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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att 

prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till 

problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier 

och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och 

narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande 

studiemotivation. Studien utgår från tidigare forskning på området, vilken fastslår att det 

existerar ett samband mellan studierelaterad problematik och alkohol- och 

narkotikaanvändning, samt att andra omkringliggande aspekter i elevers liv kan vara avgörande 

för studierelaterad problematik och ungas användning av alkohol och narkotika. Tidigare 

forskning har, tillsammans med vårt teoretiska ramverk hjälpt oss att analysera och diskutera 

studiens resultat. Det teoretiska ramverket består av ett helhetsperspektiv och andra teoretiska 

begrepp som KASAM (känsla av sammanhang), gruppkultur, subkultur och avvikande 

beteende. För att uppnå studiens syfte har vi antagit en kvantitativ ansats och inhämtat vårt 

empiriska material via en webbaserad enkätundersökning. Vår data har genomgått 

sambandsanalyser med hjälp av Chi2-test, t-test och variansanalys (ANOVA). Studiens resultat 

visar att de flesta gymnasieelever sällan är motiverade att gå till skolan på morgonen 

och spenderar under 30 minuter om dagen på studier utöver skoltid. Samtidigt är det 

övervägande många som anser att det är av vikt att prestera väl i skolan. De flesta elever skolkar 

minst någon gång per termin och då på grund av en allmän skoltrötthet. Resultatet visar även 

att det finns ett samband mellan elevers omgivning och deras studiesituation. Vänners vanor 

kring skolk återspeglas exempelvis i hur ofta eleven själv skolkar. Detsamma gäller för elevens 

användning av alkohol och narkotika. Avslutningsvis visar också studiens resultat att det finns 

samband mellan alkoholanvändning (i vissa fall), cannabisanvändning (i de flesta fallen) och 

studierelaterad problematik.  

 

Nyckelord: Gymnasieelever, studierelaterad problematik, skolk, alkohol- och 

narkotikaanvändning, helhetsperspektiv.  

Keywords: High school students, study related problems, truancy, alcohol and drug use, 

holistic perspective.  
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1. INLEDNING 

I Sverige har vi skolplikt, vilket innebär att det (med särskilda undantag) föreligger ett 

lagstadgat krav att alla barn som bor och är folkbokförda i Sverige ska gå i skolan och delta i 

dess verksamhet. I skollagen (SFS 2010:800) framgår att skolplikten sträcker sig från och med 

höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år fram till att denne har uppnått grundskolans 

kunskapskrav. Detta sker vanligtvis efter avlutade studier i årskurs nio på högstadiet. Efter 

fullgjord skolplikt har ungdomar idag rätten att själva bestämma om de vill vidareutbilda sig på 

gymnasial nivå eller inte. Till följd av denna frivillighet innebär det också att gymnasieelever 

åläggs ett större ansvar att klara av att fullfölja sin utbildning. Statistik från 2018 som 

Skolverket (2018) sammanställt visar att 22,1 % av de som börjar gymnasiet på ett 

högskoleförberedande program inte klarar av att slutföra studierna inom tre år, för 

yrkesprogram (de program med lägre krav) är siffran något högre, 28 %. Denna statistik fastslår 

därmed att cirka en fjärdedel av alla Sveriges gymnasieelever inte fullföljer sin 

gymnasieutbildning inom tre år, vilket vi anser är ett problem. 

 

Övergången från ungdom till vuxen kan vara svår, framförallt för ungdomar med svaga resurser 

och vad gäller ungdomsarbetslöshet har Sverige utvecklats i en negativ riktning. Majoriteten av 

de unga som varken studerar, arbetar eller på något sätt engagerar sig i arbetsförberedande 

sysselsättning har inte en fullbordad gymnasieutbildning, denna grupp kallas NEET (No 

Education, Employment, or Training). Enligt undersökningar gjorda av Arbetsförmedlingen 

uppgick antalet unga i åldern 15–29 år inom NEET år 2008 till 160 000 individer, denna siffra 

ökade sedan till 190 000 individer år 2010 (Olofsson & Lundahl, 2013). Att inte ha en 

fullbordad gymnasieexamen är således något som kan leda till risken att hamna i just gruppen 

NEET. Av Statens offentliga utredning (SOU 2013:13) framgår det att de elever som inte klarar 

av sina gymnasiestudier och som inte heller arbetar, löper hög risk att också hamna i annan 

problematik relaterad till arbetslöshet, ohälsa, psykisk sjuklighet och missbruk (SOU 2013:13, 

s. 131).  

 

En ytterligare problematik är att ungdomar och unga vuxna idag har en allt mer liberal syn på 

narkotika, i synnerhet cannabis som på senare tid intagit en slags mellanposition i förhållande 

till alkohol och tyngre narkotika, som exempelvis amfetamin, kokain och heroin (Lalander & 

Johansson, 2017, s. 249–252). Cannabis har således fått en mer accepterad stämpel, är inte lika 

tabubelagt och inte alls lika förknippat med missbruk på samma sätt som alkohol och tyngre 

narkotika. Med en liberal inställning följer även att ungdomar i större utsträckning brukar 

narkotika och framför allt cannabis (Lalander & Johansson, 2017, s. 249–252). Denna 

avdramatiserade bild uppmärksammas på olika håll i dagspressen, däribland en artikel i Upsala 

Nya Tidning som skriver att positiva urinprovstagningar på ungdomar i Uppsala kommun ökar 

kraftigt: “Cannabis har ökat från 328 positiva prov år 2014 till 701 positiva prov 2017” 

(Sandow, 2018). Sätts narkotika-, och även alkoholanvändning i relation till elevers 

skolprestation, visar tidigare forskning att det existerar ett samband mellan dessa och att arbete 

med drogprevention bör finnas med som aspekt i skolorna (Bergen et al. 2005; Fletcher et al. 

2008). Vidare kan antisociala beteenden, aktiviteter inom olika subkulturer och avvikande 
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beteenden bland unga människor betraktas som sociala problem (Giddens & W. Sutton, 2014, 

s. 624). I sammanhanget nämns skadegörelse, skolk och narkotikamissbruk. Det som nämndes 

tidigare om hur avgörande det kan vara för elevers framtid att ha en fullgjord gymnasieexamen 

sätts för denna studie i ett nytt perspektiv av att alkohol- och narkotikaanvändning enligt 

tidigare forskning har ett samband med skolprestation. Sätts detta i relation till de indikationer 

som tyder på att cannabisanvändning ökar skapar det, enligt oss, en samlad problembild vilken 

känns både intressant samt relevant att undersöka.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers motivation till att prioritera sina 

studier och prestera väl i skolan under deras tredje, och i de flestas fall, sista år på gymnasiet. I 

relation till detta syftar studien även till att undersöka vad som kan bidra till problematiken 

kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl 

i skolan. Ett visst fokus kommer att riktas mot gymnasieelevers alkohol- och 

narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande 

studiemotivation.    

 

För att tillgodose studiens syften söker vi svar på följande frågeställningar: 

 

• I vilken utsträckning är gymnasieelever motiverade till att prioritera sina studier och 

prestera väl i skolan? 

• Vilka faktorer i gymnasieelevers omgivning har ett samband med deras motivation till 

att prioritera sina studier och prestera väl i skolan? 

• Går det att se samband mellan gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning och 

deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan?   

1.2 Avgränsning 
Denna studie är avgränsad till gymnasieelever som går i årskurs tre, framför allt till följd av 

etiska överväganden då majoriteten av de som nu går sista terminen i årskurs tre på gymnasiet 

har fyllt 18 år. I och med naturen av de frågor som kommer ställas har vi medvetet valt att 

fokusera på en mindre sårbar grupp (i kontrast till elever från lägre årskurser eller 

högstadieungdomar), det vill säga elever som är minst 18 år och därmed vuxna i lagens mening. 

Av CODEX (2018), som beskriver Vetenskapsrådets forskningsetiska regler och riktlinjer, 

framkommer att om forskningen kan utföras på en mindre sårbar grupp ska denna grupp väljas 

istället. Ovanstående information har således varit en bidragande orsak till varför studien är 

avgränsad till gymnasieelever som fyllt 18 år. De etiska aspekterna diskuteras vidare i 

metodkapitlet.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras och definieras centrala begrepp som återkommer genom uppsatsen. Detta 

görs för att underlätta läsningen, men även för att förhindra onödiga missförstånd. 
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Skolk - Centrala studiestödsnämnden, CSN, är en svensk myndighet som beslutat att alla som 

fyllt 16 år och som går på gymnasiet ska ges studiebidrag för alla hela månader, mellan 

september och maj, som eleven studerar (CSN, 2019a). Är eleven misskötsam finns risken att 

studiebidraget dras in - är eleven exempelvis “...borta från skolan utan giltig anledning, räknas 

det som skolk” (CSN, 2019b). Skolk kan innefatta allt från upprepad frånvaro, återkommande 

sena ankomster, att eleven lämnar lektionen för tidigt, till att denne åker på en semesterresa som 

skolan inte beviljat. Skolk kan således medföra indraget studiebidrag. När vi i det följande 

skriver om skolk kommer vi att utgå från CSN:s begreppsdefinition. 

 

Alkohol och alkoholanvändning - I enlighet med alkohollagen (SFS 2010:1622) är 

alkoholdrycker sådana drycker som innehåller en alkoholhalt som är högre än 2,25 % 

volymprocent, och kategoriseras vidare i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. I 

Sverige är alkohol det vanligaste berusningsmedlet (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, CAN 2018a). När vi i det följande skriver om alkohol och 

alkoholanvändning, kommer det inte skiljas på olika typer av alkoholdrycker och i vilken 

mängd de används. Vid insamling av vårt empiriska material kommer det endast ligga fokus på 

att undersöka hur ofta gymnasieelever i årskurs tre konsumerar alkohol. Anledningen till varför 

vi endast ämnar studera frekvens är framförallt för att det kan vara svårt för elever att bedöma 

sin exakta alkoholmängd.  

 

Narkotika och narkotikaanvändning - Definitionen av vad narkotika är kan variera något mellan 

olika länder (CAN, 2018b). Utifrån egenskaper som kemisk sammansättning och vilken 

inverkan preparatet har på människan och hjärnan, brukar narkotika i såväl Sverige som i många 

andra länder, delas in i och definieras genom fem olika huvudgrupper - centralstimulerande 

medel, opiater, hallucinogener, cannabisprodukter och narkotikaklassade läkemedel 

(Drugsmart, 2018). I narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) framgår det att all uppsåtlig hantering 

av illegala preparat klassas som brottslig gärning och är därmed straffbart. Med hantering avses 

såväl bruka, inneha, förvara, sälja, langa som framställa narkotika. Det betyder även att det är 

olagligt att vara påverkad av narkotika. Narkotikaklassade läkemedel får endast användas efter 

läkarordination, i annat fall räknas det som illegalt bruk (Drugsmart, 2018). När vi skriver om 

narkotikaanvändning kommer vi, där det inte framgår något annat, innefatta såväl att man testat 

narkotika en eller ett fåtal gånger som att man använder narkotika mer frekvent eller 

regelbundet. 

1.4 Disposition 

Studien innehåller sammanlagt sex kapitel där samtliga redogör för innehåll som är av betydelse 

för uppsatsens helhet. Efter detta inledande kapitel som inkluderar studiens syfte, 

frågeställningar, avgränsning och begreppsdefinitioner, följer en genomgång av det 

forskningsfält som har relevans för vår studie. I kapitel tre kommer en presentation av det 

teoretiska ramverk som, tillsammans med tidigare forskning, ligger till grund för analysen av 

vårt empiriska material. Därefter följer studiens metodkapitel som beskriver val av 

forskningsansats, tillvägagångssätt och hur det empiriska materialet har bearbetats. I det femte 

kapitlet redovisas studiens resultat vilket till stor del sammanställts genom figurer och tabeller. 
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Slutligen, i studiens sjätte kapitel, förs en diskussion kring det resultat som redovisats i kapitel 

fem. Samtliga bilagor finns att tillgå efter referenslistan. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel redogörs för forskningsläget och den tidigare forskning som finns, och som 

bedöms vara relevant för ämnet i förhållande till vår studie. Vi kommer dels fördjupa oss i 

forskning som likt vår studie lägger fokus på sambandet mellan alkohol- och 

narkotikaanvändning och studierelaterad problematik, dels redogöra för forskning vilken ger 

en mer helhetsbild av problematiken.  

2.1 Alkohol- och narkotikaanvändning i relation till studierelaterad 

problematik  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring studierelaterad problematik i relation till 

alkohol- och narkotikaanvändning att redovisas. 

 

2.1.1 Ungas alkohol- och narkotikaanvändning  

De svårigheter som kan uppstå i samband med övergången till vuxenlivet kan i Sverige kopplas 

till att inte ha uppnått en fullbordad gymnasieutbildning (Olofsson & Lundahl, 2013). Det finns 

studier vilka redovisar samband mellan studierelaterad problematik av olika slag och alkohol- 

och narkotikaanvändning. Studier har utförts i flera länder där det går att se hur en ökad alkohol- 

och narkotikaanvändning relateras till ökad problematik i skolan av olika slag (Bannink, 

Broeren, Heydelberg, Van´t Klooster & Raat, 2015; Chou. Ho, C. Chen & W. Chen, 2006). 

Resultat från senare studier redovisar däremot en minskning i användandet av alkohol hos unga. 

En studie av Carlsson (2019) gjord på ungdomar i Stockholm visar en minskning på nästan 45% 

i alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs nio mellan år 2010 och 2016. 

 

Vidare har Sverige som land generellt sett en negativ syn på narkotika, men trots stark reglering 

i svensk narkotikalagstiftning går det att se en trend vilken visar en ökning bland svenskar (15–

34 år) som har använt cannabis inom de senaste månaderna (Karlsson, Ekendahl, Månsson & 

Raninen, 2019). Detta tyder därmed på en ökad trend i hänseende till narkotikaanvändningen i 

Sverige  

 

Övergripande resultat från tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan 

studierelaterad problematik och alkohol- och narkotikaanvändning: när eleven minskar sin 

användning av alkohol och narkotika, minskar också elevens frekvens i skolk (Engberg, Morral, 

2006). Dels påverkar elevers alkohol- och narkotikaanvändning deras skolnärvaro, dels har det 

även visat sig påverka elevers inställning till skolan. Vid en jämförelse mellan elever vilka 

endast testat narkotika någon gång och elever som använder narkotika mer frekvent samt brukar 

olika typer av narkotika, går det att se hur de elever med ett mer etablerat bruk av narkotika, 

har en sämre inställning till skolan än de som endast testat vid enstaka tillfällen (Karlsson et al. 

2019). Detta pekar således på hur narkotikaanvändning kan ha negativa samband med studierna.  
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Det är inte endast i relation till gymnasiestudierna i sig och att klara av gymnasieutbildningen 

som alkohol- och narkotikaanvändning visats ha inverkan: även i hänseende till akademiska 

strävanden framöver och inställning till att inleda vidare studier efter gymnasiet. Det finns 

statistiskt signifikanta samband mellan alkoholanvändning och akademiska strävanden där en 

ökning i alkoholanvändning ledde till en ökad risk för att elever inte ville inleda en fyraårig 

utbildning vid college eller universitet (Barry, Chaney, B. & Chaney, D., 2011). Detta är baserat 

på en studie gjord i USA vilket gör att det inte går att direkt översätta till det svenska 

utbildningssystemet, däremot går det att ta till sig det faktum att det kan ha en inverkan på 

fortsatta studier efter gymnasiet.  

 

En svensk studie av Gauffin, Vinnerljung, Fidell, Hesse och Hjern (2013) visar att 

skolmisslyckande är en stark indikation för olaglig narkotikaanvändning senare i livet. Vidare 

genomförde Gauffin, Vinnerljung och Hjern en studie (2015) där de undersökte kopplingen 

mellan skolprestation och alkoholrelaterade sjukdomar senare i livet. Författarna kom fram till 

att det fanns ett samband mellan lägre skolprestation och en ökning av alkoholrelaterade 

sjukdomar senare i livet.  

2.2 En bredare förståelse av studierelaterad problematik  
Efter en grundläggande genomgång av forskningsfältet har vi kommit fram till att det 

förekommer en del studier som går djupare in på skolan och de problem som kan uppstå där, 

samt hur de är relaterade till elevers alkohol- och narkotikaanvändning. I det följande kommer 

vi att tematisera vad de olika studierna har lagt sin tyngdpunkt på, för att därigenom ge oss det 

som rubriken antyder - en bredare förståelse av studierelaterad problematik.  

 

2.2.1 Skolprestation och skolk 

Upplevd skolprestation hos elever är en aspekt av skolan som studerats i relation till alkohol- 

och narkotikaanvändning. En studie visar hur skolk i kombination med en genomsnittlig eller 

lägre uppfattning om den egna skolprestationen har ett samband med elevers 

alkoholanvändning under helger (Holtes et al., 2015). En annan studie redovisar att med en 

ökad upplevelse av akademiskt misslyckande hos 15-åringar är risken för användande av 

alkohol och tobak, minst en gång i veckan, 3–4 gånger så stor som vid akademisk framgång i 

samma ålder (Bergen, Martin, Roeger & Allison, 2005). Studiens resultat indikerar även att 

akademiskt misslyckande bidrar till en högre risk för tidig narkotikaanvändning hos skolelever, 

samt att den upplevda skolprestationen är den faktor som har ett samband med elevers alkohol- 

och narkotikaanvändning.  

 

Vidare är en hög grad av skolk ytterligare en aspekt av studierelaterad problematik som nämns 

i tidigare forskning, och då i relation till alkohol- och narkotikaanvändning. En studie av Holtes 

et al. (2015), vilken även refererats till tidigare i kapitlet, använde skolk som faktor för att 

undersöka studierelaterad problematik i relation till alkohol- och narkotikaanvändning. 

Resultatet visade att det fanns en koppling mellan alkoholanvändning och skolk. En ökning av 

skolk gick att koppla till en ökning i alla tre kategorier av alkoholanvändning som studien 

använde sig av: vardags-, helg-, och berusningsdrickande (Holtes et al., 2015). Även det resultat 
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som nämnts tidigare av Barry et al. (2011) undersökte skolk, där det visade sig att skolk i 

kombination med en ökad alkoholanvändning relaterades till en minskning i akademiska 

strävanden och viljan att studera vidare efter (motsvarande) gymnasial utbildning. 

