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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om den teoretiska modellen 

failure trap- strategin kan förklara alkoholproblematik och depression 

bland studenter, samt om strategin kan förklara alkoholproblematik ut-

över depression. Vi belyser även om strategin bidrar till det dubbelrik-

tade sambandet mellan alkoholproblematik och depression. Deltagare 

var 358 universitetsstudenter vid ett mellanstort svenskt universitet. 

Deltagarna svarade på en onlinebaserad enkät rörande depressiva 

symptom, alkoholvanor och användandet av failure trap- strategin. 

Data analyserades genom korrelations-och regressionsanalyser. Resul-

taten visade att failure trap- strategin inte verkar förklara alkoholpro-

blematik. Däremot har den en viss betydelse för depressiva symptom 

bland studenter. Failure trap- strategin verkar inte bidra till sambandet 

mellan alkoholproblematik och depression. 
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Abstract 

 

This study aims to examine whether the failure trap- strategy explains 

alcohol related problems and depressive symptoms among Swedish 

university students. We also discuss whether the failure trap strategy 

contributes to the bidirectional relationship between alcohol related 

problems and depression. Participants were 358 university students at a 

medium sized Swedish university, who responded to an online survey. 

Data was analyzed through correlational and regression analyses. Re-

sults suggest that the failure trap- strategy does not explain alcohol re-

lated problems among university students. However, it might be useful 

as part of an explanation for depressive symptoms among students. The 

strategy does not seem to contribute to the relationship between depres-

sion and alcohol related problems. 

 

Keywords: Failure trap-strategy, alcohol related problems, depressive 

symptoms, students. 
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Relationen mellan failure trap- strategin, depressiva symptom och 

alkoholproblematik bland studenter 

Alkohol är ett berusningsmedel som verkar vara vanligt förekommande bland 

universitetsstudenter. Studier visar på att denna grupp dricker både ofta och mycket (McBride, 

Barrett & Moore, 2014; Wicki, Kuntsche & Gerhard, 2010). För de allra flesta är relationen till 

alkohol oproblematisk. Dock utvecklar vissa studenter någon form av alkoholproblematik. Ett högt 

och frekvent alkoholintag, såkallat riskbruk, har visat sig vara utbrett bland studenter (Elgàn, 

Gripenberg, Jalling, Jägerskog & Källmèn, 2014; Heather et al., 2011; Simons, Wills & Neal, 2014; 

Sotos et al., 2015). En sådan alkoholkonsumtion har visats vara förknippat med en rad negativa 

konsekvenser för studenterna, såsom akademiska misslyckanden (Perkins, 2002) och arbetslöshet 

efter avslutade studier (Arria et al., 2013). Det ökar även risken för andra typer av 

alkoholproblematik så som alkoholrelaterade skador och alkoholberoende (Sotos et al., 2015), vilka 

också är förekommande bland studenter (Perkins, 2002; Heather et al., 2011; Ross & Tisdall, 1994). 

Alkoholproblematik i form av riskbruk, beroende och alkoholrelaterade skador förekommer alltså 

bland studenter, och har negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att minska förekomsten av 

alkoholproblematik bland denna grupp. 

För att minska förekomsten av alkoholproblematik bland studenter är det viktigt att förstå 

vilka faktorer som bidrar till utvecklandet av alkoholproblematik. Depression, vilket kort kan 

beskrivas som ett affektivt tillstånd av nedstämdhet och hopplöshet (World Health Organization, 

WHO, 2015), har visats öka risken för alkoholproblematik, exempelvis riskbruk och beroende 

(McPherson & Martin, 2010). Samtidigt kan alkoholproblematik öka risken för utvecklandet av 

depression. Det finns alltså ett dubbelriktat samband mellan dessa fenomen (McPherson & Martin, 

2010) och det behövs en ökad förståelse för detta.  

Att det finns ett dubbelriktat samband skulle kunna bero på att det är en tredje faktor som 

ligger till grund för både alkoholproblematik och depression. En sådan faktor skulle kunna bidra 

med en förklaring till det dubbelriktade sambandet mellan alkoholproblematik och depression, och 

samtidigt förklara dessa fenomen bättre än de förklarar varandra. Failure trap- strategin skulle 
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kunna vara en sådan faktor. Failure trap- strategin är en teoretisk modell som redogör för hur ett 

mönster av passivitet, undvikanden av uppgifter och förväntningar om att misslyckas kan leda en 

person in i problematiska beteenden och depression (Nurmi, 1993). I denna studie vill vi därför 

undersöka relationen mellan failure trap- strategin och alkoholproblematik i form av konsumtion, 

beroende och alkoholrelaterade skador, samt relationen mellan failure trap- strategin och 

depression bland studenter. Vidare vill vi undersöka om failure trap- strategin kan förklara dessa 

typer av alkoholproblematik utöver depression. Således är det alltså alkoholproblematik som denna 

studie inriktar sig på. Huruvida alkoholproblematik eller failure trap- strategin bäst förklarar 

depression behandlas inte.  

Alkoholproblematik är ett brett begrepp som syftar till olika typer av alkoholkonsumtion 

och konsekvenser av denna (Johanson & Wirbing, 1999). Termerna riskbruk, beroende och 

alkoholrelaterade skador beskriver olika typer av alkoholproblematik. Ett beroende av alkohol 

utvecklas när en person under en längre tid och i stor utsträckning konsumerar alkohol. Symptom på 

alkoholberoende är att en person känner ett starkt sug efter att inta alkohol, upplever toleransökning 

och abstinens. Personen tappar ofta kontrollen över sitt drickande, och alkoholen får många gånger 

en dominerande roll i personens liv (WHO, 2015). Termen alkoholrelaterade skador åsyftar de 

problem och skador som orsakas av ett skadligt bruk av alkohol. Med ett skadligt bruk av alkohol 

menas att konsumtionen orsakar skador (WHO, 2015). Dessa kan vara fysiska, såsom 

alkoholförgiftning eller olyckor, psykiska, såsom depressiva symptom eller ångest, eller sociala, 

såsom interpersonella konflikter och bråk. (Jarl et al., 2006; Perkins, 2002). Riskbruk, eller riskfylld 

alkoholkonsumtion, syftar till en alkoholkonsumtion som ökar riskerna för att psykiska och fysiska 

skador, såsom ångest och hjärtrytmrubbningar, ska uppstå till följd av konsumtionen (Johanson & 

