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Dagens ungdom i dagens skola 

En kvantitativ studie om hur subkultur bland ungdomar påverkar deras 

attityd till skolan. 

Sammanfattning  
Vad innebär det att tillhöra en subkultur och har det någon påverkan på ungdomars attityder idag? Är 

det lika utpräglat som under 70-talet när punken var som störst och man visade sin tillhörighet genom 

klädsel och en viss musiksmak? Eller har mainstreamkulturen tagit över genom olika medier som TV, 

film och internet? Studiens syfte är att undersöka om attityd till skolan kan härledas till subkultur. 

Frågeställningen är följande: Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras subkultur? I hur 

stor utsträckning förekommer subkulturer idag? Finns det ett samband mellan subkultur och 

geografiskt/sociokulturellt område? Som metod valde vi att göra en enkätundersökning genom ett 

bekvämlighetsurval. Studien omfattade ungdomar som gick sitt första år på gymnasiet. 171 ungdomar 

besvarade enkäten i fyra skilda områden i stockholmsregionen. Vi analyserade materialet med hjälp 

av regressionsanalys och frekvenstabeller. Vi fick också kvalitativa svar på öppna frågor, som gav en 

djupare förståelse för materialet. Resultatet visade att vi utifrån vår urvalsgrupp inte kan se om attityd 

till skolan går att härledas till subkultur. De flesta av informanterna påstod att det inte hade någon 

alternativ stil och de musikstilar som var populärast att lyssna på var hiphop, RnB, rock, pop och 

techno/trance/house. Vi kunde urskilja olika förklaringar till skolk beroende på område. En slutsats vi 

har dragit är alltså att det finns olika skolattityder som yttrar sig i skolk och dessa kan härledas till 

området men inte till subkultur. 

 

Nyckelord: Subkultur, ungdomskultur, mainstreamkultur, skolattityd, attityd, skolk, musikstil. 
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1. Inledning 
”Dagens ungdom” är klyschan de äldre generationerna har använt med tveksamhet gentemot 

ungdomar och deras kultur. Moralpanik har utbrutit varje gång en ny subkultur uppstått, oftast på 

grund av bristande förståelse för ungdomars beteende. Med punkens intåg kom från de vuxnas håll en 

allt mer negativ attityd och större skepsis till ungdomskulturer. Punkarna sökte uppmärksamhet och 

utgångspunkten var att använda sina egna kroppar för att få ut sitt budskap. De markerade tydligt sin 

stil genom olika utsmyckningar som säkerhetsnålar och tuppkammar (Sernhede, 2006). Från 70-talets 

punkhysteri har vi idag sett en utveckling via ett antal olika subkulturer till en större acceptans och 

även en alltmer kommersialiserad mainstreamkultur. Media och marknad har idag ett järngrepp om 

ungdomar som ses vara en köpstark grupp. Mainstreamkulturen konsumeras friskt eftersom ungdomar 

redan som barn matas med denna via kommersiell media.  

 

I Sverige har debatten om skolan varit livlig de senaste åren. Politiker och debattörer hävdar att 

svenska skolan blivit allt för slapp. Olika pedagogiska teorier och verktyg diskuteras liksom lärarens 

roll i det hela. Eftersom vi snart är yrkesverksamma lärare tycker vi att det är viktigt att ha en 

förståelse för ungas situation. Vi vill ta reda på om det finns några tydliga subkulturer, trots den 

dominerande mainstreamkulturen, i ungdomars värld idag och vad de unga revolterar mot? Skolan 

finns till för att utbilda barn och ungdomar i läroplanens anda men hur går det om lärarnas och 

elevernas kultur står emot varandra och inte kan mötas? Eftersom det är så många vuxna som har 

åsikter om skolan vill vi veta vad eleverna själva har för inställning till skolan och om den färgas av 

deras stil och eventuella subkultur. 

1.1 Syfte 

Att undersöka om ungdomars attityd till skolan kan härledas till subkultur. 

1.2 Frågeställning 

Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras subkultur? I hur stor utsträckning förekommer 

subkulturer idag? Finns det ett samband mellan skolattityd och geografiskt/sociokulturellt område?  

1.3 Hypotes  

Vår utgångspunkt är att det går att härleda ungdomars skolattityd till deras subkultur i den mån de har 

en subkultur. Vi skiljer på subkultur som innebär alternativ stil i någon form och mainstreamkultur 

som innebär att man följer trender och flyter med strömmen. Om man har tagit steget mot en 

alternativ stil, har man också tagit avstånd från mainstreamkulturen. Då antar vi att man också har 
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andra åsikter och attityder än vad de som tillhör mainstreamkulturen har. Vi förutsätter alltså att 

mainstreamkulturen representerar en välvillig inställning till skolan. De ungdomar som explicit 

uttrycker sin subkultur/stil genom att kalla sig till exempel emo eller hiphopare tror vi har lättare att 

definiera sig själva. Vi tror dock att de flesta ungdomar i 15-16 årsåldern (årskurs 1 på gymnasiet) har 

svårt eller inte vill definiera sig själva. Vi är medvetna om att vi generaliserar grovt när vi delar upp 

ungdomar i kategorier. Vi vet naturligtvis att det är individer vi har att göra med i vår studie, men vi 

kommer inte att utgå ifrån ett individperspektiv. I studien väljer vi istället att undersöka om det finns 

några samband på gruppnivå.   

2. Forskningsläget 
Bland de första rapporter som publicerades om ungdoms- eller subkultur var Paul Willis (1977) studie 

om arbetarklasskillar. Han följde en grupp killar i ett brittiskt industrisamhälle under ett par års tid. 

Syftet var att ta reda på vad kroppen, stilen och kläderna hade för betydelse när det handlade om att 

uttrycka en social och personlig identitet. Det framkom att killarna som kom från arbetarklassen tog 

avstånd från lärarnas medelklasstil, vilket skapade en motkultur till skolan. Lärarna markerade också 

sitt avstånd mot de här killarna genom att inte hälsa på dem när de möttes utanför skolan. Pojkarnas 

avståndstagande grundade sig i att det inte spelade någon roll om de studerade eftersom de ändå inte 

hade någon möjlighet att förändra sin livssituation. Det gjorde att de här killarna hade en mycket 

negativ attityd till skolan. De ungdomar som var med i studien skolkade ofta och saboterade 

undervisningen. De brydde sig inte om att de blev kallade till rektorn för de visste redan från början 

att de skulle hamna på fabriksgolvet och där spelade utbildning inte någon roll.  

 

Skolverket gör var tredje år, sedan 1993, en undersökning om vad elever från årskurs 4 till gymnasiet 

samt lärare har för upplevelser av attityder till skolan (2010). Utifrån deras rapport kan man läsa att 

lärarna själva tycker att de har svårt att anpassa sin undervisning utifrån elevens förutsättning. Att inte 

kunna anpassa verksamheten kan bero på många olika faktorer som exempelvis behov av särskilt stöd, 

“duktiga elever”, subkultur, etnicitet, genus och socioekonomiska förutsättningar. Resultaten i 

rapporten visar bland annat att elever på gymnasiet för det mesta trivs i skolan, tycker skolan är 

ganska viktig och att de inte skolkar speciellt mycket. Stress och krav ökade med åldrarna då 

gymnasieelever upplevde att de kände sig stressade över sitt skolarbete, prov, läxor och betyg 

(Skolverket, 2010). 

 

En studie om skolk från USA (Sommer, 1985) visade att färre av de skolkande eleverna var positivt 

inställda till skolan jämfört med dem som inte skolkade. Vanliga motiv till skolk var att skolan ansågs 

tråkig eller att man helt enkelt inte gillade skolan. Andra motiv var att man inte tyckte om lärarna, att 
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man gjorde annat eller att skolk var ett sätt att söka uppmärksamhet. Enligt informanterna i denna 

studie borde skolan göras mera intressant och rolig för att minska skolk. De själva föreslog också 

ökad disciplin som en åtgärd. En slutledning Sommer gör är att skolan måste anpassas till elevernas 

behov (Sommer, 1985).  

 

I studien The MeWe generation redogörs för dagens unga skandinaver utifrån ett marknadsperspektiv 

och ett politiskt perspektiv. Begreppet MeWe syftar på generationen som föddes under mitten av 80-

talet och framåt (Lindgren, Lüthu och Fürth, 2005). Det vill säga de nya ungdomarna, nästa 

generation som blir (och nyss blivit) vuxna, som hade sin tonårsperiod från och med 1997 och framåt. 

Generellt sett är dessa ungdomar post-materialister och tror inte att ekonomisk rikedom är en 

förutsättning för lycka. Enligt dem är det viktiga i livet att förverkliga sig själv och att maximera sina 

möjligheter. Kännetecknande för den här gruppen är deras individualism och drivkraft att forma sina 

egna liv. När det kommer till stil och subkultur/livsstil vill MeWes inte kategorisera sig själva. För 

dem är det viktigare att ha sin personliga stil och uttrycka sin egenart. De kan anpassa sin personlighet 

efter situation och socialt sammanhang utan att för den skull vara mindre äkta. En varierad eller bred 

definition av sin stil är vad de här ungdomarna föredrar. Att sätta en etikett på sig själv ser de 

nämligen som mer begränsande än utvecklande. Unga skandinaver drivs enligt författarna av en stark 

framtidstro och de siktar högt. De värdesätter en utbildning som ger en stor bredd av möjligheter. Ett 

arbete som inte bara genererar pengar utan också är meningsfullt och utvecklande står högt i kurs 

likaså att arbetet gärna får utgå från ens personliga intressen. Enligt studien tror unga skandinaver på 

sig själva och ser sin chans i samhället och sin möjlighet i världen (Lindgren et al., 2005). 

2.1 Föräldrars påverkan  

I debatten för några år sedan diskuterades fenomenet ”curlingföräldrar” vilket den danske psykologen 

Bent Hougaard lanserade i sin debattbok som kom ut i början av 2000-talet (Carling, 2004, 12 

januari). Han menade att föräldrar sopar banan framför sina barn så att de inte behöver uppleva något 

motstånd. I Carlings artikel säger Hougaard också att för lite motstånd kan leda till förlusten av 

respekt hos barnen och att barn istället behöver gränser. Den grupp som vi undersökt är födda under 

90-talets början och tillhör den generation barn som denna debatt handlar om. Vi förutsätter inte att 

alla barn under denna period uppfostrades av så kallade curlingföräldrar, men vi tar i beaktande att 

detta kan ha påverkat deras sätt att förhålla sig till föräldragenerationen och vuxenvärlden. Eftersom 

många barn inte mötte något motstånd från föräldrarna utan snarare varit styrande under sin barndom, 

kan det vara så att behovet av att ingå i en motkultur har minskat.   

2.2 En typisk subkultur 

Det finns en hel del forskning på subkulturen hiphop och vi väljer därför att ta upp det som exempel 

på hur en subkultur kan utvecklas, vad den genererar för skolattityd samt på pedagogiska lösningar. 
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Denna subkultur har varit ständigt aktuell sedan den föddes under 80-talet i Bronx, New York bland 

marginaliserade ungdomar från arbetarklassen. Hiphopmusiken ses som en musikstil med ursprung i 

Afroamerikansk kultur. Att betona sin etnicitet är en viktig markör för många av anhängarna. Än 

viktigare är att markera marginaliseringen, ett utanförskap, som är gemensamt. Många av de områden 

där hiphopkulturen är utbredd bland unga, är heterogent sammansatta. Majoriteten av invånarna har 

alltså varierande etnisk bakgrund, arbetslösheten är hög och utbildningsnivån låg. Hiphopkulturen är 

enligt Sernhede och Söderman de marginaliserades och de utstöttas subkultur som spänner över stora 

delar av världen. Den existerar främst i storstädernas förorter och tematiserar både den 

världsomspännande gemenskapen och lojaliteten mot den lokala orten. Sernhede kallar detta för 

”glokal stamgemenskap” (Sernhede, 2006). Glokal är alltså en sammansättning av orden global och 

lokal. I och med allt större segregering i storstäderna i västvärlden blir ungdomar allt mer utsatta 

vilket i många fall kan leda till kriminalisering. I likhet med ungdomarna i Willys studie är det vanligt 

bland hiphopare att känna att skolan inte passar dem, inte är till för dem (Sernhede & Söderman, 

2010).  

 

Typisk hiphopstil är stora byxor med häng, keps och sneakers. Inom hiphopen talar man om fyra 

element: rap, DJ, breakdance och graffiti. Musiken består ursprungligen av DJ:s som scratchar skivor 

och rappare som framför texten. Graffitin är hiphopens bildkonst som ibland innebär att man målar på 

väggar där man inte har tillåtelse till det. Graffiti är ett sätt att ta makten över det offentliga rummet 

och många som målar tar stora risker för att få fram sitt budskap. Motståndet till polis och 

ordningsmakt märks väl i hiphopkulturen, speciellt i låttexter men också i direkt aktion. Inte sällan har 

sammandrabbningar mellan ungdomar och polisen inträffat på grund av det motstånd ungdomarna 

står för men också på grund av den attityd polis och inte minst makthavare har mot den här gruppen i 

vissa marginaliserade områden.  