 

Problemet kring att elever skolkar har undersökts genom olika studier, däribland en amerikansk 

sådan av Maynard, Salas-wright, Vaughn & Peters (2012). Syftet med denna var att undersöka 

om gruppen skolkande elever liknar varandra i andra aspekter, eller om de utgör en heterogen 

grupp. För att genomföra studien använde de sig av fem olika faktorer: skolengagemang, 

deltagande i skolaktiviteter, betyg, föräldrars akademiska engagemang och antalet skoldagar 

som eleven har skolkat. Därefter delades de skolkande eleverna in i fyra klasser utifrån hur de 

besvarade frågorna om de olika faktorerna: “achievers” (28,55 %), “moderate students” (24,3 

%), “academically disengaged” (40,89 %), och “chronic skippers” (6,26 %). Resultat visade 

därmed att gruppen “skolkande ungdomar” inte är en homogen grupp utan snarare innehåller 

olika riskprofiler som skolkar olika mycket, av olika anledningar. Därmed är det av största vikt 

att i arbetet med skolkande ungdomar beakta att gruppen inte endast innefattar en viss typ av 

individer med samma riskprofiler, utan är olika och kan även komma att behöva olika sorters 

hjälp och stöd för att sluta skolka.  

 

2.2.2 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ytterligare något som relateras till alkohol- och narkotikaanvändning och 

studierelaterad problematik. Elever som har en stark anknytning till skolan och ett socialt 

sammanhang är de som, enligt en studie av Bond et al. (2007), har störst chans att lyckas väl i 

skolan samt uppnå bäst psykisk hälsa. Elever som istället har ett socialt sammanhang och en 

stark anknytning till sociala relationer men ingen eller låg anknytning till skolan, har däremot 

en ökad risk för ångest- och depressiva symptom, regelbunden rökning, alkoholanvändning 

samt användning av cannabis senare i livet. Sannolikheten att klara av och slutföra skolan sänks 

hos elever med antingen låg social anknytning, låg anknytning till skolan, eller både och (Bond 

et al., 2007). Vad gäller psykisk ohälsa i relation till alkohol- och narkotikaanvändning visar 

bland annat studien av Holtes et al. (2015), att unga som lider av psykisk ohälsa, har en ökad 

risk för berusningsdrickande (i större mängder) samt vardagsdrickande. Vidare är det klargjort, 

av Bannink et al. (2015), att alkohol- och narkotikaanvändning i sig visar ett samband med 

psykisk ohälsa och en ökning i depressiva symptom. En ökning av depressiva symptom har 

även visat sig ha ett samband med brottslighet, skolk och ekonomiska skulder (Bannink et al., 

2015).  

 

2.2.3 Omgivningens inverkan  
Anderberg, Dahlberg, Ekberg och Fonseca (2016) genomförde en studie i Sverige där de 

studerade intervjuer med ungdomar som har missbruksproblematik och deras utsagor om 

studierelaterade problem. De undersökte vilka aspekter som togs upp i de olika samtalen och 

vad som kunde bidra till elevernas problematiska situation i skolan. Över en tredjedel av 

ungdomarnas uttalande hade med individuella aspekter att göra, 14 % med 

koncentrationsproblem, 13 % problem med interaktionen med klasskompisar och 3 % 

förknippat till familjeproblem. Detta visar på den komplexa problematik som kan ligga bakom 
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studierelaterad problematik och ungas alkohol- och narkotikaanvändning, och att aspekter 

såsom relationen till klasskompisar kan spela in och vara en avgörande faktor till att vissa 

elevers skolsituation är problematisk (Anderberg et al., 2016). Jämnåriga och klasskamrater är 

något som nämns i fler studier som en påverkan på såväl studierelaterad problematik som 

elevens egen alkohol- och narkotikaanvändning (Dahl, 2016). Liknande resultat framkom i 

studien av Carlsson (2019) - att interaktionen med klasskompisar är av betydelse för ungdomars 

alkoholanvändning. I denna studie fokuserades det på elever i årskurs nio, där det visade sig att 

en minskning i alkoholanvändning hos eleverna identifieras av två huvudsakliga faktorer, vilka 

hade en inverkan på ungdomars alkoholanvändning. Den främsta inverkan, konstaterar 

Carlsson, är den som klasskompisars minskning i alkoholanvändningen har på eleven. Det går 

att se mönster där minskning i alkoholanvändning skulle kunna liknas vid en snöbollseffekt där 

elevers minskning i alkoholanvändning sprider sig vidare till fler elever. Detta tyder på den 

stora inverkan som vänner har på elevens egen alkoholanvändning. Den andra faktorn som tros 

ha inverkan på elevens minskade alkoholanvändning är det faktum att föräldrarna har en mer 

restriktiv inställning till alkohol i allmänhet, men också kring frågan att ge sina barn alkohol 

(Carlsson, 2019.).  

 

Vidare är familjeresurser, föräldraansvar och föräldrakontroll, enligt von Otter (2014), aspekter 

som utifrån tidigare forskning tenderar att vara avgörande faktorer för ungdomars skolgång och 

alkohol- och narkotikaanvändning. Von Otter (2014) kom i sin studie fram till att 

familjeresurser och föräldraansvar är två faktorer som har inverkan på elevers framtida 

utbildningsnivå. Familjeresurser påverkar både hur mycket ansvar föräldrar tar samt vilken 

utbildningsnivå barnen kommer att ha i framtiden. Vad gäller föräldraansvaret är det framförallt 

föräldrarnas strävanden för barnets utbildning som har inverkan på barnets framtida 

utbildningsnivå. I studien användes olika typer av föräldraansvar, där resultatet visade att 

prestation gällande utbildning på kort sikt påverkas av alla olika typer av föräldraansvar såsom 

att hjälpa till med läxorna, medan det endast är föräldrarnas ambitioner för barnets framtida 

utbildning som spelar störst roll i relation till barnets framtida utbildningsnivå. Med 

utgångspunkt av studiens resultat för Von Otter (2014) en diskussion som syftar till att 

akademisk prestation och akademiska framtidsval är relaterade till varandra men inte är samma 

sak och bör ses som skilda processer. Gällande föräldrakontroll undersökte Karlsson et. al 

(2019) i en studie, vilken också nämnts på fler ställen i kapitlet, individer som använt olaglig 

narkotika minst en gång. För att skapa en bred bild av situationen efterfrågade studiens forskare 

flera olika faktorer såsom skolk, kön samt föräldraövervakning. Studiens resultat, som även 

redovisats tidigare, fann ett samband mellan skolk och ökad användning av narkotika, men det 

visade likväl ett samband mellan narkotikaanvändning och de övriga faktorerna som 

undersöktes (såsom kön och föräldraövervakning). Det gick således att se ett samband mellan 

ökad narkotikaanvändning och ett testande av flera typer av narkotika med de övriga faktorerna. 

Föräldrakontrollen var lägre och skolk mer frekvent hos de individer som testade och använde 

flera olika typer av narkotika, i kontrast till de som endast testat en typ av narkotika någon gång. 

 

Tidigare forskning fastslår även att skolmiljön har en inverkan på alkohol- och 

narkotikaanvändning. En studie av Fletcher, Bonell & Hargreaves (2007) konstaterar att 

förändringar i skolans sociala miljö med hänseende till att öka elevernas inflytande i skolan, att 
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förbättra relationer samt att i allmänhet eftersträva och främja en positiv stämning i skolan, 

leder till en minskad narkotikaanvändning bland eleverna på skolan. Studiens observationer 

rapporterade att ett regelbrytande beteende samt dåliga lärar-elevrelationer är kopplat till 

narkotikaanvändning och annat riskabelt hälsobeteende (Fletcher, et al. 2007). De problem som 

elever möter i skolan är, enligt Trenz, Dunne, Zur och Latimer (2015), starka indikatorer för 

narkotikaanvändning senare i livet. Vidare menar Trenz et al. (2015) att den inställning som 

elever har till skolan är viktig då en god inställning till skolan och lärare fungerar som 

skyddande faktorer inför framtiden samt en hälsosam relation till narkotika.  

 

Utöver den inverkan som jämnåriga klasskamrater, föräldrakontroll och skolmiljö har, visar 

även tidigare forskning hur socioekonomisk status har en inverkan på elevers totala livssituation 

situation. I inledningen nämndes gruppen NEET (No Education, Employment, or Training), 

vilken inrymmer personer (ofta unga vuxna) som varken studerar, arbetar eller på något sätt 

engagerar sig i arbetsförberedande sysselsättning. Det är ungdomar och unga vuxna med 

ogynnsamma villkor med exempelvis låg socioekonomisk bakgrund som dominerar i gruppen 

NEET (Olofsson & Lundahl, 2013). Vidare är sämre socioekonomisk status i barndomen 

kopplat till en ökad risk för narkotikaanvändning senare i livet (Gauffin et al., 2013).  

2.3 Reflektioner över kunskapsläget 
Efter en genomgång av det forskningsfält som vår studie verkar inom kan vi konstatera att det 

finns en ett påtagligt samband mellan alkohol- och narkotikaanvändning och studierelaterad 

problematik av olika slag. Tidigare forskning framhåller även olika aspekter som kan ha ett 

samband med studierelaterad problematik samt alkohol- och narkotikaanvändning, såsom 

psykisk ohälsa, sociala sammanhang, föräldrakontroll och socioekonomiska 

förhållanden.  Genom denna genomgång har vi fått en bredare bild av såväl studierelaterad 

problematik och ungas alkohol- och narkotikaanvändning.  

 

Det som däremot inte framgår av tidigare forskning, och som vi anser är en allmän svårighet 

vid studerandet av denna, är att definiera orsak och verkan. Frågan vi har ställt oss i relation till 

konstaterandet att det existerar ett samband mellan alkohol- och narkotikaanvändning och 

studierelaterad problematik är varför och vilken aspekt av skolan eller alkohol- och 

narkotikaanvändning som genererar det faktiska problemet. Utifrån vad som framkommer i 

tidigare forskning är det svårt att exakt fastslå detta, och inte heller i denna studie är det något 

som kommer undersökas närmare. Däremot anser vi att det är av vikt att uppmärksamma vid 

en analys av den tidigare forskningen. Med hänseende till otydligheten gällande orsak och 

verkan, är vår reflektion att det finns en outtalad splittring mellan att studera fenomenet utifrån 

att studierelaterad problematik leder till ökad alkohol- och narkotikaanvändning, eller istället 

med utgångspunkten att ungas användning av alkohol och narkotika leder till studierelaterad 

problematik. I några av de svenska studierna som har präglat vår granskning av tidigare 

forskning genomfördes undersökningar om hur skolrelaterade problem påverkar alkohol- och 

narkotikaanvändning senare i livet (Gauffin et al., 2013; Gauffin et al., 2015). Till följd av 

studiernas resultat vilka visade att alkohol- och narkotikaanvändning påverkas senare i livet, 

skulle det kunna argumenteras för att det är skolan som är den påverkande faktorn. Det skulle 
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däremot även kunna vara en möjlighet att ökning i användandet av alkohol och narkotika senare 

i livet skulle kunna bero på en ökad användning redan under skoltiden, eller en mer liberal syn 

på dessa, vilket i sin tur leder till studierelaterad problematik. Det går att diskutera vad som 

troligtvis kommer först och vilken av dem som är den påverkande faktorn men detta är, som vi 

redan understrukit, något som inte kommer göras i denna studie. Sammanfattningsvis går det, 

utifrån tidigare forskning, endast att konstatera sambandets existens mellan alkohol- och 

narkotikaanvändning och studierelaterad problematik. 

 

Det har genomförts åtskilliga studier på området, på såväl internationell som nationell nivå, 

vilka fastställer sambandet mellan alkohol- och narkotikaanvändning och studierelaterad 

problematik. Vår studie kommer att grunda sig i denna förståelse av fenomenet och gå vidare 

genom att undersöka hur detta överensstämmer med situationen för de gymnasieelever som 

präglar vårt urval (se avsnitt 4.1). Vi har i studerandet av den tidigare forskningen upplevt att 

det till att börja med saknas en specifik koppling till skolgången och gymnasiet, speciellt inom 

de svenska studierna. Med denna bakgrund, och tillsammans med det faktum att det finns 

tendenser vilka tyder på att Sverige går mot en mer liberal inställning till narkotika, anser vi att 

det skulle vara intressant att studera hur situationen ser ut hos de gymnasieelever vi ämnar 

undersöka, och om det fenomen som återges i tidigare forskning överensstämmer med vårt 

empiriska material. Vi vill även genom vår studie samla en stor del av de aspekter som nämnts 

i tidigare forskning i relation till studierelaterad problematik och göra ett försök i att ge en 

bredare bild och förståelse av problematiken, vilket vi anser är något som inte riktigt har 

genomförts i en och samma studie.   

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska ramverk och presenterar de teoretiska 

perspektiv och begrepp som ligger till grund för analysen av vårt empiriska material. I 

föregående kapitel gjordes en kartläggning över det forskningsfält vi avser att undersöka och 

där kom vi fram till att det finns ett samband mellan alkohol-och narkotikaanvändning och 

studierelaterad problematik. Genom vår granskning har det även klargjorts att det finns andra 

möjliga faktorer som har en inverkan på både elevers skolprestation och användning av alkohol 

och narkotika: sociala sammanhang, relationer, anknytningsprocesser till såväl familj, 

jämnåriga som skolan, psykisk ohälsa och socioekonomiska förhållanden. Med denna bakgrund 

ämnar vi att ett helhetsperspektiv ska utgöra grunden för vår studie. Vidare kommer vi förhålla 

oss till ett begrepp som står för känsla av sammanhang, KASAM. Avslutningsvis kommer det 

fokuseras på gruppkontext och avvikande beteende.   

3.1 Helhetsperspektiv - vikten av att betona individens komplexitet  
I en rapport från Stockholms stad om ungdomars alkoholvanor och alkoholrelaterade problem 

fastslås att “Teorier om att den sociala miljön spelar en stor roll för unga och deras 

alkoholkonsumtion har gjort att man utvecklat preventiva metoder som tar avstamp i 

ungdomarnas sociala kontext.” (Berggren, Björksten & Carlson, 2016, s. 4). Den sociala miljön 

inrymmer en individs sociala kontext, alltså det sammanhang denne befinner sig och lever inom 
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och som påverkar individens liv. Sociala sammanhang, relationer, anknytningsprocesser på 

olika nivåer och socioekonomiska förhållanden är aspekter som kontextualiserar skolelevers 

och andra individers sociala miljö. Inom ett helhetsperspektiv framhålls ett ekologiskt synsätt 

som betonar ”samspelet mellan faktorer hos individen och faktorer i hans/hennes sociala och 

fysiska miljö.” (Andersson, 2002, s. 166). Genom att analysera hur olika faktorer i individens 

liv samspelar med varandra kan också en förståelse möjliggöras om varför vissa individer 

utvecklar avvikande eller normbrytande beteenden.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2016, s. 99) skriver att sociala problem måste studeras på ett sätt som 

tar hänsyn till individens totala livssituation. Ett helhetsperspektiv gör detta möjligt eftersom 

det tillvaratar flera olika delar i individens liv vilka i sin tur studeras i relation till varandra och 

som tillsammans förhåller sig till ett större system och bildar en helhet (Sohlberg & Sohlberg, 

2016, s. 101). Perspektivet inriktar sig på att förstå helheter, relationer, funktioner och 

sammanhang samt fokuserar på att förstå grundorsakerna till varför ett problem uppstår. 

Problemet för denna studie handlar som bekant om studierelaterad problematik, och då med ett 

visst fokus kopplat till ungas alkohol- och narkotikaanvändning. Med andra ord inkluderar 

helhetsperspektivet många olika faktorer som samverkar med varandra, och när delarna sätts i 

relation till, och identifieras parallellt med varandra, tillvaratas individens komplexitet. Ett 

helhetsperspektiv möjliggör samtidigt en djupare analys och förståelse för mänskliga 

beteenden, samt förklarar varför en individs situation ser ut eller förhåller sig på ett specifikt 

sätt (Sohlberg & Sohlberg, 2016, s. 210). 

3.2 Känsla av sammanhang - KASAM 
Aaron Antonovsky (1923–1994) myntade begreppet KASAM, vilket står för känsla av 

sammanhang. Med hjälp av begreppet kunde han ge svar på vilka tre huvudsakliga 

komponenter som är nödvändiga för att kunna skapa känsla av sammanhang: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. För att människor ska kunna känna KASAM behöver vi 

således uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i alla intryck som vi hela tiden 

utsätts för. Antonovsky menar vidare att vi behöver ha ett så högt KASAM som möjligt för att 

må bra och känna oss tillfreds med livet. KASAM-begreppets första komponent, begriplighet 

handlar om individens förmåga att uppleva stimuli ”...som förnuftsmässigt gripbara, som 

information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus – 

d.v.s. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig.” (Antonovsky, 2005, s. 44). 

Individen befinner sig ofta i komplexa sammanhang där denne behöver en förståelse för hur 

saker hänger samman. Denna förståelse är en förutsättning för att individen ska kunna orientera 

sig i olika typer av situationer samt veta på vilket sätt denne ska agera. När individen har en 

stark känsla av begriplighet ökar således möjligheten att bedöma verkligheten och dess intryck 

på ett systematiskt och logiskt sätt. Hanterbarhet är den andra viktiga komponenten för 

KASAM. Hanterbarhet i detta sammanhang syftar till individens medvetenhet om vilka resurser 

och förmågor denne har och på vilket sätt de kan tillämpas för att kunna hantera och reagera på 

de krav som uppkommer och orsakas av olika stimuli. Vidare betonar Antonovsky att, när en 

individ har en låg känsla av hanterbarhet, är risken mycket stor att denne utger sig själv vara ett 

offer samt känna känslan av att livet behandlar en orättvist. Den tredje och sista komponenten 
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inom KASAM, meningsfullhet, hänvisar till individens känslomässiga engagemang inför livet. 

När individens känsla av meningsfullhet är stark känns de utmaningar och krav som ställs från 

olika håll som något värt att investera och engagera sig i. Dessutom finns ett driv att tackla 

livets prövningar, utan att se dem som ansträngande påfrestningar. Antonovsky menar därför 

vidare att denna komponent kan betraktas som KASAM-begreppets motivationskomponent 

(Antonovsky, 2005, s. 43–46). 

 

Som ovan nämnts är KASAM en indikator på hur vi mår och i vilken utsträckning vi känner 

oss tillfreds med livet i stort. När Antonovsky myntade begreppet upprättade han samtidigt ett 

frågeformulär som skulle komma att vara till hjälp för att möjliggöra mätning och värdering av 

en individs KASAM. Detta formulär används även idag och består av en uppsättnings frågor 

och påståenden som används likt ett verktyg för att mäta begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, vilka tillsammans ger en totalbild av individens känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005, s. 247–253). När formuläret besvaras kryssar individen i det som 

överensstämmer bäst. De olika svarsalternativen har ett värde (1–7) där slutsumman av värdena 

utgör sedan en totalpoäng och ett personligt KASAM-värde. En förutsättning för att vi ska 

känna oss tillfreds och må bra är ett högt värde av KASAM.  

3.3 Gruppkultur, subkultur och avvikande beteende 
En central del i skolelevers sociala miljö är sociala relationer till både klasskompisar och andra 

jämnåriga, i kapitlet beträffande tidigare forskning påpekades det att just denna aspekt har en 

inverkan på såväl studierelaterad problematik som elevers alkohol- och narkotikaanvändning. 