Wirbing, 1999). Eftersom en riskfylld alkoholkonsumtion ofta kritiseras av riskbrukarens 

omgivning kan den även leda till konflikter och på så vis ge upphov till sociala problem (Wennberg, 

Källmèn, Hermansson & Bergman, 2006). Riskbruk definieras som konsumtionen av 14 respektive 

nio glas eller mer för män respektive kvinnor per vecka. Så kallat berusningsdrickande eller 

intensivkonsumtion, vilket vanligen definieras som konsumtionen av fem respektive fyra 
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standardglas eller mer vid ett tillfälle för män respektive kvinnor, klassas också som riskbruk 

(Franck & Hedberg, 2014). Riskbruk, beroende och alkoholrelaterade skador är alltså termer som 

beskriver olika typer av alkoholproblematik. 

I denna studie har vi inte fokuserat på huruvida deltagarnas alkoholkonsumtion kan 

klassificeras som riskbruk. Det är studenternas konsumtion, beroende och alkoholrelaterade skador 

vi avser att undersöka. Då riskbruk är en central komponent i ett antal studier som ligger till grund 

för denna uppsats samt att riskbruk är en typ av alkoholkonsumtion som är utbredd bland studenter 

(se t.ex. Sotos et al., 2015; Elgàn et al., 2014; Heather et al., 2011) har vi ändå valt att beskriva 

denna problematik. 

 Alkoholproblematik har visat sig både föregå och föregås av depression och depressiva 

symptom. Depression är ett tillstånd som kännetecknas av bland annat tungsinne, energiförlust, 

sänkt självkänsla och sömnrubbningar (WHO, 2015) och har hög förekomst bland studenter 

(Ibrahim, Kelly, Adams & Glazebrook, 2013). Bland studenter har depressiva symptom visats öka 

sannolikheten för att dricka i ensamhet, vilket i sin tur ökar risken för alkoholrelaterade problem 

(Keough, O'Connor, Sherry & Stewart, 2015). Studenter som lider av depression och använder 

alkohol för att hantera negativa känslor har också visats ha ökad risk för alkoholproblematik 

(Gonzales, Reynolds & Skewes, 2011). Depressiva symptom har visats ha en direkt effekt på 

alkoholrelaterade problem och samvarierade med högre nivåer av alkoholrelaterade problem bland 

kvinnliga studenter (Harell, Slane & Klump, 2009).  Andra studier indikerar att alkoholproblematik 

istället föregår depressiva symptom. En studie fann att studenter som skattade sig själva som 

riskbrukare även uppvisade högre nivåer av depressiva symptom (Geisner, Mallett & Kilmer, 2012). 

En annan studie visade att alkoholmissbruk och- beroende predicerade utbrottet av och ökade 

sannolikheten för depression hos personer som inte tidigare drabbats av depression (Boschloo, van 

den Brink, Penninx, Wall & Hasin, 2012). En litteraturgenomgång visade att en hög 

alkoholkonsumtion ökade risken för att utveckla depression med mellan 40 och 90 procent men 

även att förekomsten av depression ökade risken för en hög alkoholkonsumtion med mellan 50 och 

100 procent (Malmgren, Ljungdahl & Bremberg, 2008). En storskalig studie hittade starka 
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dubbelriktade samband mellan depression och alkoholproblematik, däribland beroende (Grant et al., 

2006). Det finns alltså ett dubbelriktat samband mellan alkoholproblematik och depression. Det 

indikeras både att det finns en dubbelriktat kausal relation mellan de två fenomenen (Boden & 

Ferguson, 2011) och att sambandet delvis kan förklaras av riskfaktorer som ligger till grund för 

både depression och alkoholproblematik (Scholes- Balog, Hemphill, Patton & Toumbourou, 2015; 

Selkie, Kota, Chan & Moreno, 2015). Det kan alltså vara så att en tredje faktor ligger bakom båda 

dessa problem, och på så vis bidrar till det dubbelriktade sambandet. En sådan faktor skulle även 

kunna förklara alkoholproblematik utöver depression. 

Failure trap- strategin är en teoretisk modell som skulle kunna förklara hur 

alkoholproblematik och depression uppstår. Modellen redogör för hur en persons låga självkänsla, 

passivitet, undvikande av uppgifter och förväntningar om att misslyckas skapar en ond cirkel som 

kan leda till utvecklandet av depression och olika problembeteenden, exempelvis arbetslöshet 

(Nurmi, 1993; Nurmi, Salmela- Aro & Routsalainen, 1994). Detta mönster fungerar som ett 

tillvägagångsätt- alltså en strategi- personer tillämpar i samband med prestationer och göromål 

(Nurmi et al., 1994). Failure trap- modellen utvecklades när teorierna om self-handicapping 

(Berglas & Jones, 1978) och learned helplessness (Abramson, Seligman & Tisdale, 1978) inte 

räckte till för att förklara det tanke- och handlingsmönster som uppvisades av personer med 

anpassningssvårigheter och problembeteenden (Nurmi et al., 1994). Failure trap- strategin är alltså 

en teoretisk modell som redogör för hur ett mönster av tankar och beteenden som personer tillämpar 

kan leda till problembeteenden och depression. 