 

Sernhede och Söderman (2010) ger exempel på den hiphoppedagogik som blivit allt vanligare i skolor 

i USA. Denna går ut på att möta eleverna i den kultur de själva känner till genom att låta hiphopen 

komma in i klassrummet. De förespråkar att pedagoger ska ha kunskap om och känslighet inför 

aktuell ungdomskultur. Att använda subkultur i pedagogiken, i det här fallet hiphop, är ett sätt att nå 

elever som har svårt att tillgodogöra sig den traditionella undervisningen. De menar också att det 

inom hiphopkulturen sker ett informellt lärande genom olika processer inom olika grupper och 

gemenskaper. Ursprunget för detta lärande finns i det så kallade femte elementet som utgörs av 

”knowledge and teaching”. Det finns alltså en tradition inom hiphopkulturen som förespråkar lärande, 

vilket inte är särskilt känt utanför rörelsen. Det finns alltså en stor vinning i att gå till subkulturens 

kärna för att forma utbildningen för dess anhängare, i det här fallet hiphopare (Sernhede & Söderman 

2010). Författarna skriver om lärarrollen att ”det handlar om något så fundamentalt som att ta 
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eleverna på allvar, att låta deras frågor, rädslor, behov och intressen bli vägledande för de processer av 

växande som skolan iscensätter” (Sernhede och Söderman, 2010, s. 176).  

3. Teori 

3.1 Ungdom och identitet 

När ungdomstiden inträffar beror på hur samhället ser ut. I de nordiska länderna idag börjar 

puberteten vid 13-14 år och är början på den fas i livet som vi kallar ungdom. Tidigare började 

ungdomstiden vid 17 års ålder, man mognar alltså tidigare idag. Ungdomstiden pågår under längre tid 

än tidigare, delvis på grund av att vi går i skolan längre än förut och börjar arbeta senare. Ungdomarna 

hålls kvar i beroendeställning till sina föräldrar och andra vuxna på grund av att de studerar längre och 

börjar arbeta på allvar mycket senare (Fornäs et al., 1994). Att se ungdomstiden som kulturellt 

betingad och inte knuten till någon biologisk ålder är vad man menar med begreppet adolescens 

(Sernhede, 2006).  

 

”Tweenies”, är en benämning på barn mellan 9-13 år. Denna period kan ha en påverkan på 

ungdomstiden då barn tidigt kommer i kontakt med subkulturer eller mainstreamkultur. Uttrycket 

kommer från det engelskan ”She is just an inbetween, too young for boys, too old for toys” (Vi 

Föräldrar, 2010). En artikel från Storbritannien (Lury, 2002) bekräftar att barn tidigt kommer i kontakt 

med populärmusik genom TV:n. Många filmer och serier har soundtrack från populärmusiken som 

kan påverka vad de väljer för musik när de blir äldre. Om så är fallet har den kommersiella 

mediakulturen stor betydelse och påverkan på barn och ungdomar. Tonåringen som fenomen 

etablerades under efterkrigstidens välfärdssamhälle, och blev då en ny köpstark grupp. Fornäs, 

Lindberg och Sernhede menar att ungdomars konsumtion “är en av förutsättningarna för hela spektret 

av ungdomliga subkulturer - från reggae till syntare” (Fornäs et al., 1994 s.11).  

  

Uppfostran som tidigare har varit den närmsta familjens uppgift har idag flyttats över mer och mer på 

kompisgrupper och media. Föräldrar har inte längre lika stor auktoritet och påverkan. Dagens 

mediesamhälle har en massiv påverkan på flera olika plan, vilket formar individen i mycket större 

utsträckning än tidigare. Normer och kunskaper som tidigare överfördes av föräldrarna, förvärvas idag 

av individerna på andra sätt. Fornäs, Lindberg och Sernhede menar att vi idag lever i ett samhälle med 

en komplexitet som är svår att förmedla till barnen. Kanske är ansvaret för uppfostran alltför tungt för 

föräldrarna att ta själva och att det därför får läggas på andra individer och institutioner i samhället 

(Fornäs et al., 1994).  
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En individs identitet utvecklas genom att man måste ta ställning till normer och värderingar vilket kan 

ske genom subkulturen där man kan uttrycka en social identitet. Identiteten kan markeras utåt med 

hjälp av en stil (Sernhede, 1995). Oavsett om ungdomar ingår i en subkultur eller inte, har kompisar 

stor betydelse när man går från barndom till vuxenhet. I allt större grad tillbringar man då mer tid med 

sina kompisar än med sin familj. Att tillhöra ett kompisgäng eller känslan av att tillhöra ett större 

subkulturellt sammanhang har mycket stor betydelse för en ung person eftersom detta innebär ett 

gemensamt identitetsskapande (Sernhede, 2006). 

3.2 Ungdomskultur och subkultur 

Det krävs en motsättning och ett avstånd mellan individen och det övriga samhället för att en 

subkultur ska uppstå. Det handlar om att göra uppror och markera avstånd mot sina föräldrars 

generation (Fornäs et al., 1994). Den här definitionen av subkultur har vi haft som utgångspunkt: 
 
Subkulturerna är ungdomskulturen när den är som mest iögonfallande. Det hänger samman med att subkultur 
innebär stil – medlemmarna signalerar tydligt sitt medlemskap. En subkulturell stil syftar till att förmedla en viss 
image, som kan vara mer eller mindre lätt att tolka. Medlen är välbekanta: plastik och mimik, jargong, frisyr, 
kläder, smink och andra artefakter, främst musik men också kapitalvaror som motorfordon i raggarnas, knuttarnas 
och modsens fall. Stilen fyller flera funktioner. Den anger vilken grupp man tillhör, den skiljer gruppen från 
mainstreamkulturen och den skänker medlemmarna en identitet som gör det möjligt att överskrida sin 
klasstillhörighet (Fornäs, et al., 1994, s. 17).  

 

Stilen markerar vilken grupp man tillhör och visar att man tar avstånd från mainstreamkulturen. Man 

vill alltså tydliggöra att man inte är eller ser ut som alla andra. Medlemmar av en subkultur skapar sin 

identitet genom att ta avstånd från den stora massan. Fornäs, Lindberg och Sernhede menar att 

identiteten man får i en subkultur “gör det möjligt att överskrida sin klasstillhörighet. Detta sker 

paradoxalt nog ofta genom att tematisera just klass” (Fornäs et al., 1994, s. 17). Ungdomskulturen har 

fokuserat på olika teman genom åren. I 60-talets Storbritannien handlade det om klass genom 

subkulturen mods som senare utmynnade i den nya grenen skinheads. Glamrocken kom på 70-talet 

med artister med androgyn image, som exempelvis David Bowie, och den tematiserade kön och 

sexualitet. Punken utvecklades i motstånd mot glamrockens ytlighet och kommersialism och betonade 

rotlöshet och anarki. Ett annat förekommande tema är etnicitet, vilket har varit relevant för t.ex. 

hiphopkulturen som subkultur.  

 

Ett antagande vi har gjort är att ungdomars förhållande till subkulturer har luckrats upp. Individerna 

har idag en större bredd vad gäller musiksmak och stiluttryck. Motsättningar mellan subkulturer finns 

inte på samma sätt som under 80-talet. Vi tror att medvetenheten blivit större kring subkulturer och 

det är inte längre lika uppseendeväckande att ha en alternativ stil. Vi tror att dagens tonåringar fallit 

offer för den kommersiella mainstreamkulturen och inte längre har lika stort behov att hävda sig mot 

föräldragenerationen. Om vi skulle utgå från att dessa ungdomar blivit uppfostrade av curlingföräldrar 
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skulle vi också kunna anta att de inte har behovet av att bilda någon motkultur då de har fått goda 

förutsättningar att lyckas med studier och karriär.  

 

Avslutningsvis har olika subkulturer olika musikstilar knutna till sig. De subkulturer vi nämnt har alla 

funnits några år och alla har de utvecklats till vedertagna och i samhället mer eller mindre accepterade 

stilar. Subkulturerna finns kvar i ursprungliga undergroundrörelser som anhängarna ser som mera 

äkta. Men speciellt musiken och modet förekommer också i mainstreamkulturen, i kommersiella 

former. Man skulle kunna säga att mainstreamkulturen växer. Det dyker upp nya subkulturer hela 

tiden, som emokulturen som är relativt ny. Ungdomar ansluter sig även idag till äldre och klassiska 

subkulturer och blir hippies eller punkare.  

3.3 Skolattityd, samhälle och pedagogik 

Ungdomars attityd till skolan kan avspegla sig i en rad beteenden och åsikter. Skolk är enligt oss det 

starkaste tecknet på en negativ attityd gentemot skolan. Vi antar att hög ogiltig frånvaro beror på att 

man inte trivs i skolan av olika anledningar. Vissa elever kanske känner att de inte passar in i skolans 

ramar, att det är för svårt eller för ointressant, att de inte trivs med de andra eleverna på grund av 

mobbing, att de inte tycker om lärarna och så vidare. Somliga elever har en negativ inställning till 

utbildning över huvud taget och kan inte se värdet i att delta i undervisningen som ges i skolan. Skolk 

får följder, både vad gäller betyg och ekonomi. Centrala studiestödsnämnden (CSN) meddelade att 

under läsåret 2010/2011 fick 4,3 % av Sveriges gymnasieelever sitt studiebidrag indraget för att de 

haft olovlig frånvaro (www.csn.se). Eftersom gymnasieskolan inte är en obligatorisk skolform och 

eleverna själva väljer om de vill delta eller inte ska studiebidraget kopplas till närvaro enligt den nya 

reformen. 

  

Ungdomsforskaren Thomas Ziehe menar i en artikel (Persson, 2007) att unga idag lever efter 

populärkulturens normer och genom de nya medierna. Den traditionella bildningen har inte längre den 

höga status den hade förr. Ungdomar ifrågasätter i dag i större utsträckning den kunskap som skolan 

förmedlar eftersom de inte förstår syftet med den. De ser den kunskap som finns i deras egen kultur 

som den viktiga. Ziehe menar att lärarrollen måste förändras för att kunna nå unga och väcka deras 

intresse och engagemang. Läraren bör anta rollen som turistguide och visa eleverna vad som finns att 

lära i en för dem obekant värld. Han hävdar också att ungdomar idag behöver struktur eftersom de har 

större möjligheter än tidigare vilket ökar pressen och gör dem mer sårbara.  

 

Precis som Sommer (1985) menar i ovan nämnda studie delar vi åsikten om att skolans undervisning 

måste anpassas till elevernas behov. Vi har även en förhoppning om att det har hänt saker sedan 

artikeln publicerades för 26 år sedan och våra samlade erfarenheter från svenska skolor är att eleverna 

är i fokus. Intrycket efter att vi har mött alla lärare som varit inblandade i undersökningen och på vår 
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VFU, är att de är väldigt kompetenta samt representerar en människosyn som genomsyras av en mjuk 

attityd till eleverna och ungdomar generellt.  

 

Exemplet om hiphoppedagogik (Sernhede & Söderman, 2010) som vi tog upp ovan, ser vi som ett 

föredömligt sätt att bemöta ungdomar på. Detta är helt i linje med hur vi ser på läraryrket och synen 

på eleverna. Vi tror att en väg att gå för att förstå unga är kunskap om ungdomskultur och subkulturer. 

Den svenska läroplanen föreskriver att skolans “uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Sverige, 

Läroplan, 2011). Att ha läroplanen som grund för vårt arbete som lärare är en självklarhet liksom att 

alltid utgå från ett elevperspektiv.  

 

Pierre Bourdieus klassteori (1993) ligger till grund för vår analys. Vi är medvetna om att 

informanterna kommer från olika sociokulturell bakgrund. De har därmed helt olika nivåer av 

kulturellt respektive ekonomiskt kapital. De fyra områdena ser olika ut vad gäller sammansättning av 

samhällsklasser. I vissa områden finns fler höginkomsttagare och de har därmed större ekonomiskt 

kapital samtidigt som det i andra områden finns större andel högutbildade vilket ger dem högre 

kulturellt kapital. Vi tror att vi kommer se en skillnad på svaren beroende på område. Vi är alltså 

medvetna om att ungdomarna som är våra informanter är bärare av olika kapital i varierande grad. 