Interaktionen med kamrater formar således ungas personlighet, beteendemönster, attityder, 

värderingar och sociala förmågor (Andersson, 2002, s. 155). När en grupp individer möts för 

första gången hamnar de i ett sammanhang där det inte finns några uttalade och gemensamma 

värderingar, normer eller regler som för dem samman. För att individerna i gruppen ska fungera 

och samspela med varandra skapar de tillsammans en gruppkultur som gruppmedlemmarna 

förhåller sig till (Lalander & Johansson, 2017, 64). Viktigt att poängtera i sammanhanget är 

dock att gruppsocialisation inte innebär ”...att gruppen pådyvlar individen värderingar och 

normer, som denne oproblematiskt tar emot och gör till sina egna. Snarare bör den ses som en 

interaktionsprocess...” (Lalander & Johansson, 2017, s. 65). 

 

I sammanhanget för vår studie är det väsentligt att belysa subkulturteori, då den bidrar till en 

förståelse för varför avvikande beteende uppstår. Det kan ha sin förklaring i personella aspekter 

hos individen själv, i det system denne befinner sig, i dysfunktionella och strukturella 

förhållanden, eller i olika former av interaktionsprocesser med andra individer (Ejrnæs och 

Kristiansen 2013, s. 89). Avvikande beteende är handlingar vilka individer eller grupper ägnar 

sig åt som inte passar in i samhällets accepterade normer (Giddens & W. Sutton, 2014, s. 602). 

Becker (2006, s. 19–22) hävdar dock att avvikelse är ett mångtydigt begrepp och i vissa fall 

svårdefinierat då det kan vara komplicerat att avgöra vad som är avvikande eller inte – å ena 

sidan kan människan göra något brottsligt och bryta mot lagen, å andra sidan bryta mot 

offentligt accepterade beteenden som allmänheten delar sin uppfattning om. Detta betyder 

således att den som är avvikande inte alltid är kriminell, eftersom handlingar vilka bryter mot 
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samhällets (formella och informella) normer inte alltid behöver räknas som kriminella. För att 

sammanfatta diskussionen gällande svårigheten i att förstå begreppet väljer Becker (2006) att 

definiera avvikelse som ett ”...brott mot en samförstådd regel.” (s. 22) och att reglerna kan vara 

av många olika slag. I relation till denna studie kommer avvikande beteende innefatta 

studierelaterad problematik samt ungas alkohol- och narkotikaanvändning. I uppsatsens 

inledande kapitel fastslogs att all hantering och av illegala preparat klassas som brottslig och 

straffbar gärning, men att dricka alkohol eller att skolka i årskurs tre är knappast handlingar 

som bryter mot lagstiftaren. Dock kan skolk, i synnerhet, fortfarande räknas som avvikande 

beteende eftersom det i själva verket bryter mot en samförstådd och bestämd ”regel” som 

omfattar elevers skolgång – att närvara på lektioner. Dessutom kan skolk, som vi underströk i 

begreppsdefinitioner, leda till indraget studiebidrag från CSN, som i sig blir en form av sanktion 

för det avvikande beteendet ifråga.  

 

Åter till subkultur. Inom både sociologin och kriminologin återkommer begreppet och används 

för att definiera och analysera grupper av individer som avviker från det som anses vara normalt 

i det omkringliggande samhället (Olofsson, 1977, s. 18). En subkultur skiljer sig därmed från 

den stora massans normer och värderingar vilket också medför att gruppmedlemmarna tar 

avstånd från de människor som inte tillhör gruppen. Inom subkulturen formas och etableras ett 

normsystem med tillhörande livsstil och tankemönster som gruppen delar med varandra 

(Olofsson, 1977, s. 18f). Viktigt att understryka är att alla subkulturer inte nödvändigtvis 

behöver vara negativt präglade. Vidare brukar begreppet subkultur vara applicerbart i kontexter 

där intresset ligger i att analysera åldersspecifika beteendemönster, däribland ungdoms- och 

tonårskultur. Tonåren är ett skede i livet som för vissa präglas av tillfällen eller perioder av 

beteenden som härleds till att gränser och regler testas och förbises. Det kan handla om att 

dricka sig berusad, prova narkotika, skolka från skolan, begå brott eller inte ta hänsyn till de 

förmaningar som kommer ifrån föräldrar (Andersson, 2002, s. 146). Vad som anses vara 

normalt eller avvikande har en betydelse för hur individen ser på just alkohol- och 

narkotikaanvändning, skolk och brottslighet. En del forskare menar att de ungdomar som söker 

sig till grupper där dessa typer av beteenden är normaliserat och förekommande, är ungdomar 

som redan ägnar sig åt normbrytande och avvikande beteenden, medan andra hävdar att 

ungdomar istället påverkas ofrivilligt och negativt av vissa inom kamratgruppen som man från 

början redan umgås med (Andersson, 2002, s. 155). Detta är en aspekt som vi anser har stor 

betydelse vilken kommer vara i beaktning när vi analyserar vår studies resultat. 

3.4 Motivering av valda teorier och begrepp 
Valet av de teorier och teoretiska begrepp som vår studie vilar på grundas i dess syfte och 

frågeställningar. Till att börja med har vi valt att använda oss av helhetsperspektivet som 

kommer fungera likt ett övergripande teoretiskt ramverk, vilken studien genom alla delar 

kommer falla tillbaka på. Vidare tillämpas såväl Antonovskys teoretiska begrepp KASAM - 

känsla av sammanhang samt andra väsentliga begrepp som gruppkultur, subkultur och 

avvikande beteende. Med hjälp av såväl våra teorier som fristående teoretiska begrepp, vilka vi 

också anser fungerar i integration med varandra, är vår ambition att tillsammans sätta dem i en 
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kontext för att sedan kunna möjliggöra en bredare förståelse av studiens resultat och det 

fenomen vi ämnar undersöka. 

 

Som vi påpekade i början av detta kapitel beskriver tidigare forskning att socioekonomisk 

bakgrund, familjerelationer, andra sociala relationer och psykisk ohälsa är aspekter som kan 

höra samman med studierelaterad problematik och alkohol- och narkotikaanvändning hos vissa 

elever. Med ett helhetsperspektiv kan alla dessa aspekter ses som essentiella delar vilka skapar 

en helhetsbild av elevernas sammantagna livssituation, och som vidare kan vara behjälpliga vid 

analysförfarandet för att förklara såväl studierelaterad problematik som ungas alkohol- och 

narkotikaanvändning. Vår tanke är att KASAM i denna studie kan användas som hjälp för att 

mäta huruvida gymnasieelever känner sin tillvaro som begriplig, meningsfull och hanterbar, 

och om dessa komponenter kan utgöra och anses vara en förutsättning för att känna sig 

motiverad till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Finns det några samband 

mellan låg KASAM och bristande studiemotivation? Detta är något som ligger i vårt intresse 

att undersöka. I metodkapitlet redogörs det mer ingående för hur vi har använt KASAM och 

Antonovskys tillhörande frågeformulär vid insamlingen av vårt empiriska material. 

Avslutningsvis kommer begreppen gruppkultur, subkultur och avvikande beteende hjälpa oss 

att undersöka huruvida gymnasieelever som umgås med, eller har vänner vilka ägnar sig åt, 

avvikande beteenden som skolk eller narkotikaanvändning är mer benägna att göra detsamma 

och därigenom uppnå minskad akademisk framgång, jämfört med de elever som inte har vänner 

som skolkar eller använder narkotika. Genom denna analys kommer vi förhoppningsvis kunna 

urskilja vilken inverkan elevens vänner har på det egna beteendet, samt undersöka om tendenser 

av grupp- och subkultur återspeglas i studiens resultat.  

4. METOD 

Val av forskningsmetod innebär att välja ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Som bekant är 

syftet med vår studie att studera gymnasieelevers motivation till att prioritera sina studier och 

prestera väl skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa elever 

inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Fokus ligger på att få 

en helhetsbild av elevernas situation samt på alkohol- och narkotikaanvändning och huruvida 

detta samspelar med bristande studiemotivation. Vårt intresse ligger således i att beskriva och 

kartlägga hur fenomenet ser ut i en sammanslagen bild av en spridd skara gymnasieelever i 

Sverige samt om denna grupp visar samma tendenser likt de som framkommit av tidigare 

forskning. Vi vill därmed få tillgång till en stor grupp respondenter, och med bakgrund av detta 

kommer en kvantitativ forskningsansats väl till pass då metoden lämpar sig när syftet är att 

undersöka attityder och beteenden i de fall där datainsamlingen präglas av stora mängder 

information om ett visst fenomen (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 24–25). Vidare möjliggör en 

kvantitativ metod att insamlade data kan omvandlas till siffror, vilket i sin tur leder till att 

materialet kan bearbetas genom statistiska beräkningar. Då vi är intresserade av att just mäta 

samband mellan olika faktorer och aspekter hos flera individer anser vi att en kvantitativ metod 

lämpar sig bäst för vår studie.  
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4.1 Datainsamling och urval 
Med ett fastställt kvantitativt förhållningssätt följer också valet av metod för datainsamling. I 

fallet för denna studie inhämtades det empiriska materialet med hjälp av en enkätundersökning. 

En enkät är ett sätt att samla in data från en stor mängd respondenter där respondenten svarar 

på en rad frågor, ofta skriftligt (Trost, 2012, s. 9f). Vår enkät var internetbaserad och tillgänglig 

via en webbaserad länk, och med hjälp av denna besvarade våra respondenter enkäten via dator 

eller smartphone. Vid genomförande av en enkätundersökning är standardisering en viktig 

aspekt, att alla respondenter får samma frågor, på samma sätt och med samma förutsättningar 

(Trost, 2012, s.57). Detta hade vi med i åtanke då samtliga respondenter som deltog i vår 

enkätundersökning fick samma webbaserade frågeformulär.  

 

Tre fördelar med att vi tillägnade oss empirisk data med hjälp av en kvantitativ enkät framför 

exempelvis kvalitativa intervjuer var att vi dels fick tillgång till fler respondenter på kortare tid, 

dels undvek risken med “intervjuareffekten”, som innebär att intervjuaren kan komma att 

påverka respondenten i dennes svar. Dessutom behövde inte våra respondenter, 

gymnasieeleverna, svara på känsliga frågor inför oss som genomförde studien.   

 

Studiens urval präglades av ett bekvämlighetsurval. Vi vände oss dels till skolor genom kontakt 

med rektorer, dels till personliga kontakter med vänner och bekanta som går tredje året på 

gymnasiet. I samband med vår kontakt till rektorerna skickades ett informationsbrev ut. I brevet 

framkom övergripande information om studien och en tillhörande förfrågan om skolan var 

intresserad av att delta i vår enkätundersökning (se Bilaga 1). De personliga kontakterna, likt 

rektorerna på skolorna, fick agera som grindvakt till våra respondenter som antingen kunde 

neka eller ge oss tillgång till dem. Det var en skola som var intresserad av att delta i studien och 

därigenom fick vi tillgång till cirka 70 respondenter. Resterande respondenter som blev en del 

av studien, kom från personliga kontakter. Efter grindvakternas godkännande skickades den 

webbaserade länken varpå de spred denna vidare till berörda respondenter. Skolan som deltog 

ligger i mellersta Sverige och resterande respondenter är inte kopplade till någon specifik plats. 

Totalt var det 109 st. gymnasieelever som deltog i enkätundersökningen.  

4.2 Enkätkonstruktion 
Utformandet av enkäten grundades framförallt i studiens syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning samt de teoretiska perspektiv och begrepp som studien vilar på. Dessa aspekter ligger 

till grund för vilka frågor vi valde att ha med i enkätundersökningen. Vi sökte även inspiration 

till operationalisering i tidigare genomförda enkäter vilka berört liknande teman, frågor och 

begrepp som vår enkät präglats av.  

 

Enkäten bestod av sammanlagt fyra delar med fokus på frågor om skolan, alkohol och 

narkotika, familj, vänner och KASAM (känsla av sammanhang). Den återges i sin helhet i 

Bilaga 2. Denna uppdelning berodde dels på att vi ville inge en naturlig följd i enkäten där 

liknande frågor stod i relation till varandra, dels för att det skulle vara enklare för oss att få en 

överblick över resultatet, och dels för att det framförallt skulle vara enkelt för eleverna att hänga 

med i och få förklarat för sig vilka typer av frågor de skulle besvara. Vardera del inleddes med 
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en rubrik som gav eleverna en bild om vilka typer av frågor som följde under respektive del. 

Däremot benämndes inte frågorna gällande KASAM, utan rubriksattes istället som “ytterligare 

frågor”. De flesta frågorna kunde besvaras genom att välja ett av svarsalternativen. För några 

frågor fanns möjligheten att välja ett eller flera svarsalternativ (se Bilaga 2, t.ex. fråga 8). Vid 

enkätkonstruktionen valde vi medvetet att inte ha några “vet ej”-alternativ (observera att fråga 

16 är ett undantag), som annars brukar vara vanliga svarsalternativ vid enkätundersökningar. 

Varför vi gjorde så berodde på att vi ville undvika risken att eleverna endast valde “vet ej”-

alternativet till följd av bristande ork och engagemang. Noterbart är dock att vi i vissa fall 

använde svarsalternativ som benämndes “Osäker” (se Bilaga 2, t.ex. fråga 9, 17). Vid 

analysförfarandet där “Osäker” eller “Vet ej” var med som svarsalternativ kodades dessa bort 

vilket resulterade i att den “nya” svarsfrekvensen minskade i kontrast till den ursprungliga, som 

då i vissa fall innehöll färre än 100 svar. 

4.3 Variabler    
Som ovan nämnt bestod enkäten av fyra olika delar vilka fokuserade på främst skolan, alkohol 

och narkotika, familj och vänner samt frågor som berörde KASAM (känsla av sammanhang). 

Vidare innehöll enkäten inledningsvis ett par kontrollvariabler med syftet att få en så 

heltäckande bild av respondenten som möjligt, dessa var kön och födelseår (se Bilaga 2, fråga 

1–2). Nedan redovisas kort för de olika teman vilka variablerna för enkätundersökningen kunde 

kategoriseras in i.  

 

4.3.1 Studierelaterade variabler 

Variabler som undersöktes var studiemotivation samt ambition inför framtida studier (se Bilaga 

2, fråga 3–6). Här befann sig frågorna framförallt på ordinalskalenivå, d.v.s. med rangordnade 

svarsalternativ, som innefattade frågor om eleven var motiverad att gå till skolan på morgonen, 

hur viktigt det var för eleven att prestera väl i skolan och hur många timmar eleven spenderade 

på skolarbete efter skoltid. Vad gäller ambition inför framtida studier fick eleven besvara frågan 

om denne hade några planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet.  

 

Ytterligare en variabel som innefattades av de studierelaterade variablerna var skolk (se Bilaga 

2, fråga 7–8). Här frågades om eleven brukade skolka där svarsalternativen relaterades till 

uppskattad frekvens. Vidare undersöktes vilken/vilka de vanligaste anledningarna var till varför 

eleven brukade skolka, där eleven fick välja utifrån en lista med olika anledningar inklusive ett 

öppet alternativ som gav eleven möjligheten att skriva egen anledning. 

 

Den sista frågan kring skolan berörde om eleven upplevde att kompisar påverkade dennes egna 

attityd till skolan, där svarsalternativen var “Ja”, “Nej” och “Osäker” (se Bilaga 2, fråga 9).  

 

4.3.2 Alkohol- och narkotikaanvändning 
Alkohol- och narkotikaanvändning var nästa tema som omfattade enkätundersökningen (se 

Bilaga 2, fråga 10–12). Först och främst frågade vi om elevens alkohol- och 

narkotikaanvändning. Frågorna var uppdelade mellan alkohol och narkotika.  
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Variabeln gällande elevens alkoholanvändning befann sig på ordinalskalenivå där frågorna 

handlade om dels hur ofta (om någonsin) eleven brukade dricka alkohol, dels huruvida eleven 

någonsin upplevt att dennes alkoholanvändning påverkat studierna i negativ bemärkelse, och 

dels om eleven upplevde att vännerna påverkar dennes inställning till alkohol.  

 

Därefter kom den del av enkätundersökningen som gällde narkotikaanvändning (se Bilaga 2, 

fråga 13–16). Här fick eleven besvara, på samma vis som för alkoholanvändning, hur ofta (om 

någonsin) eleven använde narkotika. Skillnaden mellan alkohol- och narkotikaanvändning var 

att det här fanns fler svarsalternativ på lägre nivå, med exempelvis ett svarsalternativ som var 

“Jag har testat en gång”. Liksom i relation till alkoholanvändning frågades här om eleven 

någonsin upplevt att dennes användning av narkotika påverkat studierna i en negativ 

bemärkelse samt om eleven upplevde att vännerna påverkade dennes inställning till narkotika.  

 

4.3.3 Relation till vårdnadshavare och vänner 

Nästkommande del i enkäten innefattade våra övriga variabler som kunde bidra till att vi fick 

en helhetsbild av elevens totala livssituation (se Bilaga 2, fråga 17–20). Här efterfrågades 

elevens vårdnadshavares utbildningsnivå, samt frågor om hur föräldrakontrollen i dennes liv 

såg ut. För det sistnämnda fick eleven besvara en rad olika påståenden som berörde vilken grad 

av kontroll och ansvar dennes vårdnadshavare hade i olika situationer. Vidare ställdes en fråga 

där eleven uppskattningsvis fick ange hur många av dennes vänner som brukade skolka, dricka 

sig berusade, har provat marijuana eller hasch (cannabis), har provat andra typer av narkotika 

och använder narkotika regelbundet.  

 

Det var framförallt med hjälp av svaren på dessa frågor som helhetsperspektivet, gruppkulturer, 

subkulturer och avvikande beteende kunde analyseras. Genom dessa frågor var tanken att vi 

kunde få en bild av huruvida elevens omgivning hade ett samband med dennes egna vanor och 

beteenden.  

4.3.4 Känsla av sammanhang – KASAM 
Den sista delen i enkäten bestod av frågor vilka berörde en av de teoretiska begrepp som ligger 

till grund för studien, KASAM (känsla av sammanhang). För att kunna operationalisera 

KASAM tog vi inspiration av det frågeformulär som Antonovsky (2005, s. 247ff) framställde i 

samband med hans konstruktion av begreppet. Genom detta formulär, går det enligt 

Antonovsky, att mäta en individs grad av KASAM. Då KASAM inte har en alltför central plats 

i denna studie, användes frågeformuläret inte i sin helhet. Däremot var enkätens frågor vilka 

relaterades till KASAM hämtade och grundade i Antonovskys ursprungliga frågeformulär. 

KASAM-delen innefattade sex frågor med två frågor per komponent som KASAM i huvudsak 

undersöker: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se Bilaga 2, fråga 24–29).  