 Enligt modellen är utgångspunkten för failure trap- strategin en persons låga självkänsla. På 

grund av sin låga självkänsla utgår personen från att denne kommer att misslyckas i sina 

prestationer och företaganden. Med andra ord utvecklar personen misslyckandeförväntningar på 

grund av sin låga självkänsla. Dessa misslyckandeförväntningar gör att personen ägnar sig åt 

aktiviteter och beteenden som inte är relevanta för uppgiften i fråga, istället för att arbeta 

målorienterat. Ett exempel är studenten som förväntar sig att bli underkänd på en tentamen och 

därför festar istället för att studera inför provet. Personen utvecklar alltså det som kan kallas för ett 
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uppgiftsundvikande beteende. När personen undviker uppgifter framför att koncentrera sig på 

uppgiften eller utmaningen ifråga, resulterar detta i att personen gång på gång misslyckas i sina 

företaganden. Personen utgår från att det är dennes otillräcklighet och brist på förmåga som orsakar 

det ständiga misslyckandet. När personen tillskriver orsakerna bakom misslyckandena till sin egen 

person förstärks personens låga självkänsla och misslyckandeförväntningar. På sikt leder detta till 

att personen utvecklar ett passivt förhållningssätt till utmaningar och undviker uppgifter i allt större 

utsträckning. Dessa processer fortsätter som en ond cirkel, och blir som en fälla som personen 

fångas i. Enligt teorin leder detta över tid till utvecklandet av depressiva symptom och 

problembeteenden (Nurmi, 1993; Nurmi et al., 1994). En person som uppvisar ett mönster av låg 

självkänsla, misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden och passivitet kan alltså sägas 

tillämpa failure trap- strategin, vilket kan leda till utvecklandet av problembeteenden och 

depression. 

Litteraturen på failure trap- strategin är mycket begränsad. Endast ett fåtal tidigare studier 

har undersökt sambandet mellan failure trap- strategin och olika problembeteenden, exempelvis 

långtidsarbeteslöshet (Nurmi et al., 1994; Nurmi, Salmela- Aro, Anttonen & Kinnunen, 1992, 

refererat i Nurmi, 1993) och kriminalitet (Selin, u.å., refererat i Nurmi, 1993). Ingen har undersökt 

om failure trap- strategin kan förklara depression och alkoholproblematik. Det saknas alltså 

kunskap om failure trap- strategins betydelse för alkoholproblematik och depression.  

Det finns studier som visar att de enskilda komponenterna av failure trap- strategin, alltså 

misslyckandeförväntningar, passivitet och uppgiftsundvikanden, samvarierar med depressiva 

symptom. En studie fann höga nivåer av depressiva symptom bland personer som uppvisade 

misslyckandeförväntningar och uppgiftsundvikande beteenden (Nurmi, Berzonsky, Tammi & 

Kinney, 1997). En annan studie fann att ju mer unga använde strategier bestående av 

misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden och passivitet, desto högre nivåer av depressiva 

symptom uppvisade de (Aunola, Stattin & Nurmi, 2000). Det finns alltså studier som indikerar att 

de enskilda komponenterna av failure trap- strategin har ett samband med depressiva symptom. 
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 Andra studier har visat att strategier, som enligt Nurmi et al. (1994) liknar failure trap-

strategin, är relaterade till både depression och alkoholproblematik. Dessa strategier är learned 

helplessness (Abramson et al., 1978) och self-handicapping (Berglas & Jones, 1978). Learned 

helplessness, eller inlärd hjälplöshet, går ut på att personer som upprepade gånger utsättas för 

negativa händelser lär sig att förvänta att de inte kan göra något för att kontrollera eller påverka 

situationer de befinner sig i, vilket resulterar i att de blir passiva (Abramson et al., 1978). Self- 

handicapping går ut på att personer som tillämpar denna strategi försöker lägga skulden för 

eventuella misslyckanden på externa faktorer och situationer för att skydda sin självkänsla. Därför 

ägnar de sig ibland åt uppgiftsundvikande beteenden för att skapa situationer som kan användas 

som ursäkter vid eventuella misslyckanden (Berglas & Jones, 1978). Båda dessa strategier har 

identifierats förekomma i studentpopulationer (Schwinger, Lemmer, Wirthweuin & Steinmayer, 

2014; Noel & Lisman, 1980; Eronen, Nurmi & Salmela- Aro, 1998). Studier har visat att inlärd 

hjälplöshet har ett samband både med depression och alkoholproblematik (Sitharthan, Hough, 

Sitharthan & Kavanagh; 2001; Thornton et al., 2003), även bland studenter (Noel & Lisman, 1980). 

Vad gäller self-handicapping har alkoholkonsumtion lyfts fram som ett exempel på ett 

uppgiftsundvikande beteende som används för att skapa situationer som kan fungera som ursäkter 

för eventuella misslyckanden (Berglas & Jones, 1978).  Studier har visat att personer som tillämpar 

self- handicapping strategin dricker oftare och mer än personer som inte använder denna strategi, 

och det har argumenterats att self- handicapping kan leda till substansrelaterade problem (Berglas & 

Jones, 1978; Tucker, Vuchinich & Sobell, 1981; Zuckerman & Tsai, 2005; Wilson, 1987).  

Strategier som är snarlika failure trap-strategin strategin har alltså visat sig ha ett samband med 

både alkoholproblematik och depression. 

Enligt Nurmi et al. (1994) liknar failure trap strategin både learned helplessness och self- 

handicapping i flera avseenden. En hög nivå av uppgiftsundvikande är karakteristisk för både 

failure trap- strategin och self handicapping. Låg självkänsla, passivitet och självanklagelse för 

misslyckanden kännetecknar både learned helplessness och failure trap- strategin. 

Misslyckandeförväntningar förekommer i samtliga strategier (Nurmi et al., 1994). Failure trap- 
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strategin liknar alltså strategier som har visats ha ett samband både med alkoholproblematik och 

depression. Detta väcker frågan om det samma är fallet för failure trap- strategin. Om så är fallet, 

skulle det kunna öppna för att failure trap- strategin bidrar till det dubbelriktade sambandet mellan 

alkoholproblematik och depression och därmed även för möjligheten att failure trap- strategin 

förklarar alkoholproblematik utöver depression. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

huruvida failure trap- strategin kan förklara alkoholproblematik och depressiva symptom bland 

studenter. Vi vill även undersöka om strategin kan förklara alkoholproblematik utöver effekten av 

depressiva symptom. Mer specifikt vill vi undersöka a) om failure trap- strategin samvarierar med 

och kan förklara alkoholproblematik i form av konsumtion, beroende och alkoholrelaterade skador 

bland studenter, b) om failure trap- strategin samvarierar med och kan förklara depressiva symptom 

bland studenter, och c) om failure trap- strategin kan förklara alkoholproblematik bland studenter 

utöver depression. Denna studie baseras på tvärsnittsdata och kan därför inte säga något om kausala 

förhållanden. Den bidrar ändå till att svara på frågorna kring huruvida failure trap- strategin bidrar 

till det dubbelriktade sambandet mellan alkoholproblematik och depression samt huruvida failure 

trap- strategin är av större vikt än depression för alkoholproblematik bland studenter. 