Detta tror vi påverkar de svar vi får i enkäterna. Alltså tror vi till exempel också att informanternas 

subkulturella tillhörighet, smak och intressen liksom attityden till skolan påverkas av familjens 

kulturella respektive ekonomiska kapital.  

 

Vi har nu gått igenom litteratur och aktuell forskning som ligger till grund för vår uppsats. Vår teori 

utgår från Willis (1977) sätt att se på subkulturer, nämligen att de uppstår i ett motstånd som väcks ur 

ett missnöje hos ungdomar från lägre samhällsklasser, för att de känner att de inte passar in i skolan. 

Lärare har traditionellt sett varit representanter från medelklassen och skolan har blivit en miljö starkt 

präglad därav. Ungdomarna i Willis forskning kände inte att skolan var viktig för dem eftersom de 

visste att fabriksarbete var deras framtid, och där är inte utbildning avgörande. Samtida svensk 

ungdomsforskning understryker också marginalisering i samhället som orsak till negativ skolattityd. 

Sernhede redogör t.ex. för hiphopkulturens anhängare som inte ser värdet av att satsa på utbildning då 

de ändå inte ser sin chans i samhället. 

 

För att uppnå bästa möjliga undervisning tror vi att lärare måste se elevens behov och då är en 

förutsättning att man förstår ungdomars kultur. Subkulturer har olika teman och uttryck. Det som 

förenar de olika subkulturerna genom alla tider är gemenskap i utanförskap. Detta kan grunda sig i 

marginalisering i samhället eller i ett ställningstagande som ifrågasätter samhällets etablerade normer. 
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Vi tror att subkulturer kan påverka elevers attityd till skolan på grund av motsättningar. Syftet med 

vår uppsats är alltså att undersöka om ungdomars attityd till skolan kan härledas till subkultur. 

4. Metod 
För att genomföra studien användes en kvantitativ metod och enkäter, för att på ett enkelt sätt se om 

det fanns något samband mellan de olika svarsfaktorerna eller om det gick att härleda skolattityd till 

en viss musikstil. Enligt Bryman handlar kvantitativ forskning “om en insamling av numeriska data, 

att relationen mellan teori och forskning är av deduktivt slag” (2009, s. 77). Med att använda ett 

deduktivt synsätt menas att man genom teori och eget vetande inom ett område leds fram till en eller 

fler hypoteser som ska undersökas. Bryman menar att en process utformar sig i sex steg; 1. teori, 2. 

hypotes, 3. datainsamlig, 4. resultat, 5. bekräfta eller förkasta hypoteserna för att i sista steget, 6. 

omformulera teorin. Det är även bra att ha i åtanke att ordningsföljden inte alltid följs som i ordningen 

ovan utan den kan ändras efter studiens gång, vilket är vanligt att den gör (Bryman, 2009). I grova 

drag, enligt Bryman, handlar deduktion om “teori→observationer/resultat” (2009, s. 22).  

4.1 Studiens tillförlitlighet 

Det finns olika kriterier för samhällsvetenskaplig forskning, två av dessa är validitet och reliabilitet. 

Validitet betyder att man ser till att det begrepp man vill mäta verkligen blir mätt, vilket i detta fall 

speglas av enkätundersökningen. Frågorna i enkäten täcker in olika aspekter på det vi vill undersöka 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Reliabiliteten handlar om mätningens pålitlighet och följdriktning, man 

talar också då om stabiliteten i studien. Om man skulle göra om samma studie som vi har gjort 

omedelbart efteråt, skulle svaren inte skilja sig i någon större utsträckning (Bryman, 2009).   

 

En studie kan påverkas av flera olika faktorer, två av dem är värderingar och praktiska faktorer. 

Värderingar är vanligast i kvalitativa undersökningar men även i kvantitativa studier. Det kan visa sig 

då man tolkar materialet och vill se något specifikt eller förstärker faktorer för att man har utvecklat 

en känsla eller sympati för en viss grupp. Praktiska faktorer handlar om valet av metod för sin 

forskning, om man vill få fram ett antal orsaker till en social företeelse lämpar sig kvantitativ metod 

bäst. Med hänsyn till dessa kriterier och faktorer utformades enkäten.  

4.2 Utformning av enkät 

Vi genomförde en nätbaserad pilotstudie för att testa enkäten. Testgruppen var i åldrarna 20-30 och 

sålunda inte i samma ålder som informanterna som var 15-16 år. Dock var testgruppens hjälp 

värdefull då vi bad dem att konstruktivt kritisera enkätens utformning samt om tillägg borde göras. 



14 

Med hjälp av deras kommentarer redigerade vi enkäten så att den blev mera anpassad till både 

målgrupp och undersökningsområde. 

  

Enkätformuläret (bilaga A) som producerades för urvalsgruppen bestod av 16 frågor, både slutna- och 

öppna frågor. Några av frågorna innehöll en likertskala vilket betyder att man graderar 

svarsalternativen. Öppna frågor användes för att informanterna själva skulle få svara med egna ord 

utan att bli färgad av redan satta alternativ (Bryman, 2009). Hanteringen av öppna frågor tar längre tid 

till skillnad från slutna frågor där svarsalternativen redan är satta. För de öppna frågorna 

kategoriserades sedan svaren vi fick utifrån de alternativ som tydligt framkom. 

 

Första sidan på enkäten bestod av information om enkäten och om de forskningsetiska principerna, 

(bilaga A). Frågor utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enkäten utgick också från de 

regler för formulering som Bryman föreskriver. Han belyser att man ska undvika långa och krångliga 

frågor, flera frågor i en, flertydliga frågor samt negationer (2009). Frågor i enkäten strukturerades 

utifrån fyra kategorier: kön, subkultur, attityd och familjebakgrund, se bilaga 1. Det fanns ingen 

inbördes ordning mellan frågorna. Tanken var att frågorna som vi ansåg vara viktigast skulle komma i 

enkätens början och de som kunde uppfattas som mer känsliga komma på nästa sida.   

4.3 Urvalsgrupp 

Valet av informanter kom från ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi använde informanter som 

fanns tillgängliga för studien (Bryman, 2009). Förfrågan om att ställa upp i enkäten skickades ut via 

e-post till ett tiotal gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Fyra av dessa fann sig tillgängliga att delta i 

studien. Sammanlagt fick vi svar på 171 enkäter. Vi är medvetna om att vår urvalsgrupp är för liten 

för att producera signifikanta resultat för en statistisk analys. Risken för slumpvisa variationer är stor 

vid ett sådant litet antal variabler. Vi kan alltså endast se till vår urvalsgrupp i vår analys och inte dra 

några generella slutsatser. ”De data som blir resultatet gör inte att man får några slutliga resultat (på 

grund av svårigheter att generalisera), men de kan utgöra en språngbräda för fortsatt forskning eller 

leda till att man kan göra kopplingar mellan existerande resultat” (Bryman, 2009, s. 115). Resultaten 

är alltså ändå viktiga för en första approximation eftersom vi ser detta som en metoduppsats eller som 

en övning. Vi kan dock konstatera att metoden som vi valt för studien fungerar för ändamålet. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Vi besökte själva klasserna för att informera om vår undersökning. I informationen som eleverna fick 

berättade vi om vårt syfte med undersökningen och vad enkäterna innehöll för typ av frågor. Vi 

förklarade för eleverna att deltagandet var frivilligt och vi frågade innan vi delade ut enkäterna om de 

ville ställa upp och hjälpa oss med vår undersökning. Vi betonade att de skulle vara helt anonyma i 

enkäterna. De fick också veta att de hade möjlighet att avbryta när de ville samt att ställa frågor om 
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något var oklart. Vi uppmanade dem att läsa igenom informationen på enkätens försättsblad innan de 

började besvara den. Där fanns i stort sätt samma information som vi gett dem muntligt. Elevernas 

lärare var helt passiv under de minuter vi hade ordet och då eleverna besvarade enkäten. Läraren 

kunde inte se vad de svarade. Vi samlade in enkäterna och lade dem i ett kuvert. Enkätsvaren 

hanterades smidigt och diskret, utan att någon annan än vi kunde se dem. 

 

Vi uppnår de forskningsetiska principerna som Humanistisk-samhälls-vetenskapliga forskningsrådet 

föreskriver (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) genom att vi informerade de berörda både muntligt 

och skriftligt. De berörda lämnade sitt samtycke till att medverka utan att påtryckningar förekom. De 

var alla över 15 år vilket krävs för att de själva ska få avgöra om de vill delta i en undersökning eller 

inte. Det förekom inget beroendeförhållande eftersom eleverna inte känner oss. Endast på ett par 

skolor fanns elever som vi mött tidigare under vår verksamhetsförlagda utbildning, även kallad VFU, 

men vi framhåller att vi inte har någon relation till dessa som skulle skapa en beroendeställning. Vi 

kommer till exempel aldrig att bedöma de här eleverna. Frivilligheten att delta i undersökningen 

betonades och vi samlade inte in några personuppgifter då enkäterna var helt anonyma.  

4.5 Områden 

Enkäterna genomfördes på fyra gymnasieskolor i olika områden i Stor-Stockholm. 

● Område 1 - kommunen har cirka 30 000 invånare och är en närförort. De flesta som valt 

skolan bor i närområdet. Den etniska sammansättningen är markant mer homogen i detta 

område i jämförelse med de andra tre.  

● Område 2 - kommunen har cirka 100 000 invånare och är en närförort. I likhet med område 1 

bor de flesta av eleverna i närområdet. 

● Område 3 - ligger i innerstaden och har cirka 100 000 invånare. Gymnasieskolan har ett stort 

antagningsområde och flertalet av eleverna kommer från andra områden. 

● Område 4 - kommunen har cirka 70 000 invånare och är en närförort. I likhet med område 3 

har skolan ett stort antagningsområde och flera av eleverna kommer från andra områden. 

4.6 Bortfall 

Vi valde att göra vår undersökning utifrån ett bekvämlighetsurval och hade som mål att få in minst 

100 enkätsvar. Alla elever som blev tillfrågade under vårt besök i klassrummet valde att besvara 

enkäten. Av de 171 enkätsvar vi registrerat var det endast en liten procent som inte svarat på alla 

frågor i enkäten. Ett skäl till detta kan ha varit att informanter läste igenom frågorna för snabbt och 

missade några på grund av det. Vi hade heller ingen möjlighet att gå igenom enkäten för att se att alla 

frågor blivit besvarade korrekt. Eftersom det inte var något betydande stort bortfall har det ingen 

direkt påverkan på resultatet (Ejlertsson, 2003).  
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4.7 Datainsamling 

Enkäterna registrerades i Google formulär, och gjordes för att undvika felinmatning av data. Från 

Google formulär exporteras datan, genom en .xls fil, till IBM SPSS Statistics. Genom Google 

formulär får man fram en enkel översikt av informanternas svar genom stapel- och cirkel diagram. 

4.8 Analysmetod 

IBM SPSS Statistics användes för att ta fram frekvenstabeller och se på orsakssamband mellan olika 

komponenter genom linjär regression samt en faktoranalys för att se om det finns andra samband i 

materialet. Frekvenstabeller kommer att användas som komplement till den beskrivande statistiken, 

för att se hur många som har svarat vad. En regressionsanalys används för att kunna förutsäga “värdet 

på en variabel utifrån kunskapen om en annan” (Ejlertsson, 2003, s. 105). Man brukar då även skilja 

på oberoende- och beroende variabel. Det betyder att den oberoende variabeln har en orsakspåverkan 

på den beroende variabeln eller så kan man säga att ”regressionskoefficienten är ett uttryck för det 

inflytande som den oberoende variabeln har” (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 57). För att se om 

regressionsanalysen visar något samband och inte endast att resultatet beror på slumpen, sätter man en 

signifikansnivå. Vanligt är att man sätter värdet 0,05 vilket betyder att det är den risknivå som man är 

villig att ta utifrån sitt material. Det kan förklaras på följande sätt, att risken för att dra felaktig slutsats 

är 1 på 20 (Bryman, 2009). Faktoranalys används för att se om det finns mönster i “samvariation 

mellan ett större antal variabler” (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 69ff). Genom en faktoranalys kan 

man få en djupare förståelse av sitt material och se om det finns andra samvariationer som man 

tidigare inte förväntat sig.  

4.9 Operationalisering 

Operationalisering innebär “förenklat, proceduren att omforma mer eller mindre komplicerade 

begrepp till mätbara variabler” (Borg & Westerlund, 2007, s. 19). Vi vill ta reda på om skolattityd går 

att härleda till subkultur. De två huvudbegreppen för vår undersökning är således subkultur respektive 

skolattityd. För att dessa begrepp skall bli operabla behövde vi ta ner dem till en lägre 

abstraktionsnivå. Vi väljer ett empiriskt fenomen som signalerar vad vi söker och är mätbart, eller 

som vi väljer att kalla det, indikerar på skolattityd. I enkäten frågade vi efter företeelser som vi 

uppfattar som indikatorer på subkultur: musiksmak, hur man definierar sig själv (egendefinition) och 

intressen. De frågor som vi uppfattar som indikatorer på skolattityd handlade om hur viktig skolan är, 

hur mycket man skolkar och hur man trivs i skolan. 