4.4 Analysmetod 
När tillräckligt många elever hade besvarat enkäten överfördes det insamlade datamaterialet till 

ett Exceldokument. Därefter importerades materialet till analys- och statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), vilket är det program som användes vid 

bearbetningen av vår data. I SPSS omkodades alla variabler med syftet att respektive 
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variabelvärde fick en siffra då de ursprungliga svarsalternativen endast angavs som text, något 

som statistikprogrammet inte kan bearbeta. Den första delen i Kapitel 5, som presenterar vår 

studies resultat, består av en beskrivande del där vi genom stapel- och cirkeldiagram visar hur 

eleverna besvarade frågorna kring våra studierelaterade variabler. Denna beskrivande del är 

kopplad till studiens första frågeställning vilken handlar om i vilken utsträckning 

gymnasieelever är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Den andra 

och tredje delen i vårt resultatkapitel består av en mer förklarande del som kopplas till studiens 

andra och tredje frågeställning vilka handlar om de samband som går att se mellan elevers 

studiesituation och omkringliggande faktorer samt alkohol-och narkotikaanvändning. För att 

kunna analysera materialet genom sambands- och variansanalyser behövdes våra variabler 

återigen omkodas. 

  

4.4.1 Chi2-test 

Med hjälp av Chi2-test kunde vi göra de flesta av våra sambandsanalyser mellan olika variabler. 

Chi2-testet användes för att göra bivariata sambandsanalyser samt en multivariat 

sambandsaanalys. De bivariata sambandsanalyserna gjordes mellan kvalitativa variabler, vilka 

befann sig på nominal- eller ordinalskalenivå, d.v.s. vars svarsalternativ antingen innebar 

kategorisering eller rangordning. Djurfeldt, Larsson och Stenhagen (2018, s. 214) skriver att 

Chi2-testet bygger på en uträkning av det förväntade resultatet och det observerade resultatet i 

relation till varandra. Det förväntade värdet är det värde som är förväntat om det skulle vara så 

att det inte fanns något samband mellan variablerna och det observerade resultatet är de värden 

som undersökningen faktiskt resulterat i. Det som gäller för att sambandsanalysen ska visa ett 

statistiskt signifikant samband är att skillnaden mellan det förväntade och det observerade 

värdet är tillräckligt stort att det inte skulle kunna bero på slumpmässig variation - ju större 

denna skillnad är desto säkrare kan vi vara på att det inte är slumpen som lett till sambandet.  

 

I nästkommande kapitel (5. Resultat) presenteras flera bivariata samt en multivariat 

sambandsanalys, vilka kommer att presenteras genom korstabeller där vi kan utläsa vilken typ 

av samband som finns mellan de variabler vi undersöker. Vidare presenteras även resultatet 

från Chi2-testen vilka kommer att visa om, och i vilken grad sambanden är statistiskt 

signifikanta, detta presenteras genom ett Chi2-värde samt P-värde. P-värdet är det värde som 

visar på sannolikheten för att slumpen är den som visas i sambandet, sambandet är signifikant 

endast då P-värdet understiger 0,050 (Djurfeldt et al. 2018, s. 198–200).  

 

Djurfeldt et al. (2018) nämner även att det finns begränsningar när det går och inte går att 

använda Chi2-testet; när det förväntade värdet är under 5 i fler än 20 % av cellerna i 

korstabellen. I de fallen behöver variabelvärden slås ihop så att de inte blir lika många, och på 

så sätt ökar det förväntade värdet i cellerna (Djurfeldt et al., 2018, s. 216). Vi har, som redan 

påpekats, vid analysen av vårt resultat kodat om den största delen variablerna och slagit ihop 

dess variabelvärden. Detta gjordes dels för att de skulle kunna användas i Chi2-tester, dels för 

att tabellerna skulle bli mer lättöverskådliga. De variabelvärden som slogs ihop var oftast 

närliggande variabelvärden som fick utgöra en större grupp. Exempelvis slogs svarsalternativen 

“Aldrig” och “Sällan” (se t.ex. Bilaga 2, fråga 4) ihop till ett variabelvärde. I fall där det trots 
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omkodning av variabler ändå var fler än 20 % av cellerna som hade ett förväntat värde som var 

mindre än 5, använde vi oss av Fisher´s Exact Test. 

 

4.4.2 Fisher´s Exact Test 
Fisher´s Exact test användes i de fall där, trots omkodning av variablerna, Chi2-testet inte gick 

att använda. Detta test går att använda på fyrfältstabeller i de fall när det förväntade antalet 

observationer i resultatet är för lågt. Vid utläsningen av signifikansen i Fisher´s Exact Test 

intresserar man sig även här för P-värdet, vilket ser något annorlunda ut i jämförelse med Chi2 

-testets P-värde (Djurfeldt et al. 2018, s. 216f). 

 

4.4.3 T-test och variansanalys (ANOVA) 
De sex KASAM-frågor som enkäten innehöll räknades samman och kodades om till en ny 

variabel, ett så kallat index, som fick benämningen KASAM-poäng. Då dessa frågor var 

hämtade från Antonovskys färdiga frågeformulär innebar höga poäng även här ett högt värde 

av KASAM (känsla av sammanhang). Den nya variabeln som efter omkodning befann sig på 

kvotnivå, d.v.s. hade kontinuerliga värden och en nollpunkt, analyserades i relation till övriga 

relevanta variabler genom t-test samt variansanalys (ANOVA). Dessa typer av tester används 

vid analyser med en kvalitativ och en kvantitativ variabel, i vårt fall blev KASAM-poängen en 

kvantitativ variabel, vilket medförde att dessa analysverktyg blev användbara. Det var 

sammanlagt 105 elever som svarade på alla KASAM frågor vilket betyder att den nya variabeln 

för KASAM omfattade 105 elever.  

 

T-testet används i de fall där medelvärdet ska jämföras från två olika populationer. Dessa 

populationer innefattas av de som antingen valt den ena eller det andra svarsalternativet för den 

kvalitativa variabeln. Därmed är t-testet användbart i de analyser då den kvalitativa variabeln 

endast har två svarsalternativ (Djurfeldt et al. 2018, s. 230). Dock har inte alla t-test som gjorts 

i denna studie innehållit variabler som från grunden endast innefattas av två svarsalternativ, 

utan fick kodas om i den tidigare processen för att göras mer anpassade för analys.  

 

ANOVA är ett test som blir användbart vid jämförelse av medelvärdet mellan fler än två 

populationer, alltså där den kvalitativa variabeln innefattar fler än två svarsalternativ (Djurfeldt 

et al. 2018, s. 243). Även de analyser som gjordes med hjälp av ANOVA kan ha varit sådana 

där den kvalitativa variabeln innehöll fler svarsalternativ i enkäten men som kodats om inför 

analys. När ANOVA används kontrolleras först och främst om testet är signifikant (P <0,05). 

Då detta test innefattar fler populationer som ska jämföras genomförs sedan ett kompletterande 

så kallat post hoc-test där det går att se hur sambandet ser ut och gör det möjligt att jämföra de 

olika populationerna mot varandra. Här kan vi då se vilka skillnader mellan de olika 

populationerna (svarsalternativen) som är signifikanta (Djurfeldt et al. 2018, s. 247f).  

 

Resultaten från t-test och ANOVA illustreras i Kapitel 5 genom medelvärdesstapeldiagram där 

vi presenterar de analyser vilka har visat på statistisk signifikans. Signifikansen med P-värde 

kommer att presenteras i samband med diagrammet. Däremot har vi valt att inte visa tillhörande 

tabeller, utan de kommer istället vara tillgängliga i Bilaga 3.  
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar om studiens giltighet och om vi lyckats mäta och få svar på det vi faktiskt 

ville undersöka (Djurfeldt et al. 2018, s. 104). Operationalisering av det som ska undersökas är 

en viktig aspekt av att studien upprätthåller en hög validitet, där själva operationaliseringen 

innebär att vi går från mer abstrakta begrepp och generella frågeställningar till konkreta frågor 

vilka går att mäta kvantitativt (Djurfeldt et al. 2018, s. 104). Genom att omformulera våra 

teoretiska begrepp och ansatser samt våra frågeställningar till mätbara, konkreta frågor vilka 

respondenterna kunde besvara ämnar vi inge validitet till vår studie. Ett exempel på en 

operationalisering vi gjort för att det ska gå att mäta det vi är ute efter samt därmed även uppnå 

validitet är exempelvis frågan gällande vänner. Vi valde att ha med en fråga där eleven fick 

kryssa i vilka av olika påståenden som stämde in på dennes vänner (se Bilaga 2, fråga 20), detta 

för att kunna analysera svaren i relation till frågor gällande elevens egna beteende kring 

exempelvis skolk och alkohol- och narkotikavanor.  

 

Vidare är ytterligare ett begrepp som för sammanhanget gällande vår studie har relevans, 

nämligen reliabilitet, som beskriver vilken grad av tillförlitlighet studien har Djurfeldt et al. 

(2018, s. 104). För att vår studie ska nå hög grad av reliabilitet krävs det att den kan genomföras 

flera gånger av olika forskare utan att resultatet förändras. För att öka möjligheten till att vår 

enkätundersökning har en hög grad av reliabilitet krävdes följaktligen att dess frågor och 

svarsalternativ var tydliga, precisa och genomtänkta. Då våra respondenter var unga vuxna 

behövde vi också tänka på att använda ett så vardagligt språk som möjligt, samt helt utesluta 

akademiska termer. För att säkerställa att enkäten var begriplig gjordes en pilotundersökning 

med cirka 10 personer i olika åldrar som fick besvara frågorna och därefter utvärdera hur de 

upplevde enkätens språk, frågor och upplägg. Tack vare denna blev vi medvetna om enkätens 

styrkor respektive förbättringsområden, som gjorde att vi kunde korrigera det som några ansåg 

vara oklart eller svårt att förstå. Därmed anser vi att pilotundersökningen hjälpte vår studie att 

öka sin grad av reliabilitet. Gällande vikten av att använda ett vardagligt språk vill vi också 

tillägga här att frågan i enkätundersökningen som sökte svar på om hur viktigt eleven ansåg det 

vara att prestera bra i skolan, var medvetet formulerad med ordet “bra” och inte “väl” (se Bilaga 

1, fråga 4). Trots att “bra” och “väl” har samma innebörd valde vi att använda “bra” då vi ansåg 

att det är mer vardagligt i sitt uttryck och i viss mån eventuellt enklare att förstå än “väl”. Vid 

sammanställning av vårt resultat har vi dock använt ordet “väl” med motiveringen att det enligt 

oss lämpar sig bättre i en akademisk uppsats.  

 

Det sägs ofta att resultat som inhämtats med hjälp av kvantitativ metod kan användas för att 

generalisera till en större population, att det är representativt som kan ge information om 

helheter. Efter bearbetning och analys av vårt resultat funderade och diskuterade vi kring 

huruvida det går att generalisera till en större massa, exempelvis för hela Sverige. Då denna 

studie präglades av ett bekvämlighetsurval landade vår diskussion i att vårt resultat inte kan 

vara representativt för alla Sveriges gymnasieelever. Däremot kan det ge oss möjligheten att 

uttala oss om ett sammantaget mönster över hur fenomenet kring studierelaterad problematik 

och ungas alkohol- och narkotikaanvändning skulle kunna se ut i olika delar av Sverige.   
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4.6 Etiska överväganden 
I avsnittet där studiens avgränsning presenterades ägnades en kort tanke åt etiska överväganden 

- att vi är medvetna om att vår enkätundersökning präglades av frågor som av naturen kunde 

uppfattas som känsliga att svara på. Att efterfråga svar på frågor som var relaterade till framför 

allt alkohol- och narkotikaanvändning innebar att våra respondenter lämnade personlig 

information om sig själva, vilket i sig är ett känsligt ämne att reflektera kring. Därför gjordes 

ett medvetet val att inrikta vår studie på gymnasieelever som var över 18 år och som vi ansåg 

var en mindre sårbar grupp i kontrast till elever från lägre årskurser eller högstadieungdomar.  

 

Trots att enkätundersökningen riktade sig mot gymnasieelever som var vuxna är det ändock 

väsentligt att fundera kring huruvida vår enkät kunde leda till negativa konsekvenser för de som 

medverkade. Fanns det någon risk att den väckte negativa och påfrestande känslor? Detta 

scenario kan förstås inte förbises och just därför var det essentiellt att information framkom på 

ett klart och tydligt sätt som fastställde att elevens deltagande i enkätundersökning var frivillig 

och kunde avbrytas när som helst utan vidare förklaring. Vår intention var att ingen elev ska 

skulle behöva lida men av att svara på enkäten. I relation till dess frivillighet var det också 

avgörande att, det i anslutning till enkäten, framgick att medverkan var anonym då eleven 

varken uppgav namn eller något annat som kunde medföra identifikation.    

 

Avslutningsvis har vi, i så stor uträckning som möjligt, försökt att tillgodose Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vad gäller god forskningssed inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, u.å.). I samband med såväl insamlingen som 

bearbetningen av vårt empiriska material, men också under hela arbetsprocessens gång, hade 

principerna en central roll för att så långt som möjligt säkerställa att vårt tillvägagångssätt gick 

rätt till. De fyra grundläggande principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Då denna studie präglades 

av en internetbaserad enkätundersökning hade vi inte möjlighet att träffa eller ha direktkontakt 

med våra respondenter som vi skulle haft vid exempelvis kvalitativa intervjuer. Därför var det 

av största vikt att rätt information om vår studie nådde fram till både våra grindvakter och våra 

respondenter vid deras deltagande i enkäten. Vidare förklarades i såväl det informationsbrev 

som grindvakterna tilldelades i samband med förfrågan om deltagande i enkätundersökningen 

(se Bilaga 1), som i enkätformuläret varför vi gjorde undersökningen samt vilket syfte den hade. 

Av informationsbrevet och enkätformuläret framgick det också att deltagande i 

enkätundersökningen var helt frivilligt och att medverkan kunde avbrytas när som helst utan 

vidare förklaring. Då enkäten präglades av etiskt känsliga och personliga frågor var det också 

viktigt, som vi redan understrukit, att både grindvakter och respondenter fick information om 

att enkätundersökningen var helt anonym. Detta framgick i både informationsbrevet och 

enkätformuläret. I relation till detta avkodades det insamlade materialet på all information som 

kunde innebära personlig identifikation. Vårt material hanterades och förvarades även på ett 

sådant sätt att endast vi och vår handledare hade tillgång till det under arbetets gång. Detta 

framgick också av både informationsbrevet och enkätformuläret. Slutligen försäkrades alla 

inblandade att det insamlade materialet endast kommer användas för vårt uppsatsarbete.  



 

21 

 

5. RESULTAT  

I detta kapitel kommer det redogöras för vårt empiriska material och de resultat som framkom 

av enkätundersökningen. Resultaten kommer att visualiseras genom korstabeller och diagram 

för att tydligt visa hur dessa ser ut, men också i form av löpande text. Dels har univariata 

analyser genomförts för att se fördelningen mellan olika svarsalternativ. Dels har även bivariata 

och multivariata analyser genomförts för att se vilka möjliga samband som finns mellan olika 

variabler. Kapitlet är indelat i tre delar där fokus kommer att ligga på resultat som kan relateras 

till studiens vardera frågeställningar. Den första delen har en beskrivande (deskriptiv) karaktär 

och de två sista delarna är mer förklarande (analytiska). Enkätundersökningen genererade i 

totalt 109 st. respondenter. 105 st. respondenter har svarat på enkätens samtliga frågor.  

5.1 Gymnasieelevers motivation till att prioritera studierna  
I följande avsnitt kommer vi att presentera det resultat som härleds till vår första frågeställning 

som lyder: I vilken utsträckning är gymnasieelever motiverade till att prioritera sina studier 

och prestera väl i skolan? Denna frågeställning är av beskrivande karaktär och syftar till att 

kartlägga i vilken utsträckning de gymnasieelever vi undersöker är motiverade till att prioritera 

sina studier och prestera väl i skolan. Enkätfrågor kring studiemotivation, studieprestation, 

studietimmar och skolk kommer här att vara framträdande. Med hjälp av både stapel- och 

cirkeldiagram kommer enkätundersökningens specifika variabler vilka relateras till 

studierelaterad problematik illustreras var för sig.   

 

5.1.1 Studiemotivation, studieprestation och studietimmar 
Som bekant var enkätformuläret indelat i fyra olika delar, där första delens frågebatteri handlade 

om skolan. Den inledande frågan efterfrågade i vilken utsträckning eleven var motiverad till att 

gå till skolan på morgonen (se Bilaga 2, fråga 3). Att denna fråga var intressant att analysera 

närmare berodde främst på att vi ville få en övergripande bild över hur eleverna kände inför att 

gå till skolan på morgonen, om de var motiverade eller inte. På så vis kunde vi få en uppfattning 

om elevernas grad av studiemotivation och vilken inställning de hade till skolan. Frågan hade 

fyra olika svarsalternativ: Alltid, För det mesta, Sällan och Aldrig. Resultatet visas nedan i ett 

stapeldiagram (se Figur 1).  
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Figur 1: Stapeldiagram som visar i vilken uträckning gymnasieelever är motiverade till att gå 

till skolan på morgonen 

 

 
 

Den totala svarsfrekvensen uppnådde 107 elever. Figur 1 visar att majoriteten av eleverna 

Sällan var motiverade till att gå till skolan på morgonen. Denna majoritet utgjorde 50 elever 

och cirka 47 %. 38 st. av eleverna svarade att de För de mesta var motiverade till att gå till 

skolan på morgonen, vilket motsvarar 36 % av den totala svarsfrekvensen. 15 % av de 

tillfrågade eleverna var Aldrig motiverade till att gå till skolan på morgonen. Endast tre av 107 

elever var Alltid motiverade till att gå till skolan på morgonen. Procentuellt sett motsvarade det 

knappt 3 % av det totala antalet som besvarade enkäten. 

 

Vidare fick eleverna besvara frågor om hur viktigt de ansåg vara att prestera väl i skolan samt 

uppskatta hur många timmar de spenderade på skolarbete om dagen efter skoltid (Bilaga 2, 

fråga 4, 5). Då vi var intresserade av att undersöka i vilken utsträckning eleverna prioriterade 

sina studier och om det överhuvudtaget ansåg det viktigt att göra bra ifrån sig i skolan, är det 

väsentligt att redovisa hur svarsfrekvensen mellan eleverna såg ut för respektive fråga. I Figur 

2 illustreras det sammantagna resultatet gällande hur viktigt eleverna ansåg det vara att prestera 

väl i skolan. Frågans svarsalternativ var Inte alls viktigt, Ganska viktigt, Viktigt och Mycket 

viktigt. Detta presenteras i ett stapeldiagram. På liknande sätt presenteras direkt därefter det 

resultat som visar hur mycket tid eleverna spenderar på skolarbete efter skoltid, måndag-fredag 

(se Figur 3). Nedan redovisas i vilken utsträckning eleverna ansåg det var viktigt att prestera 

väl i skolan (se Figur 2). 
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Figur 2: Stapeldiagram som visar i vilken uträckning gymnasieelever anser det är att prestera 

väl i skolan  

 

 
 

Totalt svarade 107 elever på frågan om hur viktigt de ansåg vara att prestera väl i skolan. Vid 

en första anblick av Figur 2 är det tydligt att svarsfrekvensen var relativt jämt fördelad mellan 

de som ansåg det vara Viktigt respektive Mycket viktigt att prestera bra i skolan. 

