlighet (p < 0,01) och samvetsgrannhet (p < 0,01). Där lägre ålder för att 
smaka alkohol och första gång upplevda berusning erhöll samband med lägre grad av 
vänligghet och samvetsgrannhet. 
 
Multipel regression 
Därefter genomfördes en multipel regressionsanalys med den totala poängen för 
alkoholvanor som beroende variabel och copingstrategier samt personlighetsdrag som 
oberoendevariabler.  
 
Resultat från multipla regressionsanalysen presenteras i Tabell 3.  
 
Tabell 3. 
Multipel regression, Alkoholkonsumtion (AUDIT). Standardiserade 
regressionskofficienter. 
 
             AUDIT 
 
             Beta     Sign. nivå     R2  ΔR2 

 
Alk. /droganv.     .58        p < .00     .33            33 

       Debut smaka   0.19        p < .00     .36            03 
       Aktiv    0.18        p < .00     .40            04 

Religion            0.12        p < .03     .41             01 
 
    
        AUDIT Multipel regression 
Alkohol och droganvändning var den strategi som erhöll positivt samband med 
alkoholvanor och som i sig själv erhöll högst andel förklarad varians på 33 %. 
Alkohol/droganvändning kan med 33 % andel förklarad varians beskriva grad av 
alkoholvanor.  Med debutålder för att smaka alkohol ökade andel förklarad varians med 
3 %, negativt samband. För aktiv coping ökade andel förklarad varians 4 %, negativt 
samband. Religion erhöll 1% andel förklarad varians, negativt samband. För de fem 
faktorer som erhöll signifikanta värden erhölls en total andel förklarad varians på 41 % 
som kan beskriva styrkan i sambandet mellan vilka faktorer som ökar alkoholvanor. 
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Medelvärden 
Medelvärden beräknades för AUDIT samt de mest förekommande copingstrategierna 
och skattade Big Five personlighetsdrag inom grupperna män, kvinnor och därefter 
uppdelat efter studerande och arbetande. 
 
Medelvärden för alla faktorer presenteras i Tabell 4. 
 
Tabell 4. 
Medelvärden för AUDIT, copingstrategier och Big Five personlighetsdrag. Endast de 
mest förekommande värdena presenteras i tabellen. 
 
      Medelvärden 
                    Män                            Kvinnor 
    Studerande      Arbetande     Tot.       Studerande     Arbetande     Tot. 
 
AUDIT      8.31   8.35  8.33   5.35    4.71  5 
 
Coping 
 
Aktiv       3.23   3.12  3.16                       -                 3.01            - 
 
Emotionellt       -              -    -   3.4      -              3.26 
-stöd  
     
Big Five 
 
Öppenhet        3.70                   -               3.75                      -                    -               - 
 
Samvets            -                    3.86              -                          -                   -                - 
-grannhet 
 
Vänlighet        -                     -                   -                        3.72             4.11          3.89
          
 
 
       AUDIT medelvärden 
Av deltagarna hade män en total medelpoäng på AUDIT på 8,33 (SD 5,5) och kvinnor 
5 poäng (SD 4,53). För studenter erhölls en total medelpoäng på AUDIT på 8,31 (SD 
5,40) för män och för kvinnor 5,35 (SD 4,76). För arbetande erhölls en total AUDIT-
poäng på 8, 35 (SD 5, 63) för män och för kvinnor en poäng på 4, 71 (SD 4, 24). Av 
dessa värden räknades även de personer som uppgett att de inte konsumerade alkohol 
in. Av totala antalet män (n= 80) hade 33 stycken AUDIT-poäng över riskabla 
alkoholvanor och av totala antalet kvinnor (n=120) hade 36 kvinnor en AUDIT-poäng 
över riskabla alkoholvanor. Av totala antalet deltagare (n=200) låg 34,5 % över 
riskabla alkoholvanor. 
 
     Coping medelvärden  
Den av män mest använda copingstrategin var aktiv coping med ett medelvärde på 
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3,16 (SD ,72)  medan kvinnor främst använde sig av emotionellt stöd med ett 
medelvärde på 3,26 (SD ,71). För män i grupperna studerande och arbetande fanns 
ingen skillnad mellan användning av copingstrategi då båda grupper främst använde 
sig av aktiv coping med ett medelvärde, för studerande män, på 3,23 (SD,55) och för 
arbetande på 3,12 (SD,82). För kvinnor skiljde sig strategierna åt då studerande 
kvinnor främst använde sig av emotionellt stöd, med ett medelvärde på 3,4 (SD ,58) 
och arbetande kvinnor av aktiv coping, med ett medelvärde på 3,01 (SD ,70). 
 