 
För tydlighetens skull visar vi här vilka variabler vi valt som indikatorer på subkultur respektive 

skolattityd och vilka frågor som ställdes i enkäten för varje indikator. Vi kommer i analysen benämna 

variablerna med de beskrivande orden t.ex. Musikstil och Trivs som står nedan för att göra det enkelt 

och tydligt.  
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Subkultur - Oberoende variabel    Skolattityd - Beroende variabel 
Musikstil (fråga 2. Vilken sorts musik lyssnar du på?)  Skolk (fråga 8. Brukar du skolka?) 
Egendefinition (fråga 9. Har du en alternativ stil?)  Viktig (fråga 4. Hur viktig tycker du att skolan är?) 
Intressen (fråga 14. Vilken/vilka intressen är viktiga för dig?) Trivs (fråga 3. Hur trivs du i skolan?) 

 
Frågor om subkultur ger svar som är oberoende variabler vilket är de som används för att förklara. 

Frågor om skolattityd är beroende variabler vilka är de som ska förklaras. Under rubriken 

Hypotesprövning redogör vi för varje hypotes samt varje variabel mera ingående för att visa hur vi 

kopplat dem till skolattityd. 

5. Resultat  
Vi kommer att redovisa resultatet från vår undersökning i två delar: beskrivande statistik och analytisk 

statistik. I den beskrivande delen har vi valt att presentera svar på varje fråga i procent (%) men även 

antalet (n) svar. I den analytiska delen redovisas de statistiska analyser vi gjort på materialet där 

hypotesprövningarna utgör en viktig del. 

5.1 Beskrivande statistik  

Det var totalt 171 elever som besvarade enkäten 

uppdelade på fyra olika boendeområden. Av dessa 

var 48 % flickor (n=82) och 43,3 % (n=74) pojkar. 

Vi fick 8 % bortfall på frågan om kön, vilket kan 

bero på att frågan blev osynlig då den kom alldeles 

innan den stora frågan om musikstilar. Detta 

bortfall var inte större än något annat. 

5.1.1 Subkultur 

På fråga 2 om musikstilar blev det ett bortfall på 

11 % (n=19), på grund av för många valda 

alternativ. Informanterna fick välja max fem av 

redan förbestämda stilar. Hiphop, RnB, rock, pop 

och techno/trance/house var de överlägset 

populäraste musikstilarna som vardera fick minst 

30 % av informanternas svar. Stilar som 

tillkommit av informanterna själva under 

Tabell 1: Sammanställning av frekvenstabell över musikstilar, bilaga B. 
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alternativet “annat” är reggaeton/dancehall 1,8 % (n=3) och östasiatisk musik (i detta fall j-pop, j-rock 

och k-pop) 2,3 % (n=4). Vi är medvetna om att detta är musikstilar som kan ha en tillhörande 

subkultur. Dock var de alldeles för få för att vara statistiskt analyserbart i vår studie. 

 

För att få svar på om informanterna själva tyckte att de hade en alternativ stil, ställde vi frågan: Har du 

en alternativ stil (det vill säga hör du till någon subkultur)? (fråga 9). 11,1 % (n=19) svarade Ja, 70,2 

% (n=120) svarade Nej och 17 % (n=29) svarade att de inte visste. Det få antal (n=10) stilar som 

informanterna uppger att de har är: “jibber (freestyler/skidåkarstil)”, “överklassen”, “emo”, 

“gamer/elit gamer”, “idrottsstilen”, “stekare”, “södermalmsstil”, “funky/street”, “longboarder”, “j-

rockare” och “girl next door”. Några informanter väljer också ord som beskriver sin stil och utseende, 

snarare än sin subkultur: “cool”, “vacker”. Några har också svarat “min egen”, “mig själv”, “går min 

egen väg”, “klä mig som jag vill”, “jag kör på mitt eget”. De sista svaren handlar inte direkt om 

subkultur utan mer om identitet och självförtroende. 

 

I fråga 14 undrade vi vilka intressen som var viktiga. Vi ville fastställa att musik även var ett intresse 

som de ägnade sig åt, som en kontrollfråga. Eftersom (Sernhede, 2006, s. 38) menar att 

populärmusikslyssnandet är ungdomars största fritidsintresse, vilket har gjort att de är jämförbart med 

idrott och sport, ville vi se om det även fanns någon koppling till detta i vår studie. På frågan fick de 

ange hur många svarsalternativ de ville. Några anmärkningsvärda resultat av informanternas svar var 

TV och datorspel med 41,5 % (n=71), film 58,5 % (n=100), sport 56,1 % (n=96) och träning 62 % 

(n=106). Att lyssna på musik var allra vanligast 69,6 % (n=119) och att spela musik hade 29,8 % 

(n=51) svarat att de hade som intresse. 

  

I fråga 15-17 ville vi se hur mycket musiken upptog ungdomarnas tid och hur mycket den betydde för 

dem. I resultatet för fråga 15 framkom att den största gruppen, 28,7 % (n=49) lyssnade mellan 1-2 

timmar per dag. I fråga 16 undrar vi genom vilket medie de lyssnar på musik. Här kunder de ange fler 

än ett alternativ. Att lyssna på musik via datorn 87,7 % (n=150) och mobilen/mp3-spelaren 84,8 % 

(n=145) var enligt svaren de överlägset vanligaste medierna. Radiolyssnande är också vanligt 

förekommande med 39,2 % (n=67). Vi undrade också över om musiktexternas 

innehåll/budskap/betydelse präglade deras lyssnande, om de var medvetna över vad texterna vill säga 

och att de inte bara lyssnade på melodin. 67,8 % (n=116) svarade att texten var viktig. 

5.1.2 Attityd till skolan  

För att klargöra vad informanterna hade för attityd till skolan ställdes några frågor angående trivsel, 

om skolan är viktig och om skolk. På frågan om skolk hade informanterna möjlighet att svara på en 

öppen fråga där de skulle motivera sitt svar angående anledningen till skolk. Ett utdrag av resultatet 

citeras nedan. Vi frågade hur informanterna trivdes i skolan (fråga 3) och de flesta svarade att de 
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trivdes bra, 68,4 % (n=117) och 25,1 % (n=43) svarade att de trivdes ganska bra. 4,7 % (n=8) svarade 

att de trivdes varken bra eller dåligt och 1,8 % (n=3) att de inte trivdes alls. Ingen svarade att de 

trivdes mindre bra. Utifrån informanternas svar ser vi att de allra flesta tycker att skolan är viktig 

(fråga 4). Hela 70,8 % (n=121) svarade att skolan är viktig och 26,9 % svarade att skolan är ganska 

viktig.  

 

På frågan om hur mycket informanterna skolkar (fråga 8) svarade 38 % (n=65) att de aldrig gjorde det 

och 43,9 % (n=75) att det hänt någon enstaka gång. 11,7 % (n=20) uppgav att de skolkade någon gång 

i månaden, 5,3 % (n=9) någon gång i veckan och 1,2 % (n=2) uppgav att de skolkade flera gånger i 

veckan. Vi bad informanterna motivera sina svar och vi fick oväntat många relevanta svar på denna 

fråga.  

 

Det visade sig finnas flera olika skäl till varför de skolkade respektive valde att inte skolka. 81 % 

(n=138) av informanterna motiverade sitt svar på den öppna frågan. Här följer några 

anmärkningsvärda citat från informanternas skolkmotiveringar. 14,6 % (n=25) av informanterna 

uppgav att de skolkade på grund av att de hade för mycket att göra i skolan och behövde stanna 

hemma för att plugga. Av dessa kom 13 % (n=19) från ett och samma område och uttryckte att de 

kände sig stressade och pressade i sin skolsituation.  
 
Jag har ärligt talat skolkat för att jag har alldeles för mycket plugg ibland. Jag har även skolkat förut när jag inte 
mådde bra, var allmänt nere. Tjej, område 1. 
  
Lärarna ger oss inte tillräckligt mycket tid på alla arbeten. Så ibland stannar man hemma och tar igen allt. Kille, 
område 1. 

   
Håltimme eller ett dåligt lagt schema är anledningen som 5,8 % (n=10) angett. 
 

För att skolan i vissa fall lägger upp ett dåligt schema så att det blir långa håltimmar. Eller så är jag trött eller 
känner att lektionen är onödig att gå på. Kille, område 1. 
  
Långa håltimmar om lektionen efter är mindre viktig, det vill säga repetition som man kan göra själv eller att det är 
film. Kille, område 2. 

  
Anledningen trötthet eller att de försovit sig uppnår 8,2 % (n=14) av motiveringarna. 

 
Jag jobbar vid sidan av skolan så ibland vaknar jag inte i tid på grund av trötthet. Tjej, område 2. 
  
Är väldigt trött på skolan har gått i skolan i 10 år nu. Men skolkar aldrig hela dagar. Kille, område 3. 

  
8,8 % (n=15) uppger att de väljer att skolka då de anser att lektionerna inte är tillräckligt givande eller 

rent av ointressanta. 
 
För att ibland får man ingen kunskap på lektionerna i vissa ämnen. Det är då mer lärorikt att skriva en viktig 
uppsats hemma. Kille, område 1. 
  
De tråkiga lektionerna som man ändå inte orkar koncentrera sig på. Kön obesvarat, område 4. 
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13,5 % av informanterna svarade att de ibland behövde vara lediga och skolkade för att vila eller göra 

annat. 
För att ha en lugn dag där jag värvar (sic!) ner och har det skönt. Om jag skolkar är det på dagar jag har få 

lektioner och jag fattar det vi gjort. Tjej, område 2. 

  
När jag behövt tid till annat. Tjej, område 1. 

  
De informanter som uppgett att de inte skolkar utgör 29,8 % (n=51) och gör inte det av olika 

anledningar. Vanligt är att de inte vill missa något samt att de får dåligt samvete om de skulle skolka 

eller inte vill stå till svars inför någon vuxen. 
 
När jag valt att börja gymnasiet kan jag göra det till 100 % och gå på lektionerna. Kön obesvarat, område 4. 
  
Jag har aldrig skolkat eftersom det är något jag inte skulle "våga". Jag är rädd att göra mina föräldrar besvikna och 
dels mig själv. Tjej, område 1. 
  
Det är inte värt att skolka för man missar så pass mycket som man ändå måste ta igen senare. Tjej, område 2. 

5.1.3 Skolans betydelse  

Anledningen till att informanterna sökte det program de nu går (fråga 5) varierar utifrån deras svar. 

De kunde här välja fler än ett alternativ. 15,8 % (n=27) uppger att kompisar fick dem att söka och 

19,9 % (n=34) svarade att familjen påverkade deras val. Det vanligaste svaret på frågan var att de 

varit intresserade av inriktningen länge (53,8 %, n=92). Gymnasiemässan och studievägledare hade 

påverkad valet för 11,7 % (n=20) av informanterna. 

 

88,9 % (n=152) svarade att de tror att de kommer plugga vidare efter gymnasiet (fråga 6) och 1,2 % 

(n=2) svarade att de inte tror att de kommer att göra det. 9,4 % (n=16) svarade att de inte vet. En stor 

majoritet av informanterna tror att de kommer att plugga vidare.  

5.1.4 Sammanfattning  

Överlag kan man säga att de flesta elever lyssnade på väldigt blandad musik, men de största 

grupperna för musiklyssnade var hiphop, RnB, rock, pop och techno/trance/house. Av urvalsgruppen 

framkom även att de flesta trivdes i skolan och inte skolkade i någon större utsträckning. Det fanns 

olika motiveringar till varför man skolkade och en av dem var att eleven kände sig stressad och 

pressad i skolarbetet. Eleverna tyckte också att skolan var viktig och de allra flesta skulle plugga 

vidare.  

5.2 Hypotesprövning  

Vårt syfte är att se om det finns samband mellan subkultur och skolattityd och vi mäter därför 

sambanden mellan variablerna som vi uppfattar som indikatorer på dessa. Vi prövar alla indikatorer 

för subkultur mot alla indikatorer för skolattityd mot varandra var för sig och får då nio stycken 
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prövningar vilket kräver nio stycken hypoteser. Vi är medvetna om att vi generaliserar grovt och även 

utmanar våra fördomar när vi formulerar hypoteserna. Men det är nödvändigt att göra det för att testa 

om vår huvudhypotes kan bekräftas eller falsifieras.  