Svarsfrekvensen för ”Viktigt” och ”Mycket viktigt” uppnådde till 34 respektive 36 svar. I 

procent motsvarade dessa siffror ungefär 32 % och 34 %. Totalt sett var det åtta elever, och 

därmed 7 %, som svarade att det var Inte alls viktigt att prestera bra i skolan.  

 

Figur 3 sammanställer det resultat som inhämtades från enkätundersökningens femte fråga: 

Ungefär hur många timmar spenderar du på ditt skolarbete om dagen efter skoltid (måndag-

fredag)? (se Bilaga 2, fråga 5). Här fick eleverna uppskatta ungefärlig studietid. 

Svarsalternativen var Ingen tid alls, Under 30 minuter, Cirka 30 minuter, Cirka 1 timme, Cirka 

2 timmar och 3 timmar eller mer. 
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Figur 3: Stapeldiagram som visar gymnasieelevers studietimmar efter skoltid  

 

 
 

Den totala svarsfrekvensen uppnådde återigen till 107 av 109 elever. Det svarsalternativ som 

fick flest svar var ”Under 30 minuter” med 28 elever. Ungefär 26 % av de elever som svarade 

på enkäten spenderade därmed Under 30 minuter på skolarbete om dagen efter skoltid. Näst 

vanligast förekommande var att elever spenderade Cirka 1 timme på studier om dagen efter 

skoltid. Svarsfrekvensen för detta alternativ var 22 % och motsvarade 24 st. elever. Vidare 

svarade 19 % att de spenderade Ingen tid alls på skolarbetet när skolan var slut för dagen. Av 

Figur 3 framkommer det också att 45 % av alla elever spenderade Under 30 minuter eller Ingen 

tid alls på skolarbetet om dagen. Denna procentsats motsvarade 48 st. elever. 18 % av det totala 

antalet elever som besvarade enkäten, 19 st. studerade minst Cirka 2 timmar om dagen efter 

skoltid. 

 

5.1.2 Skolk  

I det följande redovisas resultatet från enkätundersökningen som relateras till variabeln ”skolk”. 

Detta illustreras i två cirkeldiagram och ett stapeldiagram (se Figur 4, Figur 5 och Figur 6). 

Genom att undersöka i vilken utsträckning skolk förekom kunde vi bli medvetna om hur vanligt 

eller ovanligt skolk var bland elever. Dessutom kunde vi, med hjälp av de resultat som redovisas 

i Figur 4, Figur 5 och Figur 6, i senare analyser, studera om skolk, studiemotivation och hur 

viktigt gymnasieelever ansåg det vara att prestera väl i skolan, hade ett samband med varandra.  

 

I den första frågan som handlade om skolk efterfrågade vi hur ofta eleven brukar skolka (se 

Bilaga 2, Fråga 7). De olika svarsalternativen var Aldrig, Någon gång per termin, En gång i 

månaden, 2–3 gånger i månaden, En gång i veckan och Flera gånger i veckan. I Figur 4 visas 

ett cirkeldiagram som redovisar hur stor andel av alla elever som faktiskt skolkade, oavsett om 

det var någon gång per termin eller flera gånger i veckan. Alla svarsalternativ, förutom 

”Aldrig”, utgör alla elever som någon gång skolkat under terminen. Denna kategori kallas i 

cirkeldiagrammet för ”Andel elever som skolkat minst någon gång per termin”. 
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Svarsalternativet ”Aldrig” innefattar de elever som aldrig skolkat under terminen, och denna 

kategori kallas i cirkeldiagrammet för ”Andel elever som aldrig skolkar”. Resultatet redovisas 

nedan i Figur 4.  

 

Figur 4: Cirkeldiagram som visar hur stor andel gymnasieelever som skolkar/aldrig skolkar 

 

 

 

Det resultat som visas i Figur 4 baseras på svar från 107 elever. En övervägande del av eleverna, 

hela 78 %, som svarade på enkäten uppgav att de skolkade i alla fall minst någon gång per 

termin. Denna procentsats motsvarade 83 st. elever.  Resterande elever, 24 st. av totalt 107 st. 

elever svarade att de aldrig skolkade (22 %). Sammanfattningsvis går det att konstatera att skolk 

är ett relativt utbrett fenomen bland de gymnasieelever som deltog i vår enkätundersökning.  

 

I Figur 4 framgår det inte vilken frekvens i skolk som var mest förekommande, men med hjälp 

av Figur 5 är det möjligt att få en bild av hur ofta de elever som faktiskt skolkade ägnar sig åt 

detta. Det resultat som redovisas i Figur 5 grundas likt Figur 4 på enkätens sjunde fråga. 

Svarsalternativen för frågan var som redan nämnt Aldrig, Någon gång per termin, En gång i 

månaden, 2–3 gånger i månaden, En gång i veckan och Flera gånger i veckan. Noterbart är 

dock att svarsalternativet “Aldrig” inte är inkluderat i Figur 5 eftersom vi endast för denna 

analys var intresserade av de elever som medgav att de skolkade.   
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Figur 5: Cirkeldiagram som visar hur ofta skolkande gymnasieelever skolkar  

 

 
 

Den totala svarsfrekvensen för de elever som svarade att de skolkade oavsett frekvens var som 

bekant 83 st. elever. Därmed grundar sig det resultat som framgår i Figur 5 på totalt 83 st. 

elever. Drygt en tredjedel av 83 st. elever skolkade endast Någon gång per termin, som också 

fick flest svar. Procentuellt sett innebar detta att 37 % av alla elever som någon gång skolkade 

gjorde det endast Någon gång per termin. Den näst vanligaste frekvensen i skolk var enligt 

enkätundersökningen “2–3 gånger i månaden”. Därmed skolkade 25 % av det totala antalet 

skolkande elever “2–3 gånger i månaden”, vilket motsvarar 21 st. elever. De två sista 

svarsalternativen “En gång i veckan” och “Flera gånger i veckan” fick en någorlunda jämn 

fördelning sinsemellan på 10 st. respektive sju st. elever. Summeras dessa svarsfrekvenser var 

det 17 st. elever och således 20 % av det totala antalet skolkande elever som skolkade Minst en 

gång i veckan.  

 

Enkätformulärets andra och sista fråga gällande skolk handlade om vilka de främsta 

anledningarna var till varför gymnasieeleverna skolkade (se Bilaga 2, fråga 8). När eleverna 

svarade på denna fråga gav det oss framförallt en bild av problemet i sin helhet och vilka orsaker 

som låg bakom skolkandet. Frågans svarsalternativ var ”För att jag är allmänt skoltrött”, ”För 

att jag inte förberett mig inför ett prov”, ”För att jag inte gillar schemat”, ”För att mina vänner 

gör det”, ”För att jag har använt alkohol”, För att jag har använt narkotika” och ”Övriga 

anledningar”. ”Övriga anledningar” innebar ett alternativ där eleven fick möjligheten att 

skriva en egen anledning som inte fanns med eller passade in bland övriga svarsalternativ (i 

Figur 6 inryms alla egenskrivna svar under “Övriga anledningar”). Denna fråga var dessutom 

en flersvarsfråga, vilket innebar att eleverna kunde välja mer än ett svar. Vid besvarande av 

denna fråga hade således respektive elev möjligheten att välja alla sju svarsalternativ. Nedan, i 

Figur 6, redovisas resultatet med hjälp av ett stapeldiagram.  
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Figur 6: Stapeldiagram som visar varför gymnasieelever skolkar   

 

 
 

Det resultat som framgår i Figur 6 baseras på 121 svar, vilket betyder att några av eleverna 

valde att fylla i fler än ett svarsalternativ. Sammanlagt var det 107 elever som svarade på denna 

fråga. Utifrån Figur 6 kan det framförallt utläsas att anledningen ”För att jag är allmänt 

skoltrött” utmärker sig markant gentemot övriga svarsalternativ. En majoritet på 61 % och 

därmed över hälften av de totala antalet elever som deltog i enkäten svarade att de skolkade på 

grund av skoltrötthet. Det var 18 st. elever som uppgav att det skolkade “För att jag inte gillar 

schemat”, som också fick näst flest svar. Endast två respektive tre elever svarade att de skolkade 

“För att jag har använt narkotika” och “För att jag har använt alkohol”. Vidare var det 13 elever 

som valde att skriva en egen anledning till varför de skolkade, denna stapel i diagrammet 

benämns “Övriga anledningar”. Ett framträdande tema i kategorin “Övriga anledningar” 

kretsade kring det psykiska måendet. Av 13 egenskrivna svar var det fyra elever som uppgav 

att det psykiska måendet var en anledning till varför de skolkade. “Psykisk ohälsa”, “mental 

breakdowns”, “depression” och “brist på trivsel i skolan” ledde till att eleverna valde att skolka 

och stanna hemma. Två elever menade också att skolarbetet skapade stress och för att hinna 

med detta valde vederbörande elever att skolka. Två elever relaterade till brist på motivation 

där en av eleverna inte såg någon anledning till att gå upp tidigt på morgonen för att läsa om 

Gustav Vasa.  

 

För att sammanfatta resultatet för vår första frågeställning går det att konstatera att den största 

delen av de gymnasieelever som besvarade vår enkät sällan var motiverade att gå till skolan på 

morgonen. Ändock ansåg de flesta att det var mycket viktigt eller iallafall viktigt att prestera 

väl i skolan. I kontrast till detta resultat, att det var viktigt att lyckas med sina studier, angav 

den största delen av eleverna att de spenderade under 30 minuter om dagen på sina studier efter 

skoltid. Av studiens resultat framkom det att skolk bland gymnasieelever var ett relativt utbrett 

fenomen, där de flesta skolkade någon gång per termin. Den näst vanligaste frekvensen i skolk 

var 2–3 gånger i månaden. Vidare berodde den främsta anledningen till varför gymnasieelever 
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skolkade på en allmän skoltrötthet. Skolschemat var också en bidragande orsak till varför 

gymnasieelever valde att skolka.  

5.2 Olika faktorers samband med gymnasieelevers studiemotivation 
I föregående avsnitt redovisades bland annat resultatet för hur viktigt eleverna ansåg det vara 

att prestera väl i skolan, hur ofta de skolkade samt hur många timmar de spenderade på studierna 

om dagen efter skoltid. Hur viktigt eleverna ansåg det vara att prestera väl i skolan testades mot 

de andra två variablerna genom sambandsanalyser där det gick att se hur variabeln hade ett 

samband med bådadera: de elever som ansåg att det inte var viktigt att prestera väl i skolan 

skolkade mer och spenderade samtidigt mindre tid på studierna efter skoltid. Korstabellerna för 

dessa tester finns tillgängliga i Bilaga 3, Tabell A och B.  

 

I detta avsnitt kommer resultat redovisas vilka framförallt är relaterade till studiens andra 

frågeställning vilken lyder: Vilka faktorer i gymnasieelevers omgivning har ett samband med 

deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan? Frågeställningen har 

en förklarande karaktär där vi framförallt är intresserade av att studera eventuella samband 

mellan olika faktorer i elevens omgivning. Då frågans grund låg i att undersöka vilka faktorer 

som gick att relatera till elevers studiemotivation testade vi olika variabler mot de variabler som 

relaterades till studiemotivation och skolk.  

 

5.2.1 Samband mellan vårdnadshavare och gymnasieelevers studiesituation  
Nedan (se Tabell 1) visas en korstabell med P-värde från Chi2-test mellan elevens uppfattning 

om dennes vårdnadshavares (VH) förväntningar på att eleven ska prestera väl i skolan och hur 

ofta eleven skolkar (se Bilaga 2, fråga 7, 19). Detta gjordes för att se om det fanns något 

samband mellan vårdnadshavares inställning och hur ofta eleven skolkar, och därmed en del av 

i vilken grad eleven prioriterar studierna.  

 

Tabell 1: Korstabell mellan om vårdnadshavare förväntar sig bra studieresultat och frekvens 

i skolk 

 

 

Frekvens skolk  

 

 

VH förväntar sig att eleven presterar väl i skolan 

  I mindre utsträckning  I större utsträckning  

Aldrig tom. någon 

gång/termin 

Antal  

(Kolumnprocent) 

10 

(37%) 

43 

(55,1 %) 

En gång/mån tom. 2–3 

ggr/mån   

Antal  

(Kolumnprocent)  

7 

(25,9 %) 

28 

(35,9 %)  

1 gång/v. tom. flera 

gånger/v 

Antal  

(Kolumnprocent)  

10 

(37 %) 

7 

(9 %) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

27 

(100 %) 

78 

(100 %)  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = 0,003, Chi2-värde = 11,655 
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Vi kan i kommentaren till korstabellen ovan (se Tabell 1) se att det existerade ett statistiskt 

signifikant samband (P = 0,003) mellan att vårdnadshavarna i högre grad förväntade sig att 

eleven skulle prestera väl i skolan samt att eleven skolkade mindre. Vänder vi 

uppmärksamheten i tabellen kan vi se att bland de som i mindre utsträckning ansåg att deras 

vårdnadshavare förväntade sig att de skulle prestera väl i skolan, var det 37 % av eleverna som 

skolkade 1 gång t.o.m. flera gånger i veckan - medan det var 9 % som skolkade i samma 

utsträckning av de som i större utsträckning ansåg att deras föräldrar förväntade sig att de skulle 

prestera väl i skolan.  

 

Vi genomförde även en sambandsanalys mellan om eleven ansåg att dennes vårdnadshavare 

förväntade sig att eleven skulle prestera väl i skolan och om eleven själv ansåg det viktigt att 

prestera väl i skolan (se Bilaga 2, fråga 4, 19). Detta genomfördes för att se om det fanns något 

samband mellan vårdnadshavares inställning och elevens egna inställning till studierna. Denna 

sambandsanalys visade att det också fanns ett statistiskt signifikant samband (P = 0,001) mellan 

dessa. Sambandet visade att elever som svarade att deras vårdnadshavare i högre grad 

förväntade sig att eleven presterade väl i skolan, ansåg även själva att det var viktigt att prestera 

väl i skolan i högre utsträckning (se Bilaga 3, Tabell C).  

 

Vidare testades också elevens planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet mot 

vårdnadshavares förväntningar att eleven skulle prestera väl i skolan. Även i denna analys 

framkom ett visst statistiskt signifikant samband (P = 0,038) som visade att det fanns ett 

samband mellan att eleven hade planer på att utbilda sig efter gymnasiet och att dennes 

vårdnadshavare förväntade sig att eleven skulle prestera väl i skolan (se Bilaga 3, Tabell D).  

 

Slutligen testades även studietimmar, där eleven svarade på hur mycket tid denne spenderade 

på studierna efter skoltid, mot i hur stor utsträckning eleven upplevde att vårdnadshavaren 

förväntade sig att eleven skulle prestera väl i skolan (se Bilaga 2, fråga 5). Här gick det däremot 

inte att se något statistiskt signifikant samband.  

 

En annan sambandsanalys, som gjordes gällande elevernas vårdnadshavare, var i vilken grad 

eleven upplevde att dennes vårdnadshavare kände till vem/vilka eleven umgicks med (se Bilaga 

2, fråga 19). Vi valde här att undersöka denna variabel i relation till variabeln hur ofta eleven 

skolkade (se Bilaga 2, fråga 7). Korstabell med tillhörande P-värde från Chi2-test visas nedan 

i Tabell 2. 
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Tabell 2: Korstabell mellan om vårdnadshavare känner till vem/vilka eleven umgås med och 

frekvens skolk  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = ,004, Chi2-värde = 10,897  

 

Tabellen med tillhörande kommentar (se Tabell 2) visar att det fanns ett statistiskt signifikant 

samband (P = 0,004) mellan ett högre värde av om eleven upplevde att dennes vårdnadshavare 

kände till vilka eleven umgicks med och en minskad frekvens i skolk. Detta går att utläsa om 

vi till exempel ser på tabellens näst sista rad där det går att utläsa att 35,7 % av de elever som 

angav att de upplevde att deras vårdnadshavare i mindre utsträckning kände till vem/vilka de 

umgicks med, skolkade en gång t.o.m. flera gånger i veckan. Vi kan här även se att endast 9 % 

av de som i en högre utsträckning upplevde att deras vårdnadshavare kände till vem/vilka de 

umgicks med skolkade en gång i veckan t.o.m. flera gånger i veckan.  

 

Elevens planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet testades också genom en 

sambandsanalys med hur eleven upplevde att dennes familj har det ställt i jämförelse med andra 

familjer i Sverige (se Bilaga 2, fråga 6, 18). Sambandsanalysen visade att det även här fanns ett 

statistiskt signifikant samband mellan dessa (P = 0,045). Att eleven hade planer på att 

vidareutbilda sig efter gymnasiet har enligt korstabellen ett samband med att eleven upplevde 

att dennes familj hade det bättre ställt i jämförelse med andra familjer i Sverige (se Bilaga 3, 

Tabell E).  

 

5.2.2 Samband mellan vänners vanor kring skolk och hur ofta gymnasieeleven 

själv skolkar  
Vidare var en annan faktor än vårdnadshavares inverkan på studiemotivation och 

studierelaterad problematik även vänners inverkan. En sambandsanalys genomfördes mellan 

hur många av vännerna som skolkar och om eleven själv skolkade (se Bilaga 2, fråga 7, 20). 

Detta gjordes för att undersöka om det fanns något samband mellan vänners skolkvanor och 

elevens frekvens i skolk, alltså om vänners beteende hade ett samband med elevens egna 

beteende. Korstabellen visas nedan i Tabell 3. 

 

 

 

 

Frekvens skolk  

 

VH känner till vem/vilka eleven umgås med 

  I mindre utsträckning  I större utsträckning  

Aldrig tom. någon 

gång/termin 

Antal  

(Kolumnprocent)  

10 

(35,7%) 

43 

(55,8 %) 

En gång/mån tom. 

2–3 ggr/mån   

Antal  

(Kolumnprocent) 

8 

(28,6 %) 

27 

(35,1 %)  

1 gång/v. tom. flera 

gånger/v 

Antal  

(Kolumnprocent) 

10 

(35,7 %) 

7 

(9,1 %) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent) 

28 

(100 %) 

77 

(100 %)  
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Tabell 3: Korstabell mellan hur många av elevens vänner som skolkar och frekvens skolk 

 

    

Frekvens skolk 

 

 

Vänner som skolkar 

  Ingen t.o.m.  

någon enstaka   

En del t.o.m.  

de flesta   

Aldrig t.o.m. någon 

gång/termin 

Antal  

(Kolumnprocent) 

41 

(69,5 %) 

12 

(26,1 %) 

En gång/mån t.o.m. 