     Big Five medelvärden 
Av deltagarna skattade sig män högst på öppenhet med ett medelvärde på 3,75 (SD 
,56) och kvinnor på vänlighet med ett medelvärde på 3, 89 (SD ,57). Hur manliga 
deltagare skattade personlighetsdrag skiljde sig åt mellan studenter och arbetande då 
studerande män skattade sig högst på öppenhet, medelvärde 3,70 (SD ,60) och 
arbetande män på samvetsgrannhet, medelvärde 3,86 (SD ,72). Kvinnor skiljde sig 
fortfarande inte åt och båda grupper skattade sig högst på vänlighet med ett 
medelvärde för studerande kvinnor på 3,72 (SD ,57) och för arbetande erhölls ett 
medelvärde på 4,11 (SD ,49) för vänlighet. 
 

D i s k u s s i o n 
 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vilka faktorer som eventuellt kan 
förklara orsakerna till högt skattade alkoholvanor. De potentiella faktorerna var 
copingstrategier, personlighetsdrag och debutålder för alkohol.  
 
Resultatet i föreliggande studie var delvis i enlighet med de olika aspekterna som 
presenterats i tidigare studier. De faktorer som visade samband med högre 
alkoholvanor var copingstrategierna alkohol/droganvändning och humor, två strategier 
som motsvarar Carver och Connor-Smiths (2010) tolkning av undvikande 
copingstrategier då det innebär distansering från stressorn. Att humor var associerat 
med hög grad av alkoholvanor skulle kunna tolkas som att humor används som ett 
försök att förtränga och undvika stressorn vilket även underlättas av alkohol då alkohol 
kan upplevas ha effekten att oönskade känslor minskar (Buchmann et al., 2010). 
 
Även aktiv coping visade samband med alkoholvanor, en bemötande strategi som vid 
höga skattningar fokuserar på att hantera stressorer genom att aktivt försöka förbättra 
situationen (Carver el al., 1989), låga skattningar på aktiv coping, alltså avsaknad i 
användningen av denna stretegi visade samband med högre alkoholvanor. Att detta 
visade sig vara en faktor som predicerade högre alkoholvanor skulle kunna förklaras 
av personlighet. Detta då de personlighetsdrag som predicerade högre alkoholvanor 
var individer med låga skattningar av samvetsgrannhet och vänlighet, 
personlighetsdrag som är associerat med en sämre förmåga att hantera stress då de 
karaktäriseras av oförmåga att samarbeta med andra, är oorganiserade, har låg 
självdiciplin samt lättare blir irriterade än andra. Möjligt är att dessa individer mer 
sällan använder en aktiv copingstrategi eftersom att det inte överensstämmer med 
deras karaktärsdrag då en aktiv copingstrategi kräver mer ansträngning av individen. 
Istället tenderar de med låga skattningar på samvetsgrannhet och vänlighet att vända 
sig till mer passiva strategier som enligt Carver et al (1989) är mindre adaptiva så som 
självdistraktion genom alkohol. 
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Möjligt är att de individer som skattat hög grad av samvetsgrannhet och vänlighet har 
lägre alkoholvanor då de i sin karaktär inte får ut samma fördelar av alkohol som de 
personer med låg grad av samvetsgrannhet och vänlighet samt personer med hög grad 
av neuroticism, vilket var det personlighetsdrag som även det visade positivt samband 
med höga alkoholvanor. Att positivt samband erhölls för neuroticism och alkoholvanor 
är föga förvånande då det visats i de tidigare studierna att hög grad av neuroticism 
leder till ett mindre hälsosamt leverne vid upplevd stress eller oro (Korotkov, 2008). 
Vid beskrivning av neuroticism är impulsivitet, oro och ilska centrala faktorer 
(Digman, 1990).  Trait-urgency teorin menar att negative trait utgörs av impulsivitet 
vid bemötandet av negativa känslor och att impulsivitet är den faktor som leder till 
konsumering av stora mängder alkohol och i sin tur utveckling av alkoholproblem 
(Hine et al. 2009). Karaktären för personer höga i negative trait liknar alltså den för 
personer höga i neuroticism. Då resultatet i föreliggande undersökning visat positivt 
samband mellan alkoholvanor och neuroticism skulle slutsatsen kunna dras att detta är 
orsakat av det som Hine et al. (2009) valt att kalla trait-urgency teorin då 
personlighetsdragen för neuroticism och negative trait är desamma.  
 