5.2.1 Hypoteser 

Hypotes 1. Om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så är de 

mer benägna att skolka än om de har någon annan. Den oberoende variabeln musikstil prövas mot 

den beroende variabeln Skolk. Vi väljer ut de musikstilar vi tror kan påverka skolk negativt, det vill 

säga vi antar att man skolkar mer om man lyssnar på dessa stilar. Musikstilar som över 20 % av 

informanterna uppger att de lyssnar på är hiphop, RnB, rock, pop, techno/trance/house. Av dessa gör 

vi ett antagande att hiphop och techno/trance/house kan ge en negativ skolattityd och i det här fallet 

öka benägenheten att skolka. Skolk mäts genom frågan “Brukar du skolka?” där svaren återfinns i fem 

värden. Det lägsta värdet motsvarar “Aldrig” och det högsta värdet motsvarar “Flera gånger i 

veckan”. Ju högre värde desto högre grad av skolk. Eftersom vi antar att skolk är en indikator på 

negativ attityd till skolan visar alltså ett svar med högre värde att informanten har en negativ 

inställning till skolan. Hypotesen bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 2. Om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så är de mer benägna att 

skolka. Våra frågeställningar syftar till att ta reda på huruvida det förekommer subkulturer bland 

ungdomar idag och om de i så fall har ett samband med en negativ skolattityd. Vi ställde frågan “Har 

du en alternativ stil?” och svarsalternativen var “Ja”, “Nej” och “Vet ej”. Om man har svarat att man 

har en alternativ stil tänker vi att den stilen hör samman med en subkultur. Svaret visar alltså om 

informanten hör till någon subkultur. Eftersom skolk enligt vår bedömning är en stark indikator på att 

man har en negativ skolattityd frågade vi “Brukar du skolka?” där svaren återfinns i fem värden. Det 

lägsta värdet motsvarar “Aldrig” och det högsta värdet motsvarar “Flera gånger i veckan”. Ju högre 

värde desto högre grad av skolk. Eftersom vi antar att skolk är en indikator på negativ attityd till 

skolan visar alltså ett svar med högre värde att informanten har en negativ inställning till skolan. 

Hypotesen bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 3. Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, 

spela musik, film eller tv/datorspel så har de större benägenhet att skolka. Vi gör antagandet att 

fritidsintressen kan vara ett sätt att definiera sin stil. Framförallt väntade vi oss att musik både i form 

av musicerande och av lyssnande skulle vara ett stort intresse hos ungdomar som hör till en subkultur. 

Även andra intressen som de ovan nämnda tror vi är viktiga för ungdomar som hör till en subkultur. 

Intresset kompisar tror vi är väldigt viktigt för ungdomar som tillhör en subkultur. Vi antar att dessa 

intressen då kan påverka graden av skolk. Denna variabel mäts genom frågan “Brukar du skolka?” där 

svaren återfinns i fem värden. Det lägsta värdet motsvarar “Aldrig” och det högsta värdet motsvarar 
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“Flera gånger i veckan”. Ju högre värde desto högre grad av skolk. Eftersom vi antar att skolk är en 

indikator på negativ attityd till skolan visar alltså ett svar med högre värde att informanten har en 

negativ inställning till skolan. Hypotesen bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 4. Om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så tycker 

de att skolan är mindre viktig. Vi antar att musikstilarna hiphop och techno/trance/house hör 

samman med en negativ skolattityd och därmed påverkar hur ungdomar trivs i skolan. Enkätfrågan 

“Hur viktig tycker du att skolan är?” tycker vi säger mycket om inställningen till skola och utbildning 

generellt. Den gav svar med fem värden, där värde ett motsvarar “Bra” och värde fem motsvarar “Inte 

alls”. Vi tolkar högre värden på denna fråga som en allt mer negativ attityd till skolan. Hypotesen 

bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 5. Om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så tycker de att skolan är 

mindre viktig. Vi ställde frågan “Har du en alternativ stil?” och svarsalternativen var “Ja”, “Nej” och 

“Vet ej”. Om man har svarat att man har en alternativ stil tänker vi att den stilen hör samman med en 

subkultur. Svaret visar alltså om informanten hör till någon subkultur. Enkätfrågan “Hur viktig tycker 

du att skolan är?” tycker vi säger mycket om inställningen till skola och utbildning generellt. Den gav 

svar med fem värden där värde ett motsvarar “Bra” och värde fem motsvar “Inte alls”. Vi tolkar högre 

värden på denna fråga som en allt mer negativ attityd till skolan. Hypotesen bekräftas vid en positiv 

regressionskoefficient.  

 

Hypotes 6. Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, 

spela musik, film eller tv/datorspel så tycker de att skolan är mindre viktig. Vi gör antagandet att 

fritidsintressen kan vara ett sätt att definiera sin stil. Framförallt väntade vi oss att musik både i form 

av musicerande och lyssnande skulle vara ett stort intresse hos ungdomar som hör till en subkultur. 

Även andra intressen som de ovan nämnda tror vi är viktiga men framförallt kompisar för ungdomar 

som hör till en subkultur. Olika intressen definierar sålunda en subkultur och vi antar att man tycker 

att skolan är mindre viktig om man har dessa intressen. Frågan om hur viktig skolan är gav svar med 

fem värden där värde ett motsvarar “Bra” och värde fem motsvar “Inte alls”. Vi tolkar högre värden 

på denna fråga som en allt mer negativ attityd till skolan. Hypotesen bekräftas vid en positiv 

regressionskoefficient.  

  

Hypotes 7. Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, 

spela musik, film eller tv/datorspel så trivs de sämre i skolan. Dessa intressen tror vi kan vara ett 

sätt att definiera sin stil och därmed sin subkultur. Vi tror alltså att ungdomar som ägnar sig åt dessa 

fritidsintressen har en negativ attityd till skolan och att de därmed trivs sämre i skolan. Vi testar det 

mot trivseln som vi ser som en indikator på hur väl man passar in i skolmiljön. Om man inte känner 
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att man passar in i skolan tror vi också att man trivs sämre vilket kan medföra en negativ attityd till 

skolan. Frågan vi ställde löd “Hur trivs du i skolan?” och svarsalternativen går från värde ett som är 

“Bra” till värde fem som motsvarar “Inte alls bra”. Ett högre värde motsvarar enligt vår tolkning en 

mer negativ attityd till skolan. Hypotesen bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 8. Om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så trivs de 

sämre i skolan. Vi gör det grova antagandet att musikstilarna hiphop och techno/trance/house för 

med sig en negativ skolattityd. Vi testar det mot trivseln som vi ser som en indikator på hur väl man 

passar in i skolmiljön. Om man inte känner att man passar in i skolan tror vi också att man trivs sämre 

vilket kan medföra en negativ attityd till skolan. Frågan vi ställde löd “Hur trivs du i skolan?” och 

svarsalternativen går från värde ett som är “Bra” till värde fem som motsvarar “Inte alls bra”. Ett 

högre värde motsvarar enligt vår tolkning en mer negativ attityd till skolan. Hypotesen bekräftas vid 

en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 9. Om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så trivs de sämre i skolan. Vi 

ställde frågan “Har du en alternativ stil?” och svarsalternativen var “Ja”, “Nej” och “Vet ej”. Om man 

har svarat att man har en alternativ stil tänker vi att den stilen hör samman med en subkultur. Svaret 

visar alltså om informanten hör till någon subkultur. Vi testar det mot trivsel som vi ser som en 

indikator på hur väl man passar in i skolmiljön. Om man inte känner att man passar in i skolan så tror 

vi att man trivs sämre och att det kan medföra en negativ attityd till skolan. Frågan vi ställde löd “Hur 

trivs du i skolan?” och svarsalternativen går från värde ett som är “bra” till värde fem som motsvarar 

“inte alls bra”. Ett högre värde motsvarar enligt vår tolkning en mer negativ attityd till skolan. 

Hypotesen bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

5.2.2 Mothypotes 

Med bakgrund i Bourdieus klassteori vill vi även undersöka huruvida de aktuella områdena har något 

samband med skolattityd. Detta ger alltså en mothypotes i förhållande till vår huvudtes samt en 

alternativ teori: vi antar att det område som ungdomarna bor i påverkar deras stil men också deras 

attityd till skolan. Detta kan bero på kulturella variationer mellan olika Stockholmsområden och vi 

tror att dessa beror på socioekonomiska faktorer som vi redogjorde för i avsnittet Teori. Vi får således 

ytterligare tre hypoteser.  

 

Hypotes 10. Om ungdomar bor i område 3 och 4 så har de större benägenhet att skolka. Det tror 

vi beror på att skolorna i dessa områden är mer heterogena på grund av att de har ett större 

upptagningsområde än de andra två områdena. Detta kan i sin tur öppna upp för en negativ 

skolattityd. Precis som vi tagit upp innan har frågan “Brukar du skolka” fem värden, från “Aldrig” 
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som har det lägsta värdet till “Flera gånger i veckan” som har det högsta värdet. Hypotesen bekräftas 

vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 11. Om ungdomar bor i område 3 och 4 trivs de sämre i skolan. Det tror vi beror på att 

dessa skolor i områdena är mer heterogena på grund av att de har ett större upptagningsområde än de 

andra två områdena. Detta kan i sin tur öppna upp för en negativ skolattityd. Att man trivs sämre i 

skolan tror vi kan signalera en negativ skolattityd. På frågan om trivsel fick vi svar som gav fem 

värden där det lägsta värdet var “Bra” och det högsta värdet var “Inte alls bra”. Hypotesen bekräftas 

vid en positiv regressionskoefficient.  

 

Hypotes 12. Om ungdomar bor i område 3 och 4 så tycker de att skolan är mindre viktig. Vi tror 

att det område som ungdomarna går i skola i påverkar hur viktig de tycker att skolan är. Skolorna i 

område 3 och 4 hade större upptagningsområde och var profilerade skolor. Sammansättningen av 

elever var mera heterogen än i de andra områdena. Därför väljer vi att urskilja dessa två områden. 

Fem värden från “Viktig” som är lägst till “Inte alls viktig” som är högst anger hur viktig 

informanterna tycker att skolan är. Hypotesen bekräftas vid en positiv regressionskoefficient.  

5.3 Analytisk statistik 

Som tidigare tagits upp kan man med hjälp av faktoranalysen se om det finns en samvariation mellan 

variabler som inte kunnat ses innan. Det är vissa kriterier som måste uppnås om materialet lämpar sig 

för en faktoranalys, ett av dem är Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). I detta fall var KMO-värdet 0,335, vilket är för lågt för att vi ska kunna 

utföra en faktoranalys på materialet. Enligt Djurfeldt & Barmark (2009) är det inte heller nödvändigt 

att göra en faktoranalys när man har hypoteser som testar variablers samband.  

5.3.1 Regressionsanalys  

För att anknyta till uppsatsens syfte, att undersöka om attityd till skolan kan härledas till subkultur, 

upprepar vi frågeställningarna på nytt. Går det att härleda elevers attityd till skolan till deras 

subkultur? I hur stor utsträckning förekommer subkulturer (alternativ musiksmak det vill säga icke-

mainstream musiksmak)? Finns det ett orsakssamband mellan musiksmak och 

geografiskt/sociokulturellt område? Vi valde att göra 12 olika regressionsanalyser, det vill säga 

hypotesprövningar. De oberoende variabler som handlade om subkultur var musikstil, egendefinition 

och intressen. De ställdes mot de beroende variablerna som handlade om skolattityd: viktigt, trivsel 

och skolk. Vi ville även se om det fanns något samband mellan område och skolattityd, vilket vi också 

gjorde regressionsanalys på. För att göra en enkel regressionsanalys krävs det att den beroende 

variabeln är numerisk. Vi ville se om det fanns något samband eller inte och om vi i så fall skulle 
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behålla eller förkasta hypotesen. Genomgående krävs att signifikansnivån är under 0,05 samt att 

koefficienten ska vara positiv för att det ska finnas ett orsakssamband.  

5.3.2 Resultat av variabeln Skolk 

För att se om det fanns något orsakssamband mellan variabeln skolk och de oberoende variablerna 

testades de genom regressionsanalyser. För Hypotes 1 (bilaga C:1), om ungdomar lyssnar på 

musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så är de mer benägna att skolka än om de har någon 

annan musiksmak, visar regressionsanalysen att det inte finns något samband med dessa variabler. 

Hypotesen förkastas. Däremot ser man att det finns ett samband mellan pop och skolk. 

Signifikansnivån var 0,004 och koefficienten (-0,229) visar att de som lyssnar på pop inte skolkar. För 

Hypotes 2 (bilaga C:2), om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så är de mer benägna att 

skolka, visar att hypotesen ska förkastas, inget samband finns mellan dessa variabler.  