Frågeställningar 

Förklarar failure trap- strategin alkoholproblematik bland studenter? 

Förklarar failure trap- strategin depressiva symptom i denna grupp? 

Kan failure trap- strategin förklara alkoholproblematik bland studenter utöver effekten av 

depressiva symptom? 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog 358 studenter vid ett mellanstort svenskt universitet. Åldersspannet var 

mellan 18 och 50 år (M= 23,5, SD= 3,82). Av de deltagande var 287, eller 80,2 %, kvinnor och 71, 

eller 19,8 %, män. Studenterna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Kravet för att delta var 

att man var studerande. Det utgick ingen ersättning för att delta i studien. 

Mätinstrument 
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För att undersöka förekomsten av alkoholproblematik, depressiva symptom och 

användandet av failure trap- strategin skapade vi en enkät bestående av 42 frågor från tre olika 

självskattningsformulär. I vår enkät ingick två frågor om kön och ålder, 10 frågor om 

alkoholkonsumtion och alkoholproblematik, 10 frågor rörande depressiva symptom och 20 frågor 

rörande failure trap- strategin. 

Alkoholproblematik. För att mäta alkoholproblematik använde vi oss av en svensk 

översättning av screeninginstrumentet Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, Saunders, 

Aasland, De la Fuente & Grant, 1993;Wennberg et al., 2006). AUDIT är ett väletablerat 

självskattningsinstrument som används för att identifiera riskfylld alkoholkonsumtion och 

alkoholproblematik bland vuxna. Instrumentet är utformat som ett frågeformulär bestående av tio 

frågor som handlar om det senaste årets alkoholkonsumtion och konsumtionens konsekvenser. 

Frågorna utgör tre olika subskalor: Alkoholkonsumtion, Alkoholberoende och Alkoholrelaterade 

skador. De första tre frågorna utgör subskalan Alkoholkonsumtion. Denna subskala avser att mäta 

personens alkoholkonsumtion, närmare bestämt hur ofta och hur mycket personen dricker, genom 

frågor som “hur många glas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?”. Fråga ett har fem 

olika svarsalternativ från 1 (aldrig) till 5 (fyra gånger/vecka eller mer). Fråga två har fem olika 

svarsalternativ från 1 (1-2) till 5 (10 eller fler). Fråga tre har fem olika svarsalternativ från 1 (aldrig) 

till 5 (dagligen eller nästan varje dag). De nästa tre frågorna utgör subskalan Alkoholberoende. 

Denna subskala avser att mäta symptom på alkoholberoende, exempelvis personens kontroll över 

drickandet och alkoholens dominans i personens tillvaro, genom frågor som “Hur ofta under det 

senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?”. Svarsalternativen för dessa tre frågor 

sträcker sig från 1 (aldrig) till 5 (dagligen eller nästan varje dag). De resterande fyra frågorna utgör 

subskalan Alkoholrelaterade skador. Denna subskala avser att mäta förekomsten av 

alkoholrelaterade skador och problem, exempelvis i vilken utsträckning alkoholkonsumtionen har 

orsakat fysisk, psykisk eller social skada på personen eller dennes omgivning, genom frågor som 

“Hur ofta under det senaste året har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av ditt 

drickande?”. Två av dessa frågor besvarades med svarsalternativ från 1 (aldrig) till 5 (dagligen eller 
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nästan varje dag), och två frågor besvarades med svarsalternativ från 1 (nej) till 3 (ja, under det 

senaste året). 

Failure trap- strategin. För att mäta användandet av failure trap- strategin använde vi 20 

påståenden från självskattningsformuläret Strategy and Attribution Questionaire for Adolescents 

(Nurmi & Stattin, 1998). Detta formulär är en reviderad version av The Strategy and Attribution 

Questionnaire (SAQ, Nurmi, Salmela- Aro & Haavisto, 1995). Påståendena utgör subskalorna 

Misslyckandeförväntningar, Uppgiftsundvikanden och Passivitet. Påståendena som utgör subskalan 

Misslyckandeförväntningar rör bland annat personens förväntningar till sin egen kapacitet, genom 

påståenden som “Jag har inte riktigt tilltro till min förmåga att klara av svåra uppgifter”. 

Påståendena som utgör subskalan Uppgiftsundvikanden rör personens förmåga att ägna sig åt sådant 

som är relevant för uppgiften, genom påståenden som “Om det dyker upp en svår uppgift så väljer 

jag snabbt att göra något annat”. Påståendena som utgör subskalan Passivitet rör passivt beteende 

och förhållningssätt genom påståenden som “När jag inte klarar av att hantera en situation blir jag 

passiv och gör ingenting”. För varje påstående finns fyra svarsalternativ som sträcker sig från 1 

(stämmer precis) till 4 (stämmer inte alls). Reliabiliteten på varje subskala mättes utifrån 

Cronbach`s alfa med följande resultat: Misslyckandeförväntningar (a =.79), Uppgiftsundvikanden 

(a = .80) och Passivitet (a = .79). 

Depressiva symptom. För att mäta förekomsten av depressiva symptom använde vi en skala 

baserad på screeningverktyget The Centre for Epidemiological Studies- Depression Scale (CES-D, 

Radloff, 1977). CES-D är ett självskattningsformulär som mäter förekomsten av depressiva 

symptom genom 20 olika påståenden. Påståendena rör tankar, känslor och beteenden som har 

förekommit under den senaste veckan, till exempel “under den senaste veckan har jag känt mig för 

trött för att orka göra något”, “under den senaste veckan har jag oroat mig för sånt som jag inte 

brukar oroa mig för” och “under den senaste veckan har jag inte kunnat känna mig glad även om 

min familj eller mina vänner försökt pigga upp mig”. För varje påstående finns fyra olika 

svarsalternativ från 1 (inte alls) till 4 (ofta). I vår enkät använde vi en kortare skala baserad på CES-

D (Amnå, Ekström, Kerr & Stattin, 2009). Skalan bestod av 10 av de ursprungliga 20 påståendena 
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från CES-D. Även i denna version fanns fyra svarsalternativ för varje påstående, från 1(inte alls) till 

4 (ofta). Reliabiliteten för depressionsskalan mättes med Cronbach`s alfa (a =.89). 