2–3 ggr/mån   

Antal  

(Kolumnprocent)  

14 

(23,7 %) 

21 

(45,7 %)  

1 gång/v. t.o.m. flera 

gånger/v 

Antal  

(Kolumnprocent)  

4 

(6,8 %)  

13 

(28,3 %)  

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

59 

(100 %) 

46 

(100 %)   

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = 0,000, Chi2-värde = 20,741 

 

Korstabellen med tillhörande kommentar som visas ovan (se Tabell 3) indikerar på att det fanns 

ett statistiskt signifikant samband (P = 0,000) som visade att det existerade ett samband mellan 

att eleven hade vänner som skolkar och att eleven själv skolkade. Detta visas exempelvis, i den 

översta raden:  69,5 % av de som angav att de inte hade vänner som skolkar, skolkade inte 

själva, medan det endast var 26,1 % av de som angav att de hade vänner som skolkar, skolkade 

inte själva. Därmed gick det att se ett tydligt mönster som visade att vänners beteende hade ett 

samband med elevens egna beteende.  

 

5.2.3. Vikten av gymnasieelevers känsla av sammanhang (KASAM)  
I enkätens fjärde och sista del, som vi även nämnde i metodkapitlet, bestod av sex frågor vilka 

var direkt hämtade från det frågeformulär som Antonovsky (2005) framställde när han myntade 

begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Med hjälp av resultatet som visas i Figur 7, är det 

möjligt att se den genomsnittliga KASAM-poängen för alla de elever som deltog i enkäten, och 

då i relation till hur de svarade på frågorna som berörde motivation, vidareutbildning, upplevd 

status inom den egna familjen samt hur många av elevens vänner som hade testat narkotika (se 

Bilaga 2, Fråga 3, 6, 18, 20). Analyser av medelvärdet i relation till dessa variabler genomfördes 

med hjälp av t-test samt en variationsanalys (ANOVA), dessa tester beskrivs närmare i 

metodkapitlet (se avsnitt 4.4.3). Vi har valt att endast ta med de analyser vilka visade på 

statistisk signifikans. Dock testades medelvärdet för KASAM-poängen även med övriga 

variabler men visade inte något signifikant samband. Resultatet för de signifikanta testerna 

visas nedan i Figur 7 (för enskilda tabeller över tester, se Bilaga 3, Tabell F-J). Det P-värde som 

testerna resulterade i kommer att redovisas under Figur 7. Tabeller från de tester som 

genomfördes kommer att redovisas var för sig i Bilaga 3.  
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Figur 7: Stapeldiagram som visar förhållandet mellan KASAM-poäng och motivation, 

vidareutbildning, upplevd status inom den egna familjen samt hur många av elevens vänner 

som testat narkotika  

 

 
 

Som mest kunde eleven få ett KASAM-värde på 42 poäng, högre poäng innebär ett högre 

KASAM. Figur 7 visar att det fanns ett visst samband mellan hög respektive låg KASAM och 

hur eleverna svarade på de olika frågorna som redovisas i stapeldiagrammet. Här framgår det 

att de elever som hade ett högre KASAM var i större utsträckning mer motiverade till att gå till 

skolan på morgonen jämfört med de elever som hade ett lägre KASAM (P = 0,001). Detsamma 

gällde om eleverna hade eller inte hade planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet (P = 

0,034). Upplevde eleven att dennes familj hade det Bättre ställt eller Mycket bättre ställt jämfört 

med andra familjer i Sverige hade eleven i större utsträckning också ett högre KASAM än de 

elever som upplevde att familjen hade det Sämre ställt eller Mycket sämre ställt (P = 0,006). 

Noterbart är dock att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad gällande KASAM-

värdet mellan de elever som valde Ungefär medel och de elever som inrymdes i de övriga två 

grupperna (Bättre ställt - mycket bättre ställt och Sämre ställt - mycket sämre ställt). För att 

tydliggöra detta är därför stapeln i Figur 7, vilken representerar de elever som valde ”Ungefär 

medel”, ifylld på annat sätt med ljusare blå färg. Av Figur 7 framgår det också att KASAM-

värdet hade ett samband med hur många vänner eleven hade som testat narkotika - de elever 

som hade vänner (allt i från någon enstaka vän till de flesta vännerna) som testat narkotika, 

hade i genomsnitt ett lägre KASAM än de elever som inte hade någon vän alls som testat 

narkotika (P = 0,014).  
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För att sammanfatta resultatet gällande studiens andra frågeställning kan vi konstatera att det 

fanns ett samband mellan elevens omgivning, familj, vänner och dennes studiesituation ser ut. 

I de fall eleven upplevde att dennes vårdnadshavare förväntade sig att eleven presterade väl i 

skolan samt kände till vem/vilka eleven umgicks med, visade sig ha samband med olika delar 

av elevens studiesituation. Hur bra eleven upplevde att dennes familj hade det ställt i jämförelse 

med andra familjer i Sverige visade sig också ha ett samband med om eleven hade planer på att 

vidareutbilda sig. Vänners skolkande visade sig ha ett samband med hur ofta eleven själv 

skolkade. Slutligen kan vi, genom resultatet, konstatera att elevens känsla av sammanhang 

(KASAM) hade ett samband med dennes grad av studiemotivation, planer för vidareutbildning, 

upplevd status inom familjen och hur många vänner som testat narkotika.  

5.3 Samband mellan gymnasieelevers alkohol- och 

narkotikaanvändning och deras studiesituation  
I detta avsnitt kommer resultaten från enkätundersökningen att redovisas vilka framförallt är 

relaterade till vår tredje frågeställning som lyder: Går det att se samband mellan 

gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning och deras motivation till att prioritera sina 

studier och prestera väl i skolan? Frågeställningen är, liksom frågeställning två, av förklarande 

karaktär där vi ämnar undersöka eventuella samband mellan de variabler som kretsar kring 

alkohol- och narkotikaanvändning och våra ”studierelaterade” variabler. 

 

Flera Chi2-test genomfördes för att undersöka eventuella samband mellan alkohol- och 

narkotikaanvändning och studierelaterade variabler. I undersökningen efterfrågades dels om 

eleven testat cannabis, dels annan narkotika än cannabis. Däremot valde vi att i resultatet endast 

redovisa resultaten för cannabisanvändning. Detta beslut berodde på att det var så 

förhållandevis få av eleverna i enkätundersökningen som angav att de testat annan narkotika än 

cannabis. Därmed ansåg vi att det inte var relevant att redovisa dessa resultat. Inledningsvis 

kommer vi att visa en samlad tabell över de Chi2-test som gjordes där vi visar om det fanns 

någon signifikans och i så fall vilket P-värde Chi2-testet visade. Denna sammanfattande 

korstabell visas nedan i Tabell 4. 
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Tabell 4: Chi2-test på alkoholanvändning och cannabisanvändning med studierelaterade 

variabler 

 

 Alkoholanvändning Cannabisanvändning 

Studietimmar  

0,001 

 

0,029 

Skolk  

X 

 

0,000 

Viktigt att prestera väl 

i skolan 

 

X 

 

0,001 

Motivation att gå till 

skolan 

 

0,028 

 

 X  

 

Kommentar: X = ingen signifikans 

 

I tabellen ovan (se Tabell 4) går det att se vilka variabler som hade ett statistiskt signifikant 

samband med alkohol- respektive cannabisanvändning. Alla signifikanta samband följde det 

mönster som återspeglats tidigare i uppsatsen, framförallt i tidigare forskning, alltså att 

användning av alkohol hade ett samband med färre studietimmar och en lägre motivation till 

att gå till skolan på morgonen - samt att cannabisanvändning hade ett samband med lägre 

studietimmar, högre frekvens i skolk och att eleven ansåg att det vara mindre viktigt att prestera 

väl i skolan. Kryssen innebär, vilket beskrivs i kommentaren, att Chi2-testet inte visade på något 

statistiskt signifikant samband. Vi kommer i två tabeller nedan (se Tabell 5 och Tabell 6) att 

visa exempel på samband som framkom av resultatet. Resterande test vilka visade statistisk 

signifikans finns tillgängliga i Bilaga 3, Tabell K-M.  

 

5.3.1 Samband mellan gymnasieelevers alkoholanvändning och deras 

studiesituation  
Till att börja med kommer vi att redovisa resultatet för sambandsanalysen mellan elevens 

frekvens gällande alkoholanvändning och antal timmar eleven spenderade på studierna efter 

skoltid (se Bilaga 2, fråga 5, 10). Resultatet från denna analys visas i korstabellen nedan med 

tillhörande P-värde från Chi2-test (se Tabell 5). 
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Tabell 5: Korstabell mellan frekvens alkohol och studietimmar 

 

 

Studietimmar  

  

                      Frekvens alkohol 

  Ingen gång t.o.m. 

ett fåtal gånger  

Mindre än 1 

gång/mån t.o.m. 

2–3 ggr/mån 

En gång/v 

t.o.m. flera 

ggr/v  

<1 timme Antal  

(Kolumnprocent)  

13 

(36,1 %) 

37 

(67,3 %) 

14 

(87,5 %) 

≥1 timme    Antal  

(Kolumnprocent)  

23 

(63,9 %) 

18 

(32,7 %)  

2 

(12,5 %)  

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

36 

(100 %) 

55 

(100 %)  

16 

(100 %) 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = 0,001, Chi2-värde = 14,790  

 

Ser vi i kommentaren till korstabellen i Tabell 5 visar den att det fanns ett statistiskt signifikant 

samband (P = 0,001) mellan en högre frekvens i alkoholanvändning och en minskad mängd 

timmar som elever spenderade på studierna efter skoltid. För att se detta samband kan vi 

exempelvis titta på korstabellens tredje sista rad där vi kan se att det var 66,7 % av de som drack 

mindre än en gång i månaden eller mer, som spenderade mindre än en timme på studierna efter 

skoltid varje dag, medan det endast var 36, 1 % av de som inte drack eller som endast druckit 

ett fåtal gånger som studerade mindre än en timme per dag efter skoltid. Även en multivariat 

analys genomfördes med kön som kontrollvariabel (se Bilaga 3, Tabell J), denna visade att det 

endast fanns ett statistiskt signifikant samband mellan frekvens i alkoholanvändning och 

studietimmar hos kvinnorna (P = 0,001), men inte hos männen (P = 1,0).1 

 

5.3.2 Samband mellan gymnasieelevers cannabisanvändning och deras 

studiesituation  
Innan vi redovisar exempel på signifikant sambandsanalys med tillhörande Chi2-test för 

cannabisanvändning är det intressant att få en beskrivande bild över hur vår enkätundersöknings 

gymnasieelever ställde sig till olika typer av narkotikaklassade preparat. Vi har på flera ställen 

i tidigare kapitel konstaterat att Sverige går mot en allt mer liberal syn på narkotika, inte minst 

cannabisrökning. Vad gäller just narkotikaanvändning fanns en fråga i enkäten där eleverna 

fick svara på hur allvarligt de ansåg vara att testa cannabis, annan narkotika samt receptbelagda 

läkemedel utan läkarordination (se Bilaga 2, fråga 16). Med hjälp av detta resultat fick vi en 

uppfattning om vad eleverna ansåg vara mer eller mindre allvarligt att testa. Frågans 

svarsalternativ var Inte alls allvarligt, Lite allvarligt, Ganska allvarligt, Allvarligt, Mycket 

allvarligt och Vet ej. Dessa värden fungerade som mått för elevernas inställning och attityd till 

de olika narkotikaklassade preparaten. Resultatet visas nedan i Figur 8.  

 

                                                 
1 I och med att det för männen är mer än 20 % av cellerna som har ett förväntat värde mindre än 5 

använder vi här Fisher´s Exact Test (se 4.4.2 Fisher´s Exact Test). 
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Figur 8 - Stapeldiagram som visar hur gymnasieelever ställer sig till olika narkotikaklassade 

preparat  

 

 
 

I Figur 8 framgår den fördelade svarsfrekvensen mellan de tre olika frågorna. Det var 107 elever 

som svarade på frågan om cannabis, 105 elever på frågan som riktades till annan narkotika än 

cannabis och 106 elever besvarade frågan gällande receptbelagda läkemedel. De flesta av 

eleverna, nästintill hälften (49 %) av de som svarade på frågan om annan narkotika än cannabis, 

ansåg att det var Mycket allvarligt att testa detta. Anmärkningsvärt var också att övervägande 

minst allvarligt, enligt eleverna, var det att testa cannabis. Av alla elever som svarade på frågan 

om hur allvarligt de ansåg vara att testa cannabis svarade 29 st. elever (27 %) Inte alls allvarligt. 

Det fanns därmed en avdramatiserad bild gällande cannabisrökning bland de gymnasieelever 

som deltog i vår enkätundersökning. 

 

Vidare är den sambandsanalys som kommer att redovisas gällande cannabisanvändning är den 

som genomfördes mellan om eleven hade testat cannabis och studietimmar (se Bilaga 2, fråga 

7, 13), likt exemplet för alkoholanvändning. Korstabellen för denna analys med tillhörande P-

värde från Chi2-test visas nedan i Tabell 6. 
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Tabell 6: Korstabell mellan cannabisanvändning och studietimmar 

 

 

Studietimmar 

 

Cannabisanvändning 

  Aldrig använt 

cannabis 

Använt cannabis 

(testat t.o.m. 

använder frekvent)   

<1 timme  Antal  

(Kolumnprocent)  

44 

(54,3%) 

19 

(79,2%) 

≥1 timme  Antal  

(Kolumnprocent) 

37  

(45,7 %) 

5 

(20,8 %)  

Total  Antal  

(Kolumnprocent) 

81 

(100 %) 

24 

(100 %)  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = 0,029, Chi2-värde = 4,762 

 

Korstabellen ovan (se Tabell 6) med tillhörande kommentar visar att det fanns ett statistiskt 

signifikant samband (P = 0,029) mellan att ha använt cannabis (testat t.o.m. använder frekvent) 

och en minskning i hur mycket tid eleven spenderade på studierna efter skoltid. För att utläsa 

sambandet mellan variablerna kan vi till exempelvis se på korstabellens näst sista rad att 45,7 

% av de som aldrig hade testat cannabis spenderade mer än en timme på studierna, medan 

endast 20,8 % av de som hade testat cannabis spenderade mer än en timme på studierna.  

 

5.3.3 Samband mellan vänners alkohol- och narkotikaanvändning och 

gymnasieelevens egen användning av alkohol och narkotika  
Avslutningsvis genomfördes analyser vilka fokuserade på vänners beteende i relation till det 

egna beteendet, i likhet med det som gjordes under resultatet som härleddes till frågeställning 

två. Denna gång gjordes sambandsanalyser mellan hur många av elevens vänner som drack 

alkohol och elevens egna alkoholanvändning, samt mellan hur många vänner som hade testat 

narkotika och elevens egna cannabisanvändning. Den vikt dessa analyser spelade för studien 

var till att börja med för att bidra till ett helhetsperspektiv och hjälpa oss att svara på grupp- och 

subkulturers relevans och inverkan.  

 

I korstabellen nedan (se Tabell 7) visas en sambandsanalys mellan hur ofta eleven drack alkohol 

i relation till hur många av elevens vänner som dricker sig berusade på alkohol, med tillhörande 

P-värde från Chi2-test. 
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Tabell 7: Korstabell mellan antal vänner som dricker sig berusade och frekvens 

alkoholanvändning 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = 0,009, Chi2-värde = 11,943 

 

Av korstabellen ovan (se Tabell 7) med tillhörande kommentar kan vi konstatera att det fanns 

ett statistiskt signifikant samband (P = 0,009) mellan en högre frekvens i elevens 

alkoholanvändning och fler vänner som dricker sig berusade. Ser vi exempelvis på 

korstabellens översta rad kan vi se att 55,2 % av de som inte hade någon eller har få vänner som 

dricker sig berusade inte heller drack så mycket själva - medan det endast var 26 % av de som 

hade vänner vilka dricker sig berusade som själva inte drack alkohol i så hög utsträckning. Även 

för variabeln cannabisanvändning visade analysen på ett statistiskt signifikant samband (P = 

0,001) (se Bilaga 3, Tabell N). 

 

För att sammanfatta den tredje frågeställningens resultat existerade det ett samband mellan 

alkoholanvändning, i vissa fall, cannabisanvändning, i de flesta fallen, och studierelaterad 

problematik. Alkohol- och narkotikaanvändning hade, i dessa fall en negativ inverkan på 

elevens studiesituation som visade exempelvis att ju oftare eleven drack alkohol eller använde 

narkotika, desto mindre tid spenderades på studierna efter skoltid. Det konstaterades också att 

vänners alkohol- och narkotikaanvändning återspeglades i elevens egen användning av alkohol 

och narkotika. Vidare visade studiens resultat att cannabisanvändning är avdramatiserad i 

jämförelse med annan typ av narkotikaanvändning.   

 

Alkohol- 

användning   

 

Vänner som dricker sig berusade 

  Ingen t.o.m.  

någon enstaka   

En del t.o.m.  

de flesta   

Aldrig t.o.m. ett fåtal 

gånger 

Antal  

(Kolumnprocent)  

16 

(55,2 %) 

19 

(26,0 %) 

Mindre än 1 

gång/mån t.o.m. 2–3 

ggr/mån   

Antal  

(Kolumnprocent) 

12 

(41,4 %) 

40 

(54,8 %)  

1 gång/v. t.o.m. flera 

gånger/v 

Antal  

(Kolumnprocent) 

1 

(3,4 %) 

14 

(19,2 %) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent) 

29 

(100 %) 

73 

(100 %)  
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att summera samt diskutera det resultat som presenterades i 

föregående kapitel. Diskussionen kommer att delas in i fyra delar där vi kommer att diskutera 

resultatet i relation till: syfte och frågeställningar där vi även ger en grundlig summering av 

resultatet, tidigare forskning och teori, samt metodval. Slutligen kommer resultatet att 

diskuteras i relation till socialt arbete samt det praktiska värde resultatet skulle kunna innebära. 

Målet med detta kapitel är knyta samman studien och slutligen ge en tydlig bild av vad vi 

kommit fram till.  

6.1 Summering av resultat 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för det mest relevanta från resultatet i förhållande till 

syftet och frågeställningarna för studien.  

 

Studiens första frågeställning som vi sökte svar på var: I vilken utsträckning är gymnasieelever 

motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan? Utifrån det empiriska 

material som redovisats ovan går det att se att resultatet inledningsvis fastslår att majoriteten av 

gymnasieeleverna sällan var motiverade till att gå till skolan på morgonen (se Figur 1). 

Samtidigt var det övervägande många som ansåg att det var av vikt att prestera väl i skolan (se 

Figur 2). Ser vi till hur mycket tid som eleverna spenderade på studierna efter skoltid var 

resultatet relativt jämt. Den största delen av eleverna svarade att de spenderade mindre än 30 

minuter per dag på skolarbete efter skoltid (se Figur 3). 78 % av alla elever som medverkade i 

studien angav att de skolkade minst någon gång per termin. Vad gäller frågan där eleverna fick 

svara på anledningen till varför de skolkade dominerade det svarsalternativ som hänvisade till 

en allmän skoltrötthet, näst störst andel svarade att de inte gillade schemat. 13 st. elever valde 

även att skriva egna svar på varför de skolkade där bland annat psykisk ohälsa och brist på 

studiemotivation var framstående teman. I studiens resultat gick det såldes att se hur eleverna 

var motiverade till att prioritera sina studier i den aspekten att de generellt sett ansåg att det var 

av vikt att prestera väl i skolan. I kontrast till detta kunde vi dock se att majoriteten av eleverna 

skolkade, om än till störst del endast någon gång per termin.  