Att debutålder för alkohol i sin tur visade negativa samband med alkoholvanor skulle 
kunna grunda sig i den försämrade förmågan till emotionsreglering (Clark et al., 2008) 
som i sin tur kan leda till impulsiva handlingar vid upplevelse av negativa känslor 
enligt Hine et al. (2009). Då emotionregleringsförmågan försämrats i tidig ålder skulle 
det kunna leda till påverkan på personlighet och val av copingstrategier i senare skeden. 
Detta då försämrad emotionsreglering mynnar ut i en ökad känslighet för stress och 
negativa känslor (Spear, 2009) vilket skulle kunna förklara högre grad av neuroticism 
hos de personer som visat tendenser till riskabla alkoholvanor. En hypotes vore då att 
den höga konsumtionen av alkohol grundar sig i bristande förmåga att bemöta 
stressorer. Den bristande förmågan kan då vara beroende på graden av neuroticism 
orsakad av försämrad emotionsreglering, på grund av en tidig alkoholdebut.  
 
Gemensamt för låga skattningar på samvetsgrannhet och vänlighet samt hög grad av 
neuroticism tycks vara sämre förutsättningar i stresshantering. En potentiell teori till 
orsaken att dessa personlighetsdrag använder mindre adaptiva strategier så som alkohol 
skulle kunna vara teorin om extern locus of control, möjligt är att individer med dessa 
personlighetsdrag upplever kontrollen som utanför dem själva och till följd upplever 
sig stå utan möjlighet att påverka sin situation. Detta skulle kunna förklara sambandet 
med mindre aktiva strategier samt försök att distansera sig från stressorn genom 
alkohol. Resultatet visade även att religion hade samband med alkoholvanor, där 
avsaknaden av religion ledde till högre alkoholvanor. Även där skulle förklaringen om 
extern locus of control vara applicerbar, detta då religion skulle kunna tolkas som ett 
sätt att passivt hantera stressorn, genom att sätta sin tro till något utanför sig själv sker 
även där en distansering från stressorn, vilken ersätts av alkohol för de individer som 
inte använder sig av religion som copingstrategi. Dock bör inte möjligheten uteslutas 
att kopplingen mellan religion och låga alkoholvanor även skulle kunna påverkas av 
religiösa restriktioner mot alkoholanvändning. 
 
En grundläggande faktor till höga alkoholvanor visade sig ändå vara debutålder för 
alkohol. Enligt Buchmann et al. (2010) är debutålder för alkohol den faktor som 
förklarar ungdomars användning av alkohol som copingstrategi. Däremot tycks det 
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applicerbart på personer i högre ålder när urvalet i föreliggande studie utgjordes både 
av studenter och arbetande i varierande åldrar och liknande medelvärden gavs för 
samtliga variabler. Att alkohol/droganvändning visade sig vara den faktor som hade 
störst effekt och högst andel förklarad varians i multipla regressionen är ändå inte 
förvånande. Detta då faktorn alkohol/droganvändning har en direkt koppling till 
alkoholvanor vilket gör samband oundvikligt. Debutålder för att smaka alkohol var 
den faktor som efter alkohol/droganvändning visade starkt samband med 
alkoholvanor, men med en relativt låg effekt i jämförelse med 
alkohol/droganvändning.  
 
Sammanfattningsvis har resultatet till stor del visat likheter med resultat från tidigare 
studier. Något som kan ses som positivt då det påvisar att tidigare teorier går att 
generalisera till andra grupper än studenter. Tidig alkoholdebut och känslig 
personlighet tycks vara de största prediktorerna för högt skattade alkoholvanor. 
Personer som i grunden har en stabil personlighet så som hög grad av vänlighet och 
samvetsgrannhet tycks redan i tidig ålder ha fördelar för att undvika destruktiva 
alkoholvanor. Detta när de personlighetsdragen visade en högre debutålder för att 
smaka alkohol och första gång vara berusade, men även lägre skattade alkoholvanor 
senare i livet. 
 