Procedur 

Vi samlade in data genom att skapa en internetbaserad enkät i internetprogrammet Google 

Forms. Genom detta program kan man skapa olika frågeformulär och enkäter. Därefter lade vi ut en 

länk till den internetbaserade enkäten i Örebro universitets Facebook-grupp för studenter. I samband 

med att vi lade upp länken gav vi en kort presentation av oss själva och studien, och uppmanade 

gruppens medlemmar att delta. Då svarsfrekvensen var låg vid första försöket lade vi efter tio dagar 

upp länken i Facebookgruppen på nytt och uppmanade igen gruppens medlemmar att delta. Efter 

detta pågick datainsamlingen i ytterligare fyra dagar. Datainsamlingen pågick således i totalt 14 

dagar. Deltagarna skickade in sina ifyllda enkäter genom det internetbaserade program vi hade 

skapat enkäten i. Svaren på alla enkäter lagrades i detta program. Enkäterna kunde inte spåras till 

avsändaren och själva enkäten innehöll inga frågor om personalia. Deltagande var alltså anonymt. 

Statistiska analyser 

Vi sammanställde och analyserade insamlade data i statistikprogrammet SPSS. Inledningsvis 

genomfördes en frekvensanalys för att se medelvärde och standardavvikelser på samtliga variabler. 

Vidare skapades ett summamått bestående av de tre komponenterna av failure trap strategin, alltså 

misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden och passivitet. Detta för att det är kombinationen 

av dessa tre faktorer som, enligt den teoretiska modellen, utgör failure trap- strategin. Summamåttet 

presenteras i resultatdelen som failure-trap.  Därefter utfördes en korrelationsanalys mellan alla 

variabler, det vill säga summamåttet failure-trap, misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden, 

passivitet, depressiva symptom, konsumtion, beroende och skador. Detta för att undersöka om alla 

variabler korrelerade med varandra. 

För att svara på frågan om huruvida failure trap- strategin kan förklara depressiva symptom 

och alkoholproblematik bland studenter genomfördes enkla regressionsanalyser. För att säkerställa 

att depression förklarade alkoholproblematik genomfördes enkla regressionsanalyser med 

depression som prediktor för de olika aspekterna av alkoholproblematik. Slutligen genomfördes 
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multivariata regressionsanalyser för att svara på frågan om huruvida failure trap-strategin förklarade 

de olika aspekterna av alkoholproblematik utöver effekten av depression. I regressionsanalyserna 

användes summamåttet failure-trap. När begreppet failure trap- strategin används i 

resultatredovisningen är det alltså resultaten av analyser genomfört med summamåttet vi syftar till. 

Resultat 

 En sammanställning över medelvärdet och standardavvikelsen av summamåttet failure-trap 

samt de enskilda komponenterna av failure trap- strategin, depressiva symptom och de olika 

aspekterna av alkoholproblematik utfördes genom en frekvensanalys. 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse för de enskilda komponenterna av failure trap- strategin, 

summamåttet failure- trap, konsumtion, beroende, skador och depression. 

Variabel n M SD 

Failure- Trap 358 2,05 ,54 

Misslyckandeförväntningar 358 2,02 ,61 

Uppgiftsundvikande 358 2,07 ,56 

Passivitet 358 2,05 ,65 

Konsumtion 358 2,48 ,73 

Beroende 358 1,27 ,41 

Skador 358 1,42 ,44 

Depression 358 2,04 ,67 

Not. n = antal deltagare; M = medelvärde; SD = standardavvikelse 

 En korrelationsanalys utfördes för att undersöka om samtliga variabler korrelerade med 

varandra. Resultatet presenteras i tabell 2. Failure trap- strategin korrelerade positivt med depressiva 

symptom, r (358) =, 53, p <, 01, beroende, r (358) =, 19, p <, 01 och alkoholrelaterade skador, 

 r (358) =, 15, p <, 01. Depression korrelerade positivt med beroende, r (358) =, 13, p <.05, och 

alkoholrelaterade skador, r (358) =, 23, p <, 01. Varken failure trap- strategin eller depressiva 

symptom hade något samband med alkoholkonsumtion. Resultatet tyder på att tillämpandet av 

failure trap- strategin är associerat med att uppvisa depressiva symptom, symptom på 

alkoholberoende och alkoholrelaterade skador, men inte med att konsumera alkohol. Att uppvisa 
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depressiva symptom är också associerat med att uppvisa symptom på beroende och 

alkoholrelaterade skador, men inte heller med att konsumera alkohol. 

Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan sumammåttet failure- trap samt de enskilda komponenterna av failure 

trap- strategin, konsumtion, beroende, skador och depression 

 F.T. M.F. U.U. P. Depression Konsumtion Beroende Skador 

F.T. - ,87** ,89** ,90** ,53** -,00 ,19** ,15** 

M.F.  - ,64** ,73** ,47** - ,01 ,10 ,09 

U.U.   - ,70** ,44** ,03 ,23** ,16** 

P.    - ,50** -,03 ,17** ,15** 

Depression     - ,03 ,13* ,23** 

Konsumtion      - ,49** ,57** 

Beroende       - ,61** 

Skador        - 

Not. *p<, 05; ** p <, 01 

F.T.= Summamåttet failure- trap; M.F.= Misslyckandeförväntningar; U.U.= Uppgiftsundvikande; 

P= Passivitet. 

 

Kan failure trap- strategin förklara alkoholproblematik och depressiva symptom bland 

studenter? 