 

Resultatet för vår andra frågeställning: Vilka faktorer i gymnasieelevers omgivning har ett 

samband med deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan? 

presenterades och undersöktes genom olika sambandsanalyser. I detta hänseende ställdes och 

testades vårdnadshavares inställning till studierna samt insyn i elevens liv, vänners vanor och 

beteende och hur eleven själv upplevde att dennes familj hade det ställt, mot olika 

studierelaterade variabler. Detta gjordes för att få en bredare bild av vilka faktorer som hade ett 

samband med och eventuellt skulle kunna påverka elevers motivation till att prioritera 

studierna. Resultaten visade att det fanns samband mellan dessa faktorer och olika 

studierelaterade variabler. Till att börja med gick det att se ett samband mellan elevens 

upplevelse av att dennes vårdnadshavare förväntade sig att eleven presterade väl i skolan och 

att eleven själv ansåg att det var av vikt att prestera väl i skolan, som då också skolkade mindre 

frekvent. Vidare visade resultatet att en viss kontroll från vårdnadshavares sida hade ett 

samband med att eleven skolkade i mindre utsträckning. Det fanns också ett signifikant 
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statistiskt samband mellan i vilken utsträckning eleven upplevde att dennes vårdnadshavare 

hade kännedom om vem/vilka eleven umgicks med och hur ofta eleven skolkade.  

 

Nästa del av det resultat som härleds till vår andra frågeställning gäller det som handlar om 

vänner och vänners påverkan. I resultatet redovisades ett statistiskt signifikant samband som 

visade att eleven själv skolkade i en högre utsträckning om denne hade vänner som gjorde det. 

Ännu en faktor som visade ett statistiskt signifikant samband med studiemotivation var elevens 

uppskattning av hur bra dennes familj hade det ställt i jämförelse med andra familjer i Sverige. 

Här var det endast variabeln om elevens intresse att vidareutbilda sig efter gymnasiet som hade 

ett samband med denna faktor. Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan hur bra 

familjen hade det ställt och hur viktigt eleven själv ansåg det vara att prestera väl i skolan, eller 

hur ofta eleven skolkade. När eleven upplevde att dennes familj hade det bra ställt i jämförelse 

med andra familjer i Sverige, gick därmed endast att koppla till elevens planer för 

vidareutbildning.  

 

Resultaten för tredje och sista frågeställningen: Går det att se samband mellan gymnasieelevers 

alkohol- och narkotikaanvändning och deras motivation till att prioritera sina studier och 

prestera väl i skolan? presenterades och undersöktes med sambandsanalyser mellan olika 

variabler. Här låg fokus istället på att undersöka om det fanns något samband mellan alkohol- 

och narkotikaanvändning och våra studierelaterade variabler (de variabler vilka relaterades till 

studiemotivation, skolprestation, studietimmar och skolk). Det gick, till att börja med, att utläsa 

av resultatet att det fanns ett samband mellan antalet studietimmar eleven spenderade på 

studierna efter skoltid med både frekvens i alkoholanvändning samt om eleven hade använt 

cannabis eller inte. I båda fallen var det en ökad alkoholanvändning och att ha testat cannabis 

som hade ett samband med en minskad mängd studietimmar per dag. Vad gäller hur ofta eleven 

skolkade fanns det inte något statistiskt signifikant samband med hur ofta denne drack alkohol. 

Däremot visade resultatet ett samband mellan hur ofta eleven skolkade och om eleven hade 

testat cannabis. Här var det en ökad frekvens i skolk som hade ett samband med att eleven hade 

testat narkotika. Sista studierelaterade variabeln som testades mot alkohol- och 

narkotikaanvändning var om eleven ansåg att det var av vikt att prestera väl i skolan. I relation 

till denna variabel var det, i likhet med variabeln för skolk, om eleven hade testat narkotika 

(cannabis och annan narkotika) som hade ett samband.  Här var det en minskning i hur viktigt 

eleven ansåg det vara att prestera väl i skolan som hade ett samband med att eleven hade testat 

narkotika.  

 

I likhet med variabeln för skolk testades även här alkohol- och narkotikaanvändning med vad 

eleven upplevde att dennes vänner hade för beteende/vanor. Även i dessa analyser gick det att 

se ett samband mellan hur många av elevens vänner som eleven angav dricker sig berusade och 

hade testat narkotika, med en ökning i elevens egna frekvens i alkoholdrickande samt om eleven 

själv hade testat cannabis.  
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6.2 Resultatdiskussion i förhållande till tidigare forskning och teori 
I följande del kommer vårt resultat sättas i relation till den tidigare forskning vi redogjort för, 

samt den teoretiska referensram studien vilar på.  

 

Slutsatsen av den tidigare forskningen, som redovisades i Kapitel 2, var att det fanns ett 

samband mellan alkohol- och narkotikaanvändning och studierelaterad problematik. Detta 

mönster återfanns även i resultatet för denna studie. Det som redovisades i resultatet var att den 

främsta faktorn som hade ett samband med variabler för studiemotivation och skolk var att ha 

testat narkotika. Cannabisanvändningen hade ett statistiskt signifikant samband med hur många 

timmar eleven spenderade på studierna efter skoltid, hur ofta eleven skolkade samt vilken vikt 

eleven lade i att prestera väl i skolan. Hur ofta eleven drack alkohol visade även denna ett 

samband med studierna, däremot gick det inte här att se ett samband till lika många 

studierelaterade variabler. Det resultat som framkom i vår studie visade exempelvis inte att det 

fanns ett samband mellan skolk och alkoholanvändning. Vårt resultat står därmed i kontrast till 

vad som framkommit i tidigare forskning, med hänseende till sambandet mellan skolk och 

alkoholanvändning (Engberg, Morral, 2006). En högre frekvens i alkoholanvändning hade 

dock, i vår studie, ett statistiskt signifikant samband med färre studietimmar som eleven 

spenderade på skolarbete efter skoltid samt att eleven i lägre grad kände sig motiverad att gå 

till skolan på morgonen. Således fanns en övervikt av samband från faktorn om eleven hade 

använt cannabis än i vilken frekvens eleven drack alkohol. Det skulle kunna bero på att 

alkoholanvändning i sig har en större utbredning gentemot flera olika grupper och individer, 

medan narkotikaanvändning är mer koncentrerad till vissa grupper och vissa grupper av 

individer. Skillnaden skulle även kunna kopplas till de studier som nämndes i början av kapitlet 

gällande tidigare forskning, vilka beskrev att det har skett en minskning i alkoholkonsumtionen 

medan cannabisanvändning ser ut att ha en uppåtgående trend (Karlsson, et al., 2019; Carlsson, 

2019).  

 

Ett tema i den tidigare forskningen är att faktorer såsom vänner, familj, socioekonomisk status, 

sociala sammanhang, samt psykisk ohälsa kan samverka med hur elevens studiesituation ser ut. 

Dessa teman, vilka vi har grundat en del av vår enkätundersökning i, bidrar även till den 

helhetsbild som är en av grundpelarna i den teoretiska referensram som studien vilar på. 

Helhetsperspektivet handlar som bekant om att få en bild av individens totala livssituation och 

tillvaratar samtidigt flera olika delar i dennes liv som tillsammans skapar en helhet (Sohlberg 

& Sohlberg, 2016, s. 101). Det går i resultatet för denna studie att se hur detta mönster från 

tidigare forskning till viss del återkommer. Vi såg, till att börja med, vilken inverkan 

vårdnadshavare kunde ha på elevernas studier vad gäller exempelvis studiemotivation samt 

frekvens i skolk. Detta samband skulle kunna tyda på att det är själva kontrollen från 

vårdnadshavares sida och vetskapen om vad som försiggår i elevens liv som förklarar 

sambandet. En annan tes som skulle kunna förklara sambandet är att eleven istället upplevde 

att det inte fanns något som behövde döljas, som gjorde att vårdnadshavaren hade en inblick i 

vilka eleven umgicks med. Dessa samband är intressanta. Dock går det inte att fastslå varför 

eller på vilket sätt dessa samband existerade, utan de bidrog mer till den helhetsbild av 

situationen som vi ville uppnå. Enligt studien av Von Otter (2014) framkommer just att 

föräldrar har en inverkan på den framtida utbildningsnivån hos eleven. Här kom de fram till att 
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det framförallt är föräldrarnas strävanden för barnets utbildning som har en inverkan på elevens 

utbildningsnivå. Detta resultat skulle kunna liknas vid det som vi fick i denna studie där vi 

undersökte vilken upplevelse eleven hade av att dennes vårdnadshavare förväntade sig att 

eleven ska prestera väl i skolan - som hade ett visst samband (P = 0,038) med att eleven hade 

planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet.  

 

Som vi understrukit ovan framkom i vår studie ett tydligt samband mellan vänners beteende 

och elevens egna beteende gällande alla faktorer som undersöktes - hur ofta eleven skolkade, 

hur ofta eleven drack alkohol samt huruvida eleven hade testat narkotika eller inte. Samma 

mönster återkom i elevernas svar gällande deras uppfattning om vännernas vanor och de egna 

vanorna.  Dessa samband skulle kunna indikera på att elever blir påverkade av dennes umgänge 

och att ett beteende i umgänge leder till ett visst beteende hos eleven själv. En annan tes skulle 

även kunna vara att eleven omger sig med vänner som har ungefär liknande beteende som sig 

själv. Här blir det relevant att vända sig till den teoretiska ram som ligger till grund för studien: 

nämligen gruppkulturer, subkulturer och avvikande beteende. Hur kommer det sig att ett 

samband mellan alkohol- och narkotikaanvändning och bristande studiemotivation gick att 

finna i vår studies resultat? I enlighet med teorin gällande gruppkulturer är just sociala relationer 

en central del för eleverna och interaktion med kamrater formar således ungas personlighet, 

beteendemönster, attityder, värderingar och sociala förmågor (Andersson, 2002, s. 155). Då vi 

såg hur vänners vanor och beteenden återspeglades i elevens egna vanor och beteenden skulle 

det kunna vara tecken på att resultatet går i enlighet med teorin för gruppkulturer. Inom grupper 

skapar medlemmarna tillsammans en kultur som de förhåller sig till samt efterlever 

gemensamma normer och beteenden (Olofsson, 1977, s. 18f). Subkulturteorin försöker bidra 

med en förståelse för varför avvikande beteende uppstår, alltså att man bryter mot lagen eller 

de normer som förekommer i samhället (Ejrnæs och Kristiansen 2013, s. 89). Denna aspekt 

med avvikande beteende skulle kunna kasta ljus över faktumet att det i vår studie fanns ett 

starkare samband mellan cannabisanvändning och de studierelaterade variablerna än 

alkoholanvändning, som vi också nämnde i avsnittets första stycke. Ser vi på detta fenomen 

utifrån tanken om subkulturer och avvikande beteende skulle denna skillnad troligtvis bero på 

att cannabisanvändning till en högre grad tillhör begreppet avvikande beteende, eftersom 

narkotikaanvändning är olagligt. Vi ser i denna studies resultat hur beteenden såsom skolk och 

cannabisanvändning, vilka båda skulle kunna klassas som avvikande beteenden på olika vis, 

hänger samman, skulle kunna utgöra tecken på att dessa beteenden återkommer inom samma 

grupp- och subkulturer. Det finns en kluvenhet inom just subkulturteorin där forskare har olika 

åsikter kring ifall det är så att individer söker sig till subkulturer med liknande beteende som 

sitt eget eller om individen påverkas ofrivilligt av vissa inom kamratgruppen (Andersson, 2002, 

s. 155).  

 

Vidare var psykisk ohälsa en faktor som inte fick någon direkt plats i enkätundersökningen. 

Däremot visade sig denna aspekt i de egenskrivna svar som eleverna angav till varför de 

skolkade där psykisk ohälsa var ett återkommande tema. Vår studies resultat kan till viss del 

förknippas med det resultat som vi fann i samband med vår genomgång av tidigare forskning 

på området. Bannink et al. (2015) genomförde exempelvis en studie och fann sambandet mellan 

en ökning av depressiva symptom och en högre frekvens skolk. Vår studies resultat indikerade 
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på liknande sätt då “mental breakdowns”, “depression” och “brist på trivsel i skolan” var enligt 

några elever anledningen till varför de skolkade. 

 

Ytterligare ett teoretiskt begrepp som ligger till grund för denna studie är KASAM som bekant 

står för känsla av sammanhang. Detta begrepp fokuserar just på individers känsla av 

sammanhang och att det är något som krävs för att individen ska må bra och känna sig tillfreds 

med livet (Antonovsky, 2005, s. 43–46). Vår tanke med att använda KASAM som teoretiskt 

begrepp i denna studie var som hjälp för att mäta huruvida gymnasieelever känner att deras 

tillvaro är begriplig, meningsfull och hanterbar samt om dessa komponenter skulle kunna utgöra 

en förutsättning för att eleven känner sig motiverad till att prioritera sina studier. Vår studies 

resultat visade inte direkt att hög KASAM var en avgörande förutsättning för att eleven skulle 

känna sig motiverad till att prioritera sina studier, men vi upptäckte dock att det fanns ett visst 

samband mellan hur hög KASAM eleven hade och om eleven kände sig motiverad att gå till 

skolan på morgonen, samt om denne hade planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet. 

Resultatet visade således att elever med lägre KASAM dels inte kände sig lika motiverade till 

att gå till skolan på morgonen, dels inte hade planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet i 

samma utsträckning som eleverna med högre KASAM. Av vårt resultat gick det även att se en 

koppling till grupp- och subkulturer där det fanns ett samband mellan låg KASAM och att 

eleven hade fler vänner som har testat narkotika, i jämförelse med de elever som hade högre 

KASAM. De variabler som visade sig ha ett statistiskt signifikant samband med elevens totala 

KASAM-poäng indikerade att elevens känsla av sammanhang hade en avgörande betydelse i 

olika aspekter av elevens liv.  

 

Den variabel som inte fått allt för stor plats i vår studies resultatdel är elevens upplevelse av hur 

familjen hade det ställt i jämförelse med andra familjer i Sverige. Dock fann vi ett intressant 

statistiskt samband mellan gällande hur eleven upplevde att dennes familj hade det ställt i 

jämförelse med andra familjer i Sverige, och elevens planer på att vidareutbilda sig efter 

gymnasiet. Vårt resultat står i likhet med det mönster som har visats genom tidigare forskning, 

att elevens familjeresurser påverkar vilken utbildningsnivå barnen kommer ha i framtiden (von 

Otter, 2014). Detta samband skulle även kunna tyda på att eleven följer samma väg som sin 

vårdnadshavare. Om vi återgår till vårt resultat där vi analyserade KASAM, fann vi också där 

att elever som upplevde att de hade bättre eller mycket bättre ställt i jämförelse med andra 

familjer i Sverige hade ett högre KASAM än de elever som upplevde sig ha det sämre eller 

mycket sämre ställt i jämförelse med andra familjer i Sverige. I likhet med detta hade de elever 

med ett högre KASAM i större utsträckning planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet än 

de elever som i genomsnitt hade lägre KASAM. Härigenom kan denna studie, tillsammans med 

resultat från tidigare studier, således fastslå att socioekonomisk status är en väsentlig aspekt och 

spelar roll för hur elevers framtida utbildningsplaner ser ut.   

6.3 Metoddiskussion 
Nedan förs en diskussion gällande relationen mellan resultat och metod, samt de metodologiska 

begränsningar som följt i samband med vårt val av kvantitativ metod, där vi resonerar kring 

vilka svårigheter och problem vi har handskats med.  
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Med en kvantitativ ansats hade vi till en början svårt att nå de respondenter som behövdes för 

att få enkäten besvarad. Då studiens urval präglades av gymnasieelever i årskurs tre behövde vi 

först och främst få tillträde till de gymnasieskolor som eleverna var kopplade till. Rektorer 

fungerade som grindvakter och vi upplevde att det fanns ett relativt starkt motstånd från dessa. 

Trots att vi mailade vederbörande rektorer ett informationsbrev i god tid, innehållande tydlig 

information och syftet med vår studie samt en förfrågan om deras elever skulle kunna delta i 

studien var det många vändande svar som antingen uteblev eller var nekande. Vi har reflekterat 

kring att detta utfall kan ha berott på att som skola medverka i en enkätundersökning med fokus 

på alkohol-narkotikaanvändning skulle kunna uppfattas som skrämmande, då de flesta skolor, 

trots att vi i informationsbrevet säkerställande konfidentialitet, inte vill bli förknippade med 

elever som brukar alkohol och/eller narkotika. Detta medförde att vi under arbetets gång fick 

tänka om och istället använda oss av ett bekvämlighetsurval, vilket resulterade i att vi fick 

tillgång till våra respondenter på annat håll, främst genom personliga kontakter.  

 

Något som vi tagit i beaktning gällande studiens urval är, till att börja med, att en stor del av 

respondenterna gick på samma skola. Detta skulle kunna resultera i att eleverna liknar varandra 

på ett eller annat sätt gällande intressen och/eller andra förutsättningar, vilket kan betyda att 

den skola som representerade en del av vårt urval riktar sig till en ”viss typ” av elever. Om fallet 

är sådant är det ingenting som vi kan bedöma för vår studie, däremot är denna aspekt något som 

är värt att betona i diskussionen gällande relationen mellan resultat och metod. Vidare vill vi 

även uppmärksamma det faktum att en stor del av respondenterna besvarade enkäten i skolan, 

vilket kan ha medfört risken att de som inte går i skolan fallit bort. Med denna aspekt i åtanke 

är vi medvetna om att vi endast kunnat undersöka situationen hos de som var i skolan vid 

tillfället för enkätundersökningen. Vi är också medvetna om, vilket även fanns i beaktning vid 

vårt analysförfarande, att vi kan ha missat de personer som kanske egentligen innefattas störst 

av studierelaterad problematik, som redan hoppat av skolan eller inte kommer slutföra sina 

gymnasiala studier inom tre år.  

 

Det har tidigare understrukits att vissa ämnen i denna studie, särskilt alkohol-och 

narkotikaanvändning kan upplevas som känsliga. Vi har i efterhand och i samband med 

analysförfarandet av vårt resultat resonerat kring huruvida trovärdigheten stämmer överens med 

de svar våra respondenter gav när de deltog i enkätundersökningen. Denna aspekt gäller förstås 

inte endast de frågor som var förknippade till alkohol- och narkotikaanvändning, då även övriga 

frågor i enkäten innebar ett utlämnande av personlig information om sig själv. Vi kan därmed 

inte förbise risken med att enkätundersökningen kan ha medfört att eleverna var obekväma med 

att besvara personliga frågor, som i sin tur kan ha inneburit att de inte svarade helt 

sanningsenligt. 