 

Hypotes 3 (bilaga C:3), om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på 

musik, spela musik, film eller tv/datorspel så har de större benägenhet att skolka, förkastas. Alla 

variabler i resultatet är över signifikansnivån 0,05, vilket betyder att det är slumpen som är avgörande 

i resultatet. Däremot kan kompisar ha ett samband med skolk, om än ganska svagt. Signifikansnivån 

ligger väldigt nära 0,05-gränsen (0,054) och koefficienten är positiv (0,156) vilket betyder att intresse 

kompisar påverkar benägenheten att skolka.  

5.3.3 Resultat av variabeln Viktig  

Vi gjorde en regressionsanalys för att se om det fanns något orsakssamband mellan den beroende 

variabeln hur viktig man tycker skolan är, och de oberoende variablerna. Dessa är musikstilarna 

hiphop eller techno/trance/house, om eleverna tycker att de har en alternativ stil samt om det finns 

samband mellan intressen som antingen kompisar, sport, träning, lyssna på musik, spela musik, film 

eller tv/datorspel. För Hypotes 4 (bilaga C:4), om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller 

techno/trance/house så tycker de att skolan är mindre viktig, finns inget samband och hypotesen 

förkastas. Däremot är musikstilen pop signifikant (0,047) vilket visar att det finns ett samband mellan 

pop och att man tycker skolan är mindre viktig eftersom koefficienten (0,161) är positiv.  

 
Resultatet av regressionsanalysen visar att hypotes 5 (bilaga C:5), om ungdomar har svarat att de har 

en alternativ stil så tycker de att skolan är mindre viktig, förkastas. Signifikansnivån låg över 0,05. I 

hypotes 6 (bilaga C:6), om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på 

musik, spela musik, film, tv/datorspel så tycker de att skolan är mindre viktig, finns ett samband. Men 

endast för variabeln lyssna på musik, där signifikansnivån var 0,035 och koefficienten -0,169. 

Hypotesen förkastas eftersom de som lyssnar på musik tycker att skolan är viktig och inte tvärtom. 

För de andra variablerna förkastas hypotesen eftersom de låg över signifikansnivån.  
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5.3.4 Resultat av variabeln Trivsel 

I regressionsanalysen mellan beroende variabel trivsel i skolan och de oberoende variablerna intresse, 

musikstil och alternativ stil ville vi se om det fanns något orsakssamband. I hypotes 7 (bilaga C:7), om 

ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, spela musik, film eller 

tv/datorspel så trivs de sämre i skolan, är det endast intresset film som är signifikant. Hypotesen 

förkastas inte även om den får ett visst, om än begränsat, stöd.  

 

Hypotes 8 (bilaga C:8) var om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så 

trivs de sämre i skolan. Enligt resultatet finns ett orsakssamband mellan techno/trance/house och 

trivsel, signifikansnivå 0,026 och eftersom koefficienten var positiv (0,176) förkastas inte hypotesen. 

Variabeln techno/trance/house visar på en tendens att trivas sämre i skolan. För variabeln hiphop 

förkastas hypotesen eftersom den inte var signifikant. Regressionsanalysen för hypotes 9 (bilaga C:9), 

om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så trivs de sämre i skolan, visar resultatet att det 

inte finns något samband mellan trivsel och eleverna som har en alternativ stil, hypotesen förkastas 

för att signifikansnivån var över 0,05.  

5.3.5 Mothypotes - område 

Vår mothypotes visar att område har en större påverkan på attityden till skolan mer än vad de 

variablerna för subkultur har. Resultatet för hypotes 10 (bilaga C:10), om ungdomar bor i område 3 

och 4 så har de större benägenhet att skolka, visar att det finns ett negativt samband mellan skolk och 

område. Signifikansnivån är satt till 0,05, vilket alla variabler ligger under. Men hypotesen förkastas 

eftersom den inte har en positiv koefficient samt att område 3 och 4 inte skiljer sig från område 1 och 

2.  

 

Resultatet från hypotes 11 (bilaga C:11), om ungdomar bor i område 3 och 4 trivs de sämre i skolan, 

visar att det inte finns något samband mellan trivsel i skolan utifrån boendeområde. Hypotes 11 

förkastas eftersom signifikansnivån var högre än 0,05. För hypotes 12 (bilaga C:12), om ungdomar 

bor i område 3 och 4 så tycker de att skolan är mindre viktig, visade det sig att det inte spelar någon 

roll vilket område man bor i vad gäller skolk. Nivån av skolk är låg i alla områden och hypotesen 

förkastas därför att det inte finns någon skillnad.   

5.3.6 Sammanfattning  

Regressionsanalysen visar att sambanden i materialet inte är speciellt stort, oftast beror dessa helt på 

slumpen. Resultatet visade att om man lyssnar på pop tycker man även att skolan är mindre viktig, 

men väldigt marginellt. Det man även kunde se var att mellan boendeområdet och hur mycket man 
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skolkar finns ett samband som visar att man inte skolkar speciellt mycket. Faktoranalysen visar dock 

att materialet är för litet för att vara analyserbart genom denna metod.   

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Utgångspunkten var att göra en kvantitativ undersökning genom enkäter. Några av de frågor vi ställde 

var formulerade så att informanterna skulle motivera sitt svar på frågan innan. Detta visade sig vara 

framgångsrikt då informanterna frikostigt delade med sig av sina tankar i några av frågorna. Metoden 

för studien fungerade bra utifrån vårt syfte. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval eftersom det 

gav oss ett stort antal informanter. Fastän enkäterna uppnådde 171 till antalet är materialet ändå för 

litet för att vara generaliserbart. I den här uppsatsen kan vi bara dra slutsatser utifrån vår urvalsgrupp. 

Vi inser i efterhand att vi hade kunnat göra intervjuer med några elever och på så sätt få en djupare 

känsla av materialet. En sådan metod kallas triangulering (Bryman, 2009).  

6.2 Resultatdiskussion 

Vår utgångspunkt var att vi sökte svar på hur ungdomar definierar sin stil och eventuell subkulturell 

tillhörighet i linje med Sernhedes definition (Fornäs et al., 1994). Studien tog en annan riktning då 

informanternas svar berättade om att subkulturell tillhörighet knappast är relevant eller ens existerar. 

Väldigt få av de tillfrågade eleverna uppgav att de hade en alternativ stil. Kanske var våra informanter 

alltför unga för att reflektera över sin stil. Det kan vara så att det är lättare när man blir lite äldre att 

definiera sin subkultur eller stil. En alternativ stil markerar en subkulturell tillhörighet som tar avstånd 

från mainstreamkulturen. Endast en mindre skara motsvarande 10 % av våra informanter medger att 

de har en alternativ stil eller tillhör en subkultur. Vår tolkning är att de allra flesta verkar tillhöra 

mainstreamkulturen. I linje med studien om The MeWe Generation (Lindgren et al., 2005) ser vi att 

subkulturell tillhörighet inte är lika viktigt för ungdomar idag som det var i tidigare generationer. Vad 

som är viktigt är att uttrycka sin individuella personlighet som kan anpassas för olika sammanhang.  

 

Vi har utläst i frekvenstabellerna att vår urvalsgrupp inte har någon anmärkningsvärt negativ attityd 

till skolan, inte ens om man kopplar det till områden och socioekonomiska förhållanden, vilket vi 

kunde ha förväntat oss eftersom vi utgår från Willis (1977) teori. Ingen har t.ex. svarat att de inte alls 

trivs i skolan eller att de tycker att skolan inte alls är viktig. Ur vårt material kan vi endast se att ett 

fåtal av informanterna har tendenser till en negativ skolattityd. Majoriteten verkar vara välvilligt 

inställda till skolan. Vi tror att resultatet har att göra med att informanterna representerar en 

studiemotiverad grupp då de går gymnasieprogram som vanligtvis har studiemotiverade elever. Vår 
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urvalsgrupp skulle alltså kunna påvisa att ungdomar som inte hör till någon subkultur (det vill säga 

har en mainstreamstil) har en positiv attityd till skolan. Vi har därmed inte förkastat vår 

huvudhypotes. Dock finns heller inget stöd för att den håller.  

 

De vanligaste musikstilarna utifrån vår urvalsgrupp är hiphop, RnB, techno/trance/house, rock och 

pop. Det är den här musiken som i spelas mycket på radio just nu. Många lyssnar på pop som är en 

väldigt bred stil då väldigt många artister och band hamnar under denna kategori. Likaså är RnB 

mycket vanligt bland informanternas svar och vi tolkar det som att denna musikstil också hör till 

mainstreamkulturen då denna musik spelas mycket på radio och på TV.  

  

Förståelsen för subkultur och alternativ stil har ökat upplever vi. Subkultur har samtidigt mist sin 

tyngd, då samhället har fått en vana av ungdomskulturer. De flesta höjer inte längre på ögonbrynen åt 

excentriska ungdomar. Avståndet mellan både klasser och generationer har minskat. Toleransen är 

idag större skriver t.ex. Sernhede och Söderman (2010). Alla subkulturer och deras musikstilar är från 

början alternativa och underground. De föds ur en motståndsrörelse. Med tiden blir de mainstream 

och mister sitt värde och genomslagskraft. Vi får säga att tack vare subkulturerna finns det en oändlig 

variation vad gäller musik och stiluttryck lättillgänglig och fritt för alla idag. Mainstreammusiken 

visar sig också tydligt i våra enkätsvar då många uppger att de lyssnar på pop och annan musik som vi 

placerar in i detta fack. Mer än en tredjedel uppger att de lyssnar på radio av olika slag. Vi 

understryker härmed att ungdomar mer än någonsin tycks vara influerade av mainstreamkulturen. 

Samtidigt har mainstreamkulturen vuxit och innefattar i stort sätt alla sorters musikstilar i en 

kommersiell tappning. Vi tror också att TV har en extrem stor påverkan på vad ungdomar lyssnar på 

för musik genom barnprogram, tv-serier och talangjakter precis som vi nämner i Teori (Lury, 2002).  

 

Frigörelsen från föräldrarna kanske inte är lika drastisk och radikal idag som den var förut, åtminstone 

ser vi inga tendenser till det i vår undersökning. I alla fall inte om vi tolkar subkultur och negativ 

skolattityd som uppror och frigörelse gentemot föräldrarna. Kan det vara så att motståndet mot 

föräldragenerationen idag inte är lika stort? Kan det vara så att ungdomarna inte har behovet att 

revoltera? Om man ser till Hougaards omdebatterade begrepp curlingföräldrar, kan det vara en faktor 

som påverkar dessa barn. Vi kan bara spekulera i huruvida de är en produkt av deras föräldrars 

uppfostran där motstånd och uppror inte längre är nödvändigt. Vi tror också att barn uppfostras på ett 

helt annat sätt idag bl.a. genom ett barnperspektiv hos föräldrarna. Detta tror vi kan bidra till att 

avståndet och därmed motståndet till vuxenvärlden inte blir lika stort, som vi sett i tidigare 

generationer.  
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Anledningen till att det är så få ungdomar som uppger att de tillhör en subkultur tror vi även kan bero 

på de klasser vi undersökte. Alla skolor ligger i Stockholmsområdet och de gymnasieprogrammen vi 

besökte är i huvudsak desamma till innehållet.  

6.3 Attityd till skolan 

I enlighet med Skolverkets rapport om attityd till skolan (2011) ser vi att elever uppger att de inte 

skolkar i särskilt stor utsträckning. Vår rapport visar dock att de skolkar någon gång emellanåt medan 

Skolverkets rapport tyder på att de aldrig skolkar. Naturligtvis tar vi i beaktande att båda 

undersökningarna utgår från elevernas egna svar. Resultatet kan alltså vara påverkat av makt från 

undersökningsagenten (Bryman, 2009). Möjligen kan eleverna ha varit ärligare då de svarade på vår 

undersökning, eller så är det sannolikt att vår undersökningsgrupp skolkar i större utsträckning än 

motsvarande grupp i riket (http://www.skolverket.se).  

 

Regressionsanalysen visar att pop är den enda musikstil som har ett samband med skolk. De som 

lyssnar på pop har en tendens att skolka någon gång emellanåt, men inte ofta. Pop är även som vi 

tidigt nämnt en vanlig musiksmak bland informanterna och vi tolkar den som mainstreammusik, 

vilket gör att många lyssnar på det. Överlag visade vår undersökning att det var få som skolkade ofta 

men ett stort antal skolkade någon gång emellanåt. En anledning till att det förekom lite skolk kan 

vara att informanterna gick den första terminen på gymnasiet. De kan då antas vara mer 

studiemotiverade och ta skolan på större allvar än senare under utbildningen, då man blir både mer 

van och trött. En annan anledning kan givetvis vara att de här eleverna var väldigt studiemotiverade 

och inte skolkade särskilt mycket av den anledningen. Även här kan vi göra en koppling till The 

MeWe Generation (Lindgren et al., 2005) som enligt författarna är en generation som siktar högt och 

ser sin möjlighet i livet genom utbildning.  