 För att undersöka om failure trap- strategin förklarar depressiva symptom och de olika 

aspekterna av alkoholproblematik bland studenter, genomfördes enkla regressionsanalyser. 

Resultatet redovisas i tabell 3. Failure trap- strategin förklarade 28 % av variansen i depressiva 

symptom bland studenterna, F (1, 356) = 136,90, p <, 001. Studenter som tillämpade failure trap- 

strategin hade högre sannolikhet att uppvisa depressiva symptom, (β =, 53, p <, 001).  Failure trap- 

strategin förklarade 3,6 % av variansen i beroende bland studenterna, F (1, 356) = 13,45, p <, 001. 

Studenter som tillämpade failure trap- strategin hade högre sannolikheten att ha symptom på 

alkoholberoende, (β =, 19, p <, 001). Failure trap- strategin förklarade 2,4 % av variansen i 

alkoholrelaterade skador bland studenterna, F (1, 356) = 8,67, p <, 01. Studenter som tillämpade 

failure trap- strategin hade högre sannolikhet att uppleva eller ha upplevt alkoholrelaterade skador 

(β =, 15, p <, 01). Failure trap- strategin förklarade inte variationen i konsumtion. Studenter som 

tillämpade failure trap- strategin hade alltså högre sannolikhet att uppvisa depressiva symptom, 
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alkoholrelaterade skador och symptom på beroende. Att tillämpa failure trap- strategin ökade 

däremot inte sannolikheten för att konsumera alkohol. 

Tabell 3 

Sammanfattning av enkla regressioner med failure- trap som prediktor 

Variabel F B   SE R2 β t sig 

Depression 136,90*** ,66 ,06 ,28 ,53 11,70 .000 

Konsumtion ,002 -,00 ,07 ,00 -,00 -,04 ,966 

Beroende 13,45*** ,15 ,04 ,04 ,19 3,67 ,000 

Skador 8,67** ,13 ,04 ,02 ,15 2,95 ,003 

Not. **p <, 01; ***p <, 001 

Kan failure trap- strategin förklara alkoholproblematik utöver effekten av depression? 

 För att svara på frågan om huruvida failure trap- strategin kan förklara de olika aspekterna 

av alkoholproblematik utöver effekten av depression genomfördes först enkla regressioner med 

depression som prediktor för att säkerställa att även depression kunde förklara alkoholproblematik 

bland studenterna. Resultatet redovisas i tabell 4. Resultaten visade att depressiva symptom 

förklarade 2 % av variationen i alkoholberoende bland studenterna, F (1,356) = 6,04, p <, 05, och 5 % 

av variationen i alkoholrelaterade skador, F (1,356) = 19,46, p <, 001. Studenter som uppvisade 

depressiva symptom hade högre sannolikhet att uppvisa symptom på alkoholberoende  

(β =, 13, p <, 01) och alkoholrelaterade skador (β =, 22, p <, 001) 

Tabell 4 

Sammanfattning av enkel regression med depression som prediktor 

Variabel F B   SE R2 β t sig 

Konsumtion ,31 ,03 ,06 ,00 ,03 ,55 ,580 

Beroende 6,04* 0,08 0,03 0,02 0,13 2,46 ,014 

Skador 19,46*** ,15 ,03 ,05 ,22 4,41 ,000 

Not. *p <, 05; *** p <, 001 

Därefter genomfördes multivariata regressionsanalyser. En multivariat regressionsanalys 

visade att variationen i alkoholkonsumtion inte signifikant kunde förklaras av kombinationen av 

failure trap- strategin eller depressiva symptom. Studenternas alkoholkonsumtion verkar alltså inte 

påverkas av varken tillämpandet av failure trap- strategin eller av depressiva symptom. 
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Tabell 5 

Sammanfattning av multivariat regression på konsumtion 

Variabel   B SE   β t sig. 

Failure trap  -,03 ,09  -,03 -,39 ,694 

Depression  ,05 ,07  ,04 ,68 ,499 

R2  ,00     

F   ,23         

Not. p >, 05 

Ytterligare en multivariat regressionsanalys visade att 3,8 % av variansen i symptom på 

alkoholberoende bland deltagarna signifikant förklarades av kombinationen av failure trap- strategin 

och depressiva symptom, F (2, 355) = 6,92, p <, 01. Att tillämpa failure trap-strategin ökade 

sannolikheten att uppvisa symptom på beroende (β =, 17, p <, 01). Depressiva symptom hade 

däremot inte en signifikant effekt på alkoholberoende. Således verkar failure trap- strategin öka 

sannolikheten för alkoholberoende utöver effekten av depression. 

Tabell 6        

Sammanfattning av multipel regression på beroende       

Variabel   B SE   β t sig. 

Failure trap  ,13 ,05  ,17 2,77 ,006 

Depression  ,03 ,04  ,04 ,65 ,518 

R2  ,04     

F   6,92**         

Not. **p <, 001 

Den tredje multivariata regressionsanalysen visade att 5,3 % av variansen i alkoholrelaterade 

skador förklarades av kombinationen av failure trap- strategin och depressiva symptom, F (2, 355) = 

10.02, p <, 001. Personer som uppvisade depressiva symptom hade större sannolikhet att uppleva 

eller ha upplevt alkoholrelaterade skador, (β =, 20, p <.01). Att tillämpa failure trap- strategin hade 

dock inte en signifikant effekt på alkoholrelaterade skador. Således verkar depressiva symptom öka 

sannolikheten för alkoholrelaterade skador utöver effekten av tillämpandet av failure trap- strategin. 

Tabell 7        

Sammanfattning av multipel regression på skador       

Variabel   B SE   β t sig. 

Failure trap  ,04 ,05  ,05 ,78 ,436 

Depression  ,13 ,04  ,20 3,34 ,001 

R2  ,05     

F   10,02***         

Not. ** p <, 001.       
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om failure trap- strategin kunde förklara 

alkoholproblematik och depressiva symptom bland studenter och om failure trap- strategin kunde 

förklara alkoholproblematik utöver depression. Resultaten visade att tillämpandet av failure trap 

strategin var associerat med depressiva symptom bland studenterna, och att strategin förklarade 

28 % av variationen i depressiva symptom bland studenterna. Dessa resultat indikerar att 

tillämpandet av failure trap-strategin är av viss betydelse för depressiva symptom bland studenter. 