Att hitta orsakssamband kan vara problematiskt då det är svårt att dra slutsatser från 
vad som påverkar vad. Möjligt är att de med höga alkoholvanor som visat samband 
med hög grad av neuroticism, låg grad av samvetsgrannhet och vänlighet och låg ålder 
för alkoholdebut från tidigt skede i livet haft en känslig personlighet och höga grader 
av neuroticism, vilket lett till svårigheter att hantera stressorer. Men möjligheten finns 
också att den tidiga alkoholdebuten skadat emotionsregleringssystem vilket orsakat en 
mer känslig personlighet och större tendens att använda alkohol vid bemötande av 
stressorer, vilket Clark et al. (2008) menar i sin studie. För att skönja sådana samband 
krävs däremot longitudinella studier som redan före alkoholdebut mäter 
personlighetsdrag och förmåga att hantera stressorer.  
 
Mätning av personlighetsdrag kan även diskuteras, trots att Digman (1990) menar att 
the big five traits är relativt stabila hos människor, så skulle det också innebära att 
personer med höga skattningar i neuroticism inte ges möjlighet till effektiva 
copingstrategier. Att så vore fallet är enligt mig tvivelaktigt då jag tror att alla 
människor i svåra perioder av livet skulle återge höga skattningar på neuroticism. 
Detta då frågorna som syftar att mäta grad av neuroticism grundar sig i påståenden 
som ”Är deprimerad, nedstämd” och reverserade items som ”Är emotionellt stabil, blir 
inte lätt upprörd” (Donahue et al., 1991; John et al., 2008). Även om frågorna är 
menade att besvaras från en generell synvinkel på sig själv, skulle det i svåra perioder i 
livet kunna vara svårt att ta avstånd från de känslor som personen upplever i nuet. 
 
För att säkerställa sådana aspekter skulle upprepade mätningar krävas. Däremot kan 
testet i sig bedömas ha en hög reliabilitet, då de alla hade en godkänd Cronbachs alfa 
nivå. Att de frågor som syftade att mäta copingstrategier gav ett lågt alfa bör 
kommenteras då det per copingstrategi endast fanns två variabler, vilket ger ett lägre 
alfa (Westerlund, 2010). Det betyder inte att reliabiliteten var låg eftersom nivån kan 
räknas som god när faktorn endast bestod av två mätta variabler. Validiteten i 
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undersökningen kan även den anses god. Av de 212 personer som enkäten lämnades ut 
till erhölls ett bortfall på 12 personer vilket är relativt lågt när ämnet kan upplevas som 
känsligt för deltagaren. Det bör även upprepas att fullständig anonymitet rådde vid 
inlämning av enkäten, vilket det även gavs information om till deltagaren. Därmed bör 
svaren anses valida i och med att mätinstrumentet även erhöll god reliabilitet. Något 
som däremot är tvivelaktigt i mätinstrumentet är de skalor som undersökningsdeltagarna 
ombads skatta sina svar efter, detta då svarsalternativen i vissa fall kanske kan upplevas 
som svåra att tyda. Till exempel var ett av svarsalternativen i Carvers brief COPE 
(Carver, 1997) formulerat ” Jag har gjort det här i medel mängd”, översatt från engelska 
versionen: ”I´ve been doing this a medium amount”. Hur deltagaren uppskattar vad en 
medel mängd är kan variera mellan individer då var och en har en subjektiv uppfattning 
vad de anser vara en medel mängd. Liknande problematik uppstod i den svenska 
versionen av The Big Five Inventory då svarsalternativen följde skalan 1= Håller inte 
med alls 2= Håller inte med helt 3= Varken eller 4= Håller med till viss del och 5= 
Håller med helt. Skalan är bristande då svarsalternativ 2 och 4 kan tyckas likvärdiga. 
Detta bör däremot inte ha stört undersökningsdeltagarnas skattningar nämnvärt då de 
innan fick information om hur de skulle gå tillväga för att fylla i enkäten och vad 
skattningsalternativen innebar. Därmed understryks här vikten av att informera 
deltagarna om hur svarsalternativen värderas. 
 
För framtida forskning bör, som tidigare nämnts, undersökningar utföras vid 
upprepade tillfällen under ett längre tidsintervall. Detta för att kunna urskilja 
orsakssamband. Intressant vore även att se om teorin om extern locus of control visar 
samband med de personlighetsdrag som visade höga alkoholvanor i föreliggande 
uppsats- för trots att tidigare forskning är relativt enig om vad som resulterar i en 
framtida hög alkoholkonsumtion, är kärnan i problematiken fortfarande otydlig och 
ytterliggare aspekter bör undersökas.  
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