 

Vi mötte ett intressant delresultat i undersökningen, nämligen att det fanns vitt skilda motiv till att 

skolka och vi såg en tydlig skillnad mellan de fyra områdena. Genom svaren på de öppna frågorna 

leddes vi in på nya tankebanor. Vi är medvetna om att delresultatet inte har någon tillförlitlighet men 

vi tycker ändå att de är viktiga att belysa. Vi fick en helt ny bild av varför vissa elever valde att 

skolka. Många av eleverna var så studiemotiverade att de väljer att skolka för att få tid att plugga. 

Flera uppger att de har så mycket i skolan att de inte har tid att färdigställa skoluppgifter eller plugga 

till prov om de skulle gå på alla lektioner. Denna paradox tycker vi är intressant och den bör 

uppmärksammas. Speciellt med tanke på den reform som träder i kraft 1 januari 2012 som CSN tagit 

fram och som stramar åt reglerna kring skolk och skolkrapportering (http://www.csn.se). Den enskilde 

läraren kommer att avgöra vilken nivå av skolk som är rimlig och studiebidraget kommer att dras in 

redan vid några timmars ogiltig frånvaro vid upprepade tillfällen.  
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6.4 Sociokulturella variationer i områdena 

Vi valde att utgå från en kvantitativ metod istället för att på klassiskt vis inom detta forskningsfält gå 

in i en specifik subkultur för att undersöka den. Tack vare det fick vi en vidare bild av hur 

ungdomarna förhåller sig till skola och subkultur. De fyra områden där vi gjorde undersökningen 

visade sig i vårt material vara mer olika än väntat. Det som kommit fram är att området har en större 

påverkan på flertalet variabler. Som vi redan nämnt kan vi också se att motiveringar till skolk skiljer 

sig något åt mellan områdena. En tolkning är också att området påverkar musiksmak och attityd till 

skolan, i enlighet med Bourdieus (1993) teori om socioekonomiska faktorer som påverkar smak. 

Sambandet mellan område och motiveringen till varför man skolkar är starkt. Skolket motiverades 

olika beroende av området och detta tolkar vi utifrån Bourdieus teori, som hävdar att förutsättningar 

för utbildning kan vara beroende på socioekonomiska faktorer. Vi såg också en tydlig uppdelning vad 

gäller musiksmak som var kopplat till område. Indiepop, indierock, rock och pop visar sig vara 

vanliga musikstilar i område 1 medan hiphop, RnB och reggae var vanligare i område 4. Detta tolkar 

vi utifrån respektive områdes socioekonomiska status samt etniska sammansättning. I områden där 

modersmålet framförallt är svenska ser vi att ungdomarna i större utsträckning lyssnar på pop och 

rock. På samma sätt ser vi att i etnisk heterogena områden uppger ungdomarna att de lyssnar hiphop, 

RnB och även reggae.  

7. Slutsats 
Vår uppsats hade från början en ungdomssociologisk ingång. Vi har nu insett att vår frågeställning har 

en pedagogisk dimension. Den samlade erfarenheter vi har fått av vår studie och utifrån vår 

urvalsgrupp, är att det inte finns någon utpräglad subkultur som påverkar ungdomars attityd till 

skolan. Ungdomskulturen har förändrats och att tillhöra en subkultur verkar inte vara lika viktig och 

avgörande idag som det var tidigare. I stället har ett individualistiskt synsätt framkommit av 

informanternas svar på de öppna frågorna i enkäten där många understryker vikten av att gå sin egen 

väg och att tro på sig själv. 

 

Vad vi också sett är att skolk ter sig olika beroende på det område informanternas skola ligger i. Vissa 

elever har bättre förutsättningar än andra att lyckas i skolan och många ville inte göra sina föräldrar 

besvikna. Vi ser olika tendenser i olika områden och den medvetenheten måste vi som blivande lärare 

ha med oss in i vår verksamhet.  

 

Eftersom vi ser uppsatsen ur ett lärarperspektiv har vi av detta arbete fått inspiration för vår framtida 

lärargärning. Enligt flera källor har vi som tidigare nämnt fått det bekräftat ännu en gång att 

undervisningen måste utgå från eleven. De elever vi kommer att arbeta med i framtiden på högstadiet 
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och gymnasiet kommer att vara tonåringar. Denna period betyder ofta nya prövningar för alla 

individer och skolan kommer att ta upp en stor del av deras tid och av deras liv. Vi inser att vi står 

inför ett viktigt uppdrag att bemöta dessa individer på ett så bra sätt som möjligt. Vi kommer aldrig att 

lära känna alla elever på djupet, och det är heller inte meningen med vårt yrke. Men vi måste se till att 

vi alltid försöker förstå och ta dessa ungdomar på allvar, och inte möta deras attityder och livsstil med 

skepsis. Istället bör vi försöka sätta oss in i deras livssituation och bejaka det kreativa i deras kultur 

(oavsett om de tillhör mainstreamkulturen eller en subkultur) istället för att motverka den. Vi förstår 

också att situationen för ungdomar idag ser annorlunda ut (och kommer att förändras i framtiden) i 

jämförelse med hur det sett ut tidigare.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning  

I den här studien har vi undersökt om elevers attityd till skolan kan härledas till subkultur. Eftersom vi 

hade en liten urvalsgrupp skulle vi gärna se att fortsatt forskning görs på en rikstäckande grupp för att 

få ett användbart resultat. Vår undersökning tog plats i Stockholmsområdet och på socioekonomiska 

ganska likvärdiga skolor. En större urvalsgrupp som representerar alla sorters områden skulle ge ett 

intressantare och mer tillförlitligt resultat. Unikt i ett ungdomskulturellt forskningssammanhang är att 

vi i vår studie valde att titta allmänt på en större grupp ungdomar. Vår urvalsgrupp var ett antal klasser 

på ett antal skolor där vi tog reda på om subkultur fanns. Traditionellt inom ungdomsforskning är 

istället att söka upp och tränga in i en specifik subkulturell grupp som man medvetet valt ut. Kanske 

kan den metod vi använde vara föredömlig för framtida forskning på ungdomskultur och subkultur 

generellt. Från resultatet framkom att ungdomar skolkar av olika anledning beroende på geografiskt 

område. Vi skulle gärna se fortsatt forskning på just skolk, eftersom vi upptäckte att elevers motiv till 

skolk varierade stort. Vi tror att ökad kunskap om skolk ur ett elevperspektiv skulle kunna påverka 

den politiska debatten om skolan. Generellt saknar vi uppdaterad ungdomsforskning vilket vi tycker 

behövs då ungdomars förutsättningar och kultur förändras med varje generation. 
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9. Bilagor 

Bilaga A: Enkät 

Bilaga B: Frekvenstabell 

Bilaga C: Regressionsanalys 
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BILAGA A – Enkät 

 

Enkätundersökning om stil och attityd till skolan 
  

Vi är två studenter vid Stockholms Universitet som skriver vårt examensarbete på institutionen för 
barn- och ungdomsvetenskap. I vår studie vill vi ta reda på om det finns ett samband mellan 
gymnasieelevers attityd till skolan och deras stil eller subkultur. I enkäten ställer vi frågor om vilken 
musik du lyssnar på, vilken stil du har och vad du har för attityd till skolan. Vi är väldigt tacksamma om 
Du vill hjälpa oss och delta i undersökningen. Alla svar är värdefulla för vår studie! 
  
Det är frivilligt att svara på enkäten och du får avbryta om du vill. Om du väljer att svara vill vi såklart 
att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. Du kommer naturligtvis att vara anonym och dina svar 
kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer endast att användas i vårt examensarbete. Om 
du vill ta del av resultatet av undersökningen är Du välkommen att kontakta oss i januari 2012 då 
uppsatsen beräknas vara färdigställd. Stort tack för din medverkan! 
 
 
 

Erika Skoglund    Malin Sjöberg  
erikaskoglund@yahoo.se        m_sjoberg74@hotmail.com 
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1. Kön?      
▢ Tjej   ▢ Kille       

 
2. Vilken sorts musik lyssnar du på?  
    Nedan är förslag på olika musikstilar, precisera gärna med band/artister. Kryssa i max fem alternativ. 

▢ Hiphop 
▢ RnB 
▢ Punk 
▢ Ska 
▢ Rock 
▢ Hårdrock/Metal 
▢ Rockabilly 
▢ Indierock 
▢ Indiepop 
▢ Progg 

▢ Klassisk musik 
▢ Dansband 
▢ Schlager 
▢ Country 
▢ Blues 
▢ Soul 
▢ Jazz 
▢ Pop 
▢ Singer/Songwriter 
▢ Vispop 

▢ Folkmusik 
▢ Gospel 
▢ Musikal 
▢ Techno/trance/house 
▢ Synt 
▢ Reggae 
▢ Orientalisk musik 
▢ Annat:________________ 
   ______________________ 
   ______________________ 

 
3. Hur trivs du i skolan? 

Bra Ganska bra Varken eller Mindre bra Inte alls bra 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 
4. Hur viktig tycker du att skolan är? 

Viktig Ganska viktig Varken eller Mindre viktig Inte alls viktig 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 
5. Vad fick dig att välja/söka det program du går nu? 
         ▢ Kompisar   

▢ Min familj     
▢ Har varit intresserad av inriktningen länge      
▢ Gymnasiemässan/studievägledare   
▢ Annat: ____________________________________________________ 

 
6. Tror du att du kommer plugga vidare efter gymnasiet?  

▢ Ja   ▢ Nej    ▢ Vet ej     
 
7. Är det någon i din familj som har studerat på högskola/universitet?  

▢ Ja   ▢ Nej    ▢ Vet ej 
 
Vem/vilka? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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8. Brukar du skolka? 
▢ Aldrig 
▢ Har hänt någon enstaka gång 
▢ Någon gång i månaden 
▢ Någon gång i veckan 
▢ Flera gånger i veckan 
 
Motivera ditt svar. Vi vill gärna veta varför du skolkar eller inte skolkar och från vilka      
lektioner du i så fall uteblir från? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
9. Har du en alternativ stil (dvs hör du till någon subkultur)?  

T ex punkare, skatare, emo osv.  
▢ Ja   ▢ Nej    ▢ Vet ej    
     

10. Om Ja, vad skulle andra kalla den stilen? T ex punkare, skatare, emo osv.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

11. Har din stil påverkats/ändrats sedan du började gymnasiet?  
▢ Ja   ▢ Nej    ▢ Vet ej 
 
Motivera ditt svar.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
12. Finns det några åsikter/värderingar som hör till din stil (subkultur)? 

▢ Ja   ▢ Nej    ▢ Vet ej  
 
13. Om Ja, vilken/vilka?  

__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   

 
14. Vilken/vilka intressen är viktiga för dig? 

▢ Djur 
▢ Natur/friluftsliv 
▢ Politik 
▢ Mode 
▢ Inredning 
▢ Matlagning 
▢ Spela musik 
▢ Motor 

▢ Konst 
▢ Teater 
▢ TV-/datorspel 
▢ Film 
▢ Sport  
▢ Träning 
▢ Resor 
▢ Litteratur 

▢ Skate 
▢ Dans 
▢ Lyssna på musik 
▢ Rollspel 
▢ Extremsport 
▢ Annat:________________ 
   ______________________ 
   ______________________ 
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15. Hur mycket lyssnar du aktivt på musik? 
         ▢ Mindre än 30 min/dag     

▢ 30 min -1 timme/dag 
▢ 1-2 timmar/dag  
▢ 2-4 timmar/dag     
▢ Mer än 4 timmar/dag 
 

16. Genom vilket medie lyssnar du på musik? 
▢ Datorn 
▢ Mobilen/mp3-spelaren 
▢ Vinyl/cd 
▢ Radio 
▢ Konserter 

 
17. Tycker du att musiktexters innehåll/betydelse/budskap är viktigt? 

▢ Ja   ▢ Nej    ▢ Vet ej 
 
18. Vilken musik fick du lyssna på i ditt hem under din uppväxt? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

Tack för din medverkan!  
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BILAGA B – Frekvenstabell från SPSS över musikstilar 

 
Hiphop 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 98 57,3 57,3 57,3 

Ja 73 42,7 42,7 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
RnB 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 84 49,1 49,1 49,1 

Ja 87 50,9 50,9 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Punk 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 165 96,5 96,5 96,5 

Ja 6 3,5 3,5 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Ska 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 171 100,0 100,0 100,0 
 

Rock 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 118 69,0 69,0 69,0 

Ja 53 31,0 31,0 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Hårdrock 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 154 90,1 90,1 90,1 