Men eftersom strategin endast förklarar en viss del av studenters depressiva symptom indikerar det 

att faktorer utöver misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden och passivitet påverkar 

studenters depressivitet. 

Tillämpandet av failure trap- strategin var även associerad med alkoholberoende och 

alkoholrelaterade skador bland studenterna. Dock förklarade strategin endast 4 % av variationen i 

beroende och 2 % av variationen i alkoholrelaterade skador. Strategin hade inget samband med 

studenternas konsumtion.  En liten del, närmare bestämt 4 % av variationen i symptom på 

alkoholberoende och 5 % av variationen i alkoholrelaterade skador bland studenterna, berodde på 

kombinationen av depressiva symptom och failure trap- strategin. Failure trap- strategin förklarade 

endast alkoholberoende utöver effekten av depression. Det indikerar att tillämpandet av failure trap- 

strategin endast är av liten vikt för alkoholproblematik bland studenter och att strategin inte lämpar 

sig för att förklara alkoholproblematik utöver depression.  

 Tidigare studier har visat att ett kognitivt och beteendemässigt mönster som överensstämmer 

med failure trap- strategin kan ligga till grund för problembeteenden som kriminalitet (Selin, u.å., 

refererat i Nurmi, 1993) och långtidsarbetslöshet (Nurmi et al., 1994; Nurmi et al., 1992, refererat i 

Nurmi, 1993). Tidigare studier har även funnit att misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden 

och passivitet, alltså failure trap- strategins komponenter, har ett samband med depressiva symptom 

(Nurmi et al., 1997; Aunola et al., 2000; Selin, u.å., refererat i Nurmi, 1993; Eronen et al., 1998). 

Resultatet av vår studie visar att tillämpandet av failure trap-strategin är associerat med depressiva 

symptom bland studenter, men endast i liten grad med alkoholproblematik i form av beroende och 
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skador och inte alls med konsumtion. På så vis bidrar vår studie till att öka kunskapen kring vilka 

problem och problematiska beteenden tillämpandet av failure trap- strategin bland studenter är 

associerat med. Den bidrar även till att exkludera förklaringsmöjligheter för alkoholproblematik 

bland studenter. 

 Vår studie visar att failure trap- strategin inte har något samband med alkoholkonsumtion, 

och att strategin endast förklarar en begränsad del av alkoholberoende och alkoholrelaterade skador 

bland studenter. En förklaring till detta kan vara att studenters drickande orsakas av positiva 

faktorer snarare än negativa. Att festa eller gå på krogen kan vara ett sätt att knyta kontakter och 

bygga upp ett socialt nätverk. Korridorsfester, nollningar och andra studentarrangemang kan hjälpa 

studenter att komma in i och bli en del av någon form av gemenskap. Tentafester kan ge studerande 

möjlighet att ventilera stress och känslor kring en tentamen med andra i samma situation. En ny 

undersökning av organisationen IQ och Sveriges Studentkårer hade som syfte att undersöka 

studenters upplevelse av och inställning till alkoholkonsumtion samt vilken roll alkohol har i 

studentlivet (Elgàn et al., 2014). Resultaten visade bland annat att majoriteten av studenterna såg en 

måttlig alkoholkonsumtion i sociala sammanhang som något positivt och funktionsfyllande. 

Resultaten visade även att studenterna ansåg alkohol vara en självskriven och central del av olika 

studenttraditioner och aktiviteter, såsom sittningar, nollningar och tentafester. Av studien framkom 

också att de studenter som drack alkohol deltog oftare och mer i olika aktiviteter jämfört med icke- 

konsumenterna. Studenterna ansåg dessutom att det skulle vara svårare att passa in i studenttillvaron 

om man valde att inte dricka (Elgàn et al., 2014). Liknande resultat har hittats i andra studier 

(Loxton, Bunker, Dingle & Wong, 2015; van Damme et al., 2013). Med detta i åtanke kan alkohol 

ses som ett medel som främjar något positivt och önskvärt för studenter, exempelvis social 

gemenskap, snarare än något som används som en konsekvens av låg självkänsla, misslyckanden, 

passivitet eller uppgiftsundvikanden.  Detta skulle kunna förklara failure trap- strategins svaga 

betydelse för konsumtion, beroende och alkoholrelaterade skador bland studenterna i vår studie. 

 En annan förklaring till de svaga resultaten mellan failure trap- strategin och 

alkoholproblematik kan vara att failure trap- strategin inte är särskilt utbredd bland studenter. I en 
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studie (Eronen et al., 1998) undersöktes användandet av olika dysfunktionella kognitiva strategier 

bland universitetsstudenter. Failure trap- strategin visade sig inte vara bland de strategier 

studenterna använde sig av. Författarna argumenterar att universitetsstudenter är en grupp 

människor som har lyckats eftersom att de tagit sig till universitetet. Då failure trap- strategin enligt 

teorin ska leda till misslyckanden, kan detta vara en anledning till att man inte hittar personer som 

tillämpar denna strategi i ett urval av universitetsstudenter (Eronen et al., 1998). Genom att 

undersöka sambandet mellan failure trap- strategin och alkoholproblematik på en annan grupp 

människor skulle strategin möjligtvis fungera bättre som förklaringsmodell för alkoholproblematik. 

 Enligt teorin leder tillämpandet av failure trap- strategin över tid till utvecklandet av 

depression.  Vår studie visar att failure trap-strategin är associerat med och kunde förklara 28 % av 

variationen i depressiva symptom bland studenterna. Även om resultaten visar att failure trap- 

strategin endast förklarar en del av variationen i studenters depressiva symptom, indikerar de ändå 

att ett mönster av låg självkänsla, misslyckandeförväntningar, uppgiftsundvikanden och passivitet 

ökar risken för depressiva symptom bland studenter. På så vis ger våra resultat stöd till teorin om att 

failure trap- strategin skulle kunna leda till depression. 