 

En annan svårighet som följdes av valet att inhämta empiriskt material via en internetbaserad 

enkätundersökning är att vi inte kunde vara på plats på samma sätt som om vi fört kvalitativa 

intervjuer med våra respondenter. Vår frånvaro innebar att vi inte kunde svara på eventuella 

uppföljningsfrågor eller oklarheter som kan ha uppkommit i samband med att eleverna 

besvarade enkäten. Detta kan ha ökat risken till att eleverna omedvetet svarade fel på frågor, då 
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de kan ha uppfattats på ett annat sätt som inte vi tänkt på när vi konstruerade enkäten. För att 

förhindra eventuella missförstånd genomfördes, som vi redan nämnt i metodkapitlet, en 

pilotundersökning på förhand, där syftet var låta cirka 10 personer testa att besvara frågorna 

och därefter utvärdera enkäten. Detta medförde att vi kunde ändra det som uppfattades oklart 

eller svårt att förstå. 

 

Trots ett gediget arbete med enkäten och dess frågor samt, genomförd pilotundersökning, har 

vi i efterhand reflekterat kring hur vi valde att uttrycka vissa frågor och tillhörande 

svarsalternativ. När vi bearbetade vår data och analyserade resultatet slog det oss även att frågan 

gällande anledningen till varför eleven skolkar innehåller två alternativ där deras exakta 

innebörd kan ha varit svåra att förstå (se Bilaga 2, fråga 8). Det finns en risk att alternativen 

“För att jag har använt alkohol” respektive “För att jag har använt narkotika” kan ha uppfattats 

olika av olika elever. Vår tanke med dessa alternativ var att det är följden av alkohol- och/eller 

narkotikaanvändning som gjort att eleven skolkar (jämförelsevis på grund av baksmälla eller 

trötthet), men det kan lika gärna ha uppfattats som att vi menade att eleven använder alkohol 

och/eller narkotika istället för att gå på lektion. Hade dessa svarsalternativ varit bättre 

specificerade kanske vårt utfall på framförallt denna fråga sett annorlunda ut. Genom att 

förhindra liknande misstag igen tar vi med oss följande lärdom för framtiden: det är viktigt att 

enkäten innehåller så specificerade frågor och svarsalternativ som möjligt, som innebär att den 

som besvarar enkäten inte behöver tänka mer än nödvändigt.  

 

Vi har på liknande sätt, under vårt analysförfarande, diskuterat hur vi tolkade och drog slutsatser 

utifrån de enkätsvar som eleverna gav genom sitt deltagande. Det gäller framför allt i relation 

till frågan som sökte svar på i vilken utsträckning gymnasieelever är motiverade till att gå till 

skolan på morgonen (se Bilaga 2, fråga 3). När vi analyserade resultatet för denna fråga utgick 

vi från att vi kunde dra slutsatsen att det kunde ge oss ett mått på i vilken utsträckning eleverna 

var studiemotiverade, och resultatet visade att majoriteten av eleverna sällan var motiverade till 

att gå till skolan på morgonen. I efterhand diskuterade vi dock resultatet och kom fram till att 

det även kunde ha berott på att eleverna exempelvis är morgontrötta eller tycker det är krävande 

att ta sig till skolan rent praktiskt som gör att de sällan är motiverade till att gå till skolan på 

morgonen. Utifrån resultatet utgick vi från att de hade en låg grad av studiemotivation, vilket i 

sig kan ha varit en “förhastad” analys från vår sida, då deras svar inte nödvändigtvis behövde 

innebära ett mått på att de inte var motiverade till att studera eller gå på lektioner i skolan. Likt 

lärdomen att det är av vikt att enkäten bör innehålla så specificerade frågor och svarsalternativ 

som möjligt, tar vi även med oss att heller inte dra för snabbgående slutsatser genom de svar 

enkäten resulterar i. Trots att denna variabel i sig inte kan fungera som en indikation på 

studiemotivationen hos eleverna själv, anser vi ändå att den i kombination med de övriga 

studierelaterade variablerna, såsom skolk, kan skapa en bild av hur elevens studiemotivation 

ser ut.   

6.4 Implikationer för framtida forskning och praktik  
De slutsatser vi skulle kunna dra av vår studie och dess resultat som har en beskrivande och 

kartläggande karaktär, är att problematiken kring skolan hos gymnasieelever är komplex och 
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att det inte endast går att se till problematiken kring elever och andra individer separat utan att 

det är en helhetsbild som krävs. Att en elev inte känner motivation inför att prioritera sina 

studier förekommer i samband med flera andra faktorer såsom alkohol- och 

narkotikaanvändning, hur familjesituationen ser ut och i vilket socialt sammanhang eleven 

befinner sig i. 

 

Samhället arbetar ständigt för att hjälpa elever och andra individer med de problem som 

identifierats och kartlagts genom denna studie, vilket i sig är ett otroligt viktigt och avgörande 

arbete. Vi anser att vår studie dels bidragit till att bekräfta detta - att det är ett arbete som behövs, 

dels bidragit till en indikation på hur vi kan se på och förstå studierelaterad problematik, som 

en helhet. Drogpreventivt arbete är en betydlig del av det sociala arbetet och sker redan inom 

flera delar av samhället, även i skolan. Vi menar att detta är välbehövligt och att vår studies 

resultat kan visa på att sådant arbete är något som bör tas på allvar och betraktas som en viktig 

aspekt av det drogpreventiva arbetet. Vi ser det inte endast som att vår studie indikerar att skolan 

är en etablerad plattform för drogpreventivt arbete utan även hur skolan arbetar med elever som 

har svårt att prioritera och klara av sina studier. Vi är medvetna om att skolan har resurser vilka 

är inriktade på att hjälpa elever att uppfylla skolans kunskapskrav för att kunna klara sig så bra 

som möjligt. Skolans kuratorer har också i detta sammanhang en otroligt betydande roll, vilka 

finns tillgängliga för att tillvara elevers totala tillvaro och kan på så sätt vara ytterligare en hjälp 

till att motivera och hjälpa elever att klara av studierna. Även detta är något vi vill framhäva 

vikten av genom vår studie, att detta arbete är något som bör prioriteras ännu mer då vi sett att 

den hjälp som finns ofta är överbelastad. Många skolor har endast kuratorer på deltidstjänst 

eller en kurator som ska täcka en hel skola med ett stort antal elever.   

 

Vi anser vidare vi att det skulle vara intressant att se mer forskning, vilken försöker komma till 

botten med vilka av de olika faktorer som nämnts i denna studie som kommer först, och om det 

till exempel är just användningen av alkohol och narkotika som leder till problem i skolan eller 

tvärtom - eller om de överhuvudtaget inte finns en sådan ordning, utan att de istället existerar 

och samspelar i någon form av växelverkan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev  
 

Uppsala Universitet,  

Sociologiska institutionen,  

Socionomprogrammet  

 

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter som går vår sjätte termin vid Uppsala universitet, Centrum för Socialt 

Arbete (CESAR), Sociologiska institutionen, och ska inleda vårt examensarbete på 15 högskolepoäng. 

Examensarbetet har syftet att undersöka gymnasieelever som går i årskurs tre och deras inställning till 

skolan, studiemotivation och att uppnå en giltig gymnasieexamen. Vi är även intresserade av att 

undersöka i vilken utsträckning alkohol- och narkotikaanvändning kan påverka studierna i en negativ 

mening.  

 

Vi vänder oss därför till dig som rektor på (namn på skola) för att fråga om ni som skola har intresse 

av att medverka i studien. Medverkan innebär att elever på er skola i årskurs tre svarar på en enkät som 

omfattar cirka 5–7 minuter. Enkäten kommer vara internetbaserad via en länk som skickas via mail. 

Länken delar ni sedan ut till eleverna vid önskat tillfälle och på det sätt som passar er bäst. Med hopp 

om att få så många svar som möjligt vore vi tacksamma om enkäten delas ut vid ett tillfälle där klassen 

är samlad, förslagsvis i samband med lektionstid. Vi är medvetna om att schemalagd studietid är 

värdefull för både elever och lärare, däremot tror vi att svarsfrekvensen ökar samt att eleverna inte 

påverkar varandras svar i samma utsträckning som utanför lektionstid. Anser ni att det inte är möjligt 

att avsätta lektionstid för detta är vi självklart öppna för att den delas ut och besvaras i ett annat 

sammanhang som passar er bättre.  

 

Elevernas deltagande i enkätundersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst utan vidare 

förklaring. Den insamlade data som denna studie resulterar i kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

endast vi och vår handledare har tillgång till det under arbetets gång. Genom deltagande i enkäten lämnas 

även samtycke till att den information som eleverna lämnar endast används som underlag i vårt 

kommande examensarbete. Medverkan är anonym vilket innebär att eleverna varken uppger namn eller 

något annat som kan medföra identifikation. Likväl kommer inga namn på skolor efterfrågas eller 

redovisas i uppsatsen. Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.  

 

Uppsala den 11 april 2019 

 

Med vänliga hälsningar,  

Johanna Andersson   Jennifer Landin Andersson 

E-post: xxx    E-post: xxx  

 

Handledare: 

Katharina Wesolowski 

E-post: xxx     
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Bilaga 2: Enkäten  
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Bilaga 3: Tabeller 
 

Tabell A: Korstabell mellan Skolprestation och skolk  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,15, Chi2-värde= 8,364 

 

 

Tabell B: Korstabell mellan skolprestation och studietimmar  

 

 

 

Studietimmar  

 

 

Om eleven tycker att det är viktigt att 

prestera väl i skolan 

 

  Mindre viktigt Viktigt 

<1 timme Antal  

(Kolumnprocent)  

32 

(86,5 %) 

32 

(45,7 %) 

≥1 timme    Antal  

(Kolumnprocent)  

5 

(13,5 %) 

38 

(54,3 %) 

Total  Antal  

Kolumnprocent  

37 

100 % 

70 

100 %  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,000, Chi2-värde= 16,740 

 

 

 

 

 

Frekvens skolk  

 

Om eleven tycker att det är viktigt att  

prestera väl i skolan 

 

  Mindre viktigt Viktigt 

Aldrig tom. någon 

gång/termin 

Antal  

(Kolumnprocent)  

17 

(45,9%) 

38 

(54,3%) 

En gång/mån tom. 

2–3 ggr/mån   

Antal  

(Kolumnprocent) 

9 

(24,3%) 

26 

(37,1%)  

1 gång/v. tom. flera 

gånger/v 

Antal  

(Kolumnprocent) 

11 

(29,7%) 

6 

(8,6 %) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent) 

37 

(100 %) 

70 

(100 %)  
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Tabell C: Korstabell mellan om vårdnadshavare förväntar sig att eleven presterar väl i 

skolan och om eleven tycker det är viktigt att prestera väl i skolan 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde = 0,00, Chi2-värde = 10,994 

 

 

 

 

Tabell D: Korstabell mellan om vårdnadshavare förväntar sig att eleven presterar väl i 

skolan och elevens planer på att vidareutbilda sig 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,38, Chi2-värde= 4,296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om eleven tycker 

att det är viktigt att  

 

 

VH förväntar sig att eleven presterar väl i skolan 

prestera väl i skolan  I mindre utsträckning  I större utsträckning  

Mindre viktigt Antal  

(Kolumnprocent)  

16 

(59,3 %) 

19 

(24,4 %) 

Viktigt  Antal  

(Kolumnprocent)  

11 

(40,7 %) 

59 

(75,6 %) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

27 

(100 %) 

78 

(100 %)  

 

 

Vill vidareutbilda 

sig  

 

 

VH förväntar sig att eleven presterar väl i skolan 

  I mindre utsträckning  I större utsträckning  

Ja Antal  

(Kolumnprocent)  

16 

(59,3 %) 

62 

(79,5%) 

Nej   Antal  

(Kolumnprocent)  

11 

(40,7 %) 

16 

(20,5%) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

27 

(100 %) 

78 

(100 %)  
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Tabell E: Korstabell mellan Hur bra eleven anser att familjen har det ställt och 

elevensplaner på att vidareutbilda sig efter gymnasiet  

 

Vill vidareutbilda 

sig  

  

         Hur bra familjen har det ställt  

  Mycket bättre 

ställt t.o.m. bättre 

ställt  

 

Ungefär medel 

Sämre sällt 

t.o.m. 

mycket 

sämre ställt  

Ja Antal  

Kolumnprocent  

40 

81,6 % 

33 

71,7 % 

5 

45,5 % 

Nej   Antal  

Kolumnprocent  

9 

18,4 % 

13 

28,3%  

6 

54,5 %  

Total  Antal  

Kolumnprocent  

49 

100 % 

46 

100 %  

11 

100 % 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,045, Chi2-värde 6,192 

 

 

 

 

Tabell F: T-test mellan KASAM-poäng och Motivation att gå till skolan på morgonen  

 Motivation att gå till skolan    

 Alltid t.o.m. 

för det mesta  

Sällan t.o.m.  

aldrig  

 t                   df 

      

KASAM-poäng 

 

29,90 

(5,62) 

25,49 

(6,39) 

 3,591*** 103 

 

Kommentar: *** = p <0,001. Standardavvikelsen syns i parentesen under medelvärdet.  

 

 

Tabell G: T-test mellan KASAM-poäng och planer på att vidareutbilda sig efter gymnasiet  

 Planer på att vidareutbilda sig   

 Ja Nej  t                   df 

      

KASAM-poäng 

 

27,97 

(6,14) 

24,96 

(6,85) 

 2,152* 103 

 

Kommentar: * = p <0,05. Standardavvikelsen syns i parentesen under medelvärdet.  
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Tabell H: ANOVA mellan KASAM poäng och hur bra eleven anser att familjen har de ställt   

 Hur bra familjen har det ställt    

 Bättre ställt  Ungefär medel      Sämre ställt             

     

KASAM-poäng 

 

28,8** 

(4,98) 

26,6 

(7,12) 

 22,27** 

 

Kommentar: ANOVA signifikant, totalt P-värde= 0,006, **= P< 0,01 

 

 

Tabell I: T-test mellan KASAM-poäng och hur många vänner som har testat narkotika  

 Vänner som testat narkotika   

 Ingen Någon enstaka 

t.o.m. de flesta  

 t                   df 

      

KASAM-poäng 

 

29,74 

(4,98) 

26,18 

(7,12) 

 2,496* 91 

 

Kommentar: * = p < 0.05. Standardavvikelsen syns i parentesen under medelvärdet.  
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Tabell J: Multivariat korstabell mellan frekvens alkohol, studietimmar och kön   

 

Kön  

 

Studietimmar  

                             

Frekvens alkohol 

   Ingen gång t.o.m. ett 

fåtal gånger  

Mindre än 1 gång/mån 

t.o.m. flera ggr/v 

Kvinna a <1 timme Antal  

(Kolumnprocent)  

5 

(20%) 

23 

(65,7 %) 

 ≥1 timme    Antal  

(Kolumnprocent) 

20 

(80 %) 

12 

(34,3 %) 

 Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

25 

(100 %) 

35 

(100 %)  

Man b <1 timme Antal  

(Kolumnprocent) 

8 

(72,7 %) 

25 

(75,8 %) 

 ≥1 timme    Antal  

(Kolumnprocent)  

3 

(27,3 %) 

8 

(24,2 %)  

 Total  Antal  

(Kolumnprocent) 

11 

(100 %) 

33 

(100 %)  

Total c <1 timme Antal  

(Kolumnprocent)  

13 

(36,1 %) 

48 

(70,6 %) 

 ≥1 timme    Antal  

(Kolumnprocent) 

23 

(63,9 %) 

20 

(29,4 %)  

 Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

36 

(100 %) 

68 

(100 %)  

Kommentar:  

a= 0 % av cellerna har ett förväntat värde mindre än 5. P-värde= 0,000, Chi2-värde= 12,245 

b= 33,3 % av cellerna har ett förväntat värde mindre än 5, fisher’s exact = 1,0  

c= 0% av cellerna har ett förväntat värde mindre än 5. P-värde= 0,001, Chi2-värde= 11,537 
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Tabell K: Korstabell mellan frekvens alkohol och motivation att gå till skolan 

 

Motivation att gå till 

skolan   

  

          

              Frekvens alkohol 

  Ingen gång t.o.m. ett 

fåtal gånger  

Mindre än 1 

gång/mån t.o.m. flera 

ggr/v 

Alltid t.o.m. för det 

mesta  

Antal  

(Kolumnprocent)  

19 

(52,8 %) 

22 

(31 %) 

Sällan t.o.m. aldrig Antal  

(Kolumnprocent)  

17 

(47,2 %) 

49 

(69 %)  

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

36 

(100 %) 

71 

(100 %)  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,028, Chi-värde= 4,800 

 

 

 

Tabell L: Korstabell mellan cannabisanvändning och frekvens skolk  

 

 

Frekvens skolk  

 

Cannabisanvändning 

  Aldrig använt cannabis Använt cannabis (testat 

t.o.m. använder 

frekvent)   

Aldrig t.o.m. någon 

gång/termin 

Antal  

(Kolumnprocent)  

49 

(60,5 %) 

4 

(16,7 %) 

En gång/mån t.o.m. 

2–3 ggr/mån   

Antal  

(Kolumnprocent) 

26 

(32,1 %) 

9 

(37,5 %)  

1 gång/v. t.o.m. flera 

gånger/v 

Antal  

(Kolumnprocent) 

6 

(7,4 %) 

11 

(45,8 %) 

Total  Antal  

(Kolumnprocent) 

81 

(100 %) 

24 

(100 %)  

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,000, Chi2-värde= 24,092 
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Tabell M: Korstabell mellan cannabisanvändning och hur viktigt eleven anser det är att prestera vl i 

skolan  

 

 

Om eleven tycker att 

det är viktigt att  

 

 

Cannabisanvändning 

prestera väl i skolan  Aldrig använt cannabis  Använt cannabis (testat 

t.o.m. använder 

frekvent)  

Mindre viktigt Antal  

(Kolumnprocent)  

21 

(25,9 %) 

15 

(62,5 %) 

Viktigt  Antal  

(Kolumnprocent)  

60 

(74,1 %) 

9 

(37,5 %)  

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

81 

(100 %) 

24 

(100 %) 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,001, Chi2-värde= 10,992  

 

 

 

Tabell N: Korstabell mellan hur många vänner som testat narkotika och cannabisanvändning  

 

 

Cannabisanvändning  

 

 

Vänner som testat narkotika  

  Ingen Någon enstaka t.o.m. de 

flesta 

Mindre viktigt Antal  

(Kolumnprocent)  

31 

(100 %) 

38 

(63,3 %) 

Viktigt  Antal  

(Kolumnprocent)  

0 

(0 %) 

22 

(37,5 %)  

Total  Antal  

(Kolumnprocent)  

31 

(100 %) 

60 

(100 %) 

 

Kommentar: Chi2-test signifikant, P-värde= 0,000, Chi2-värde= 14,991  

 

 

 

 

 