Ja 17 9,9 9,9 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Rockabilly 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 170 99,4 99,4 99,4 

Ja 1 ,6 ,6 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Indierock 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 158 92,4 92,4 92,4 

Ja 13 7,6 7,6 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Indiepop 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 155 90,6 90,6 90,6 

Ja 16 9,4 9,4 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Progg 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 170 99,4 99,4 99,4 

Ja 1 ,6 ,6 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Klassisk musik 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 164 95,9 95,9 95,9 

Ja 7 4,1 4,1 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Dansband 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 167 97,7 97,7 97,7 

Ja 4 2,3 2,3 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Schlager 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 168 98,2 98,2 98,2 

Ja 3 1,8 1,8 100,0 
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Total 171 100,0 100,0    
 

Country 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 162 94,7 94,7 94,7 

Ja 9 5,3 5,3 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Blues 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 160 93,6 93,6 93,6 

Ja 11 6,4 6,4 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Soul 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 152 88,9 88,9 88,9 

Ja 19 11,1 11,1 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Jazz 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 163 95,3 95,3 95,3 

Ja 8 4,7 4,7 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Pop 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 111 64,9 64,9 64,9 

Ja 60 35,1 35,1 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Singer/Songwriter 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 157 91,8 91,8 91,8 

Ja 14 8,2 8,2 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Vispop 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 170 99,4 99,4 99,4 

Ja 1 ,6 ,6 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Folkmusik 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 169 98,8 98,8 98,8 

Ja 2 1,2 1,2 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Gospel 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 171 100,0 100,0 100,0 
 

Musikal 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 168 98,2 98,2 98,2 

Ja 3 1,8 1,8 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Techno/trance/house 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 93 54,4 54,4 54,4 

Ja 78 45,6 45,6 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Synt 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 170 99,4 99,4 99,4 

Ja 1 ,6 ,6 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Reggae 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 155 90,6 90,6 90,6 

Ja 16 9,4 9,4 100,0 
Total 171 100,0 100,0    
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Orientalisk musik 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 171 100,0 100,0 100,0 
 

Reggaeton/Dancehall 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 168 98,2 98,2 98,2 

Ja 3 1,8 1,8 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Film-/TVmusik 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 169 98,8 98,8 98,8 

Ja 2 1,2 1,2 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Östasiatisk 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 167 97,7 97,7 97,7 

Ja 4 2,3 2,3 100,0 
Total 171 100,0 100,0    

 
Fler än 5 alternativ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 152 88,9 88,9 88,9 

Ja 19 11,1 11,1 100,0 
Total 171 100,0 100,0    
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BILAGA C – Regressionsanalys över samtliga hypoteser 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

C:1 
Regressionsanalys av hypotes 1,  
Om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så är de mer benägna att skolka än om de har någon annan (beroende 
variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 
95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 2,026 ,125   16,165 ,000 1,778 2,273       

Hiphop -,202 ,155 -,112 -1,302 ,195 -,508 ,104 -,080 -,101 -,097 
RnB ,042 ,156 ,024 ,270 ,787 -,266 ,350 -,083 ,021 ,020 
Rock -,166 ,147 -,086 -1,131 ,260 -,456 ,124 -,064 -,088 -,084 
Pop -,428 ,148 -,229 -2,883 ,004 -,721 -,135 -,228 -,219 -,215 
Techno/trance/house ,259 ,140 ,144 1,848 ,066 -,018 ,535 ,100 ,142 ,138  

a. Beroende variabel: Brukar du skolka? 
 

C:2 
Regressionsanalys av hypotes 2, 
Om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så är de mer benägna att skolka (beroende variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for 
B Correlations 

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  
1 (Constant) 2,000 ,158   12,625 ,000 1,687 2,313       

Ja, alternativstil. ,053 ,260 ,019 ,203 ,840 -,460 ,565 ,069 ,016 ,016 
Nej, alternativstil. -,183 ,178 -,094 -1,028 ,305 -,535 ,169 -,104 -,079 -,079  

a. Beroende variabel: Brukar du skolka? 
 

C:3 
Regressionsanalys av hypotes 3, 
Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, spela musik, film, tv/datorspel så har de större benägenhet att skolka 
(beroende variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B 
Std. 
Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,764 ,181   9,723 ,000 1,406 2,122       
Kompisar (intresse) ,478 ,247 ,156 1,936 ,055 -,010 ,965 ,134 ,150 ,149 
Film ,126 ,150 ,070 ,839 ,403 -,171 ,423 ,044 ,066 ,065 
TV-/datorspel ,106 ,148 ,059 ,716 ,475 -,187 ,399 ,049 ,056 ,055 
Spela musik ,034 ,153 ,017 ,221 ,825 -,268 ,335 ,018 ,017 ,017 
Lyssna ,096 ,157 ,049 ,611 ,542 -,214 ,405 ,009 ,048 ,047 
Extremsport ,064 ,264 ,019 ,243 ,808 -,457 ,585 ,015 ,019 ,019 
Träning -,194 ,149 -,105 -1,301 ,195 -,489 ,100 -,094 -,102 -,100 
Sport -,018 ,147 -,010 -,125 ,901 -,309 ,272 -,003 -,010 -,010  

a. Beroende variabel: Brukar du skolka? 
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C:6 
Regressionsanalysav hypotes 6, 
Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, spela musik, film, tv/datorspel så tycker de att skolan är mindre viktig 
(beroende variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,352 ,107   12,586 ,000 1,140 1,564       
Kompisar (intresse) ,258 ,146 ,140 1,767 ,079 -,030 ,547 ,144 ,137 ,134 
Film ,129 ,089 ,118 1,446 ,150 -,047 ,305 ,063 ,113 ,110 
TV-/datorspel -,005 ,088 -,005 -,059 ,953 -,178 ,168 ,026 -,005 -,004 
Spela musik -,054 ,090 -,046 -,594 ,553 -,232 ,125 -,057 -,046 -,045 
Lyssna -,197 ,093 -,169 -2,124 ,035 -,380 -,014 -,172 -,164 -,161 
Träning ,055 ,088 ,050 ,627 ,532 -,119 ,229 ,020 ,049 ,048 
Sport -,015 ,087 -,014 -,174 ,862 -,186 ,156 ,025 -,014 -,013  

a. Beroende variabel: Hur viktig tycker du skolan är? 
 

C:5 
Regressionsanalysav hypotes 5, 
Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, spela musik, film, tv/datorspel så tycker de att skolan är mindre viktig 
(beroende variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,406 ,095   14,731 ,000 1,218 1,595       
Ja, alternativstil. -,143 ,156 -,084 -,915 ,362 -,452 ,166 -,039 -,070 -,070 
Nej, alternativstil. -,098 ,107 -,083 -,911 ,363 -,310 ,114 -,038 -,070 -,070  

a. Beroende variabel: Hur viktig tycker du skolan är? 
 

C:4 
Regressionsanalys av hypotes 4, 
Om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så tycker de att skolan är mindre viktig (beroende variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,429 ,076   18,757 ,000 1,278 1,579       
Hiphop -,132 ,094 -,121 -1,396 ,165 -,318 ,055 -,165 -,108 -,105 
RnB -,119 ,095 -,111 -1,255 ,211 -,306 ,068 -,109 -,097 -,095 
Rock -,052 ,089 -,044 -,577 ,565 -,228 ,125 -,025 -,045 -,044 
Pop ,181 ,090 ,161 2,002 ,047 ,003 ,359 ,107 ,154 ,151 
Techno/trance/house -,083 ,085 -,077 -,970 ,333 -,251 ,085 -,111 -,075 -,073  

a. Dependent Variable: Hur viktig tycker du skolan är? 
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C:7 
Regressionsanalysav hypotes 7, 
Om ungdomar har något av intressena kompisar, sport, träning, lyssna på musik, spela musik, film, tv/datorspel så trivs de sämre i skolan (beroende 
variabel). 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,171 ,146   8,044 ,000 ,883 1,458       
Spela musik -,167 ,124 -,103 -1,343 ,181 -,412 ,078 -,089 -,105 -,102 
Film ,244 ,121 ,162 2,015 ,045 ,005 ,483 ,152 ,156 ,154 
Sport -,009 ,120 -,006 -,071 ,943 -,245 ,228 ,050 -,006 -,005 
Träning ,153 ,122 ,101 1,258 ,210 -,087 ,394 ,114 ,098 ,096 
Lyssna ,069 ,127 ,043 ,542 ,588 -,182 ,320 ,062 ,042 ,041 
Extremsport -,073 ,216 -,026 -,339 ,735 -,499 ,353 -,012 -,027 -,026 
Kompisar (intresse) ,203 ,202 ,080 1,002 ,318 -,197 ,602 ,037 ,078 ,076  

a. Beroende variabel: Hur trivs du i skolan? 
 
 

C:9 
Regressionsanalysav hypotes 9, 
Om ungdomar har svarat att de har en alternativ stil så trivs de sämre i skolan (beroende variabel). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,594 ,131   12,170 ,000 1,335 1,852       
Ja, alternativstil. -,278 ,215 -,118 -1,296 ,197 -,702 ,146 -,048 -,099 -,099 
Nej, alternativstil. -,210 ,147 -,130 -1,428 ,155 -,501 ,081 -,066 -,109 -,109  

a. Beroende variabel: Hur trivs du i skolan? 
 
 

C:8 
Regressionsanalysav hypotes 8, 
Om ungdomar lyssnar på musikstilarna hiphop eller techno/trance/house så trivs de sämre i skolan (beroende variabel). 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta  t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B Correlations 
Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part  

1 (Constant) 1,487 ,104   14,237 ,000 1,281 1,693       
Hiphop -,144 ,129 -,096 -1,113 ,267 -,399 ,111 -,101 -,086 -,084 
RnB -,243 ,130 -,164 -1,869 ,063 -,499 ,014 -,160 -,144 -,141 
Rock -,155 ,122 -,097 -1,269 ,206 -,397 ,086 -,051 -,098 -,095 
Pop ,119 ,124 ,077 ,960 ,339 -,126 ,363 ,018 ,075 ,072 
Techno/trance/house ,262 ,117 ,176 2,245 ,026 ,032 ,492 ,137 ,172 ,169  

a. Beroende variabel: Hur trivs du i skolan? 
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C:10  
Regressionsanalys av hypotes 10,  
Om ungdomar bor i område 3 och 4 så har de större benägenhet att skolka (beroende variabel) 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

95,0% Confidence Interval for 
B Correlations 

Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

(Constant) 2,000 ,840   2,382 ,018 ,342 3,658       

Danderyd ,345 ,847 ,181 ,408 ,684 -1,328 2,018 ,361 ,032 ,029 

Huddinge -,443 ,847 -,237 -,523 ,602 -2,114 1,229 -,267 -,041 -,038 

Söder -,320 ,856 -,127 -,374 ,709 -2,011 1,371 -,091 -,029 -,027 

1 

Solna -,172 ,854 -,072 -,202 ,840 -1,859 1,514 -,025 -,016 -,015 

a. Beroende variabel: Brukar du skolka? 

 
 
 

C:12  
Regressionsanalys av hypotes 12,  
Om ungdomar bor i område 3 och 4 så tycker de att skolan är mindre viktig (beroende variabel) 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

95,0% Confidence Interval for 
B Correlations 

Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

(Constant) 1,000 ,535   1,869 ,063 -,057 2,057       

Danderyd ,364 ,540 ,316 ,673 ,502 -,702 1,430 ,054 ,052 ,051 

Huddinge ,197 ,540 ,175 ,365 ,716 -,868 1,262 -,173 ,028 ,028 

Söder ,400 ,546 ,263 ,733 ,465 -,677 1,477 ,060 ,057 ,056 

1 

Solna ,448 ,544 ,313 ,824 ,411 -,626 1,523 ,107 ,064 ,063 

a. Beroende variabel: Hur viktig tycker du skolan är? 

 

C:11  
Regressionsanalys av hypotes 11,  
Om ungdomar bor i område 3 och 4 trivs de sämre i skolan (beroende variabel) 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

95,0% Confidence Interval for 
B Correlations 

Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

(Constant) 1,000 ,740   1,351 ,178 -,461 2,461       

Danderyd ,545 ,747 ,345 ,730 ,466 -,929 2,020 ,121 ,057 ,056 

Huddinge ,279 ,746 ,181 ,374 ,709 -1,194 1,752 -,137 ,029 ,029 

Söder ,360 ,755 ,172 ,477 ,634 -1,130 1,850 -,031 ,037 ,037 

1 

Solna ,517 ,753 ,262 ,687 ,493 -,969 2,003 ,062 ,053 ,053 

a. Beroende variabel: Hur trivs du i skolan? 
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