 Ett oväntat fynd i vår studie var att depressiva symptom inte hade något samband med 

alkoholkonsumtion, och endast ett svagt samband med alkoholberoende och alkoholrelaterade 

skador. Detta resultat är inte i enlighet med vad tidigare forskning har påvisat angående sambandet 

mellan depression och alkoholproblematik. En förklaring till detta resultat kan vara att alkohol, som 

vi tidigare har diskuterat, är ett medel som främjar något positivt och önskvärt för studenterna, och 

att drickande därför är relaterat till positiva snarare än negativa känslor. En annan förklaring kan 

vara att de studenterna i vår studie inte lider av depressiva symptom i någon större utsträckning. En 

tredje förklaring kan vara att könsskillnader har påverkat resultatet. Depression har högre prevalens 

bland kvinnor (Kuehner, 2003) medan alkoholproblematik har högre prevalens bland män (Chartier, 

Hesselbrock & Hesselbrock, 2011). Vårt sampel bestod av 80 % kvinnor, vilket kan betyda att 

depression är mer förekommande än alkoholproblematik i den population vi har studerat. Detta kan 
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i sin tur bidra till det svaga sambandet mellan depression och alkoholproblematik. Detta är dock 

bara spekulationer. 

 Det finns flera begränsningar med denna studie. En begränsning är att vi på grund av 

tidsbrist använde oss av ett bekvämlighetsurval, vilket kan ha påverkat resultatet. En annan 

begränsning är att vårt sample enbart består av universitetsstudenter. Eronen et al. (1998) 

argumenterar att universitetsstudenter är en grupp människor som, i ett akademiskt avseende, är 

framgångsrika, och att detta kan förklara varför de inte lyckades identifiera denna strategi i en 

studie på universitetsstudenter. Om det skulle vara så att failure trap- strategin är sällsynt bland 

universitetsstudenter, kan detta ha påverkat vårt resultat då vi enbart har undersökt 

universitetsstudenter. En betänklighet med vår studie är att den är en tvärsnittstudie. Eftersom 

alkoholproblematik och depression är besvär som utvecklas över tid, vore kanske en longitudinell 

studie ett mer lämpligt sätt att undersöka relationerna mellan dessa variabler. En annan betänklighet 

är att de internetbaserade enkäterna vi använde för att samla in data kunde åtkommas av vem som 

helst som var medlem i Facebookgruppen vi la ut enkäten i, och att det var möjligt för samma 

person att fylla i enkäten flera gånger. 

Failure trap- strategin är ett ämne som inte har studerats i någon större utsträckning. Det är 

därför en styrka att vår studie belyser denna strategi, eftersom den bidrar med ny kunskap på ett 

outforskat område. Enligt teorin som ligger till grund för failure trap- strategin är det framför allt i 

prestationssammanhang denna strategi spelar en central roll, och att vara studerande innebär att man 

befinner sig i ett prestationssammanhang. På så vis är det en styrka att den population vi har 

undersökt är studenter. Att vi har undersökt studenter kan dessutom vara en styrka eftersom det 

finns anledning att tro att studenter dricker både ofta och mycket (Elgàn et al., 2014). Detta 

implicerar att studenter är en bra grupp att använda för att undersöka alkoholproblematik. 

Ytterligare en styrka med vår studie är att den identifierar failure trap- strategin som en faktor som 

ökar sannolikheten för depressiva symptom bland studenter. Detta innebär att studien bidrar med 

kunskap som kan öka förståelsen för en problematik som är vanligt förekommande, även bland 

studenter (Ibrahim et al., 2013). 
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Vår studie visar att ett mönster av låg självkänsla, misslyckandeförväntningar, 

uppgiftsundvikande beteenden och passivitet inte verkar vara av vikt för alkoholproblematik bland 

studenter. Det indikerar att failure trap- strategin inte är en lämplig modell för att förklara 

alkoholproblematik bland studenter, och att den heller inte bidrar till det dubbelriktade sambandet 

mellan alkoholproblematik och depression. Även om resultaten i vår studie var svaga fanns det ändå 

signifikanta samband mellan strategin, alkoholrelaterade skador och beroende. Innan man helt 

avskriver failure trap- strategins betydelse för alkoholproblematik kan det därför vara värt att testa 

strategins samband med alkoholproblematik bland andra populationer, exempelvis bland personer 

som lider av en diagnosticerad alkoholproblematik. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för 

vidare forskning på failure trap- strategin. Vad gäller depression så verkar tillämpandet av failure 

trap- strategin vara av betydelse för denna problematik bland studenter. Vidare forskning skulle 

därför kunna undersöka ett eventuellt kausalt samband mellan strategin och depression. Framtida 

forskning skulle även kunna undersöka huruvida enskilda komponenter i strategin, exempelvis 

uppgiftsundvikande, spelar en framträdande roll för utvecklandet av depression. 

Alkoholproblematik är förekommande bland universitetsstudenter och leder till en rad 

negativa konsekvenser. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som ligger till grund för 

alkoholproblematik. Denna studie bidrar med insikten om att det tanke- och handlingsmönster som 

utgör failure trap- strategin inte verkar vara av särskilt vikt för studenters alkoholproblematik, eller 

för det dubbelriktade sambandet mellan depression och alkoholproblematik. På så vis medverkar 

studien med kunskap om vilka faktorer som kan uteslutas rörande studenters alkoholproblematik, 

vilket öppnar för att resurser kan läggas på att undersöka andra faktorer som kan tänkas bidra till 

utvecklandet av alkoholproblematik bland denna grupp. Studien bidrar även med kunskap om att 

failure trap- strategin är associerad med depressiva symptom bland studenter. Detta implicerar att 

det i arbete med studenter som uppvisar depressiva symptom kan vara en idè att försöka jobba med 

dessa personers självkänsla och sätt att hantera uppgifter och prestationer. Vice verca, kan det vara 

en idè att försöka identifiera tankesätt och beteenden hos unga vuxna som påminner om failure trap- 

strategin, och jobba förebyggande med dessa personer för att undvika att de fångas i sin 
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dysfunktionella strategi och utvecklar depression. 
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