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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilka grupper av faktorer som bäst predicerar elevers skolkande. Med 

utgångspunkt i tidigare kvalitativa studier och forskning, undersöks orsaker till skolk med 

kvantitativ ansats, utifrån 5 458 15-åriga elevers enkätsvar från 2015 års PISA-undersökning. 

Skolfaktorer, hem- och familjefaktorer samt individfaktorer jämförs med varandra, och det 

visar sig att dessa tre bidrar med ungefär lika stor förklaring till elevers skolkande. Intressant är 

att mobbning enligt denna studie inte verkar samvariera med elevers skolk. 

 

Nyckelord: PISA, skolk, ogiltig frånvaro, logistisk regression 
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1 Introduktion 

Alla barn och ungdomar i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Elever som omfattas av 

skolplikten ska delta i den verksamhet som anordnas, om eleven inte har giltiga skäl till att inte 

närvara vid denna (7 kap. §2;§3, Skollagen, 2010:800). Ogiltig frånvaro, det vill säga skolk, 

kan ge negativa konsekvenser för inlärningsprocessen och därmed försvåra den fortsatta 

skolgången (Havik, Bru och Ertesvåg, 2015; Kearney, 2008; Wilson m.fl., 2008). Att förstå 

elevers skolk är därför en viktig del i att undvika och minska skolkandet. Tidigare studier har 

till stor del haft kvalitativa ansatser, där elever som skolkar eller tidigare har skolkat, fått 

besvara frågor om anledningar till sin skolfrånvaro (Havik, Bru och Ertesvåg, 2015).  Detta 

tillvägagångssätt gör det svårt att dra slutsatser om hela landets elever.  

Det finns inget nationellt system som övervakar frånvaro, och det är därför svårt att veta med 

säkerhet hur många elever det egentligen är som skolkar (TNS Sifo, 2016). I Skolinspektionens 

(2016, s. 12–14) rapport utifrån enkätsvar från rektorer, framkom att ungefär 4.6 procent av 

eleverna i årskurs 7–9 hade ogiltig upprepad ströfrånvaro. Ströfrånvaro definieras i den 

rapporten som ogiltig frånvaro som överstiger fem procent, under en tvåmånadersperiod. Detta 

motsvarar ungefär två dagars frånvaro under två månader. I rapporten går det också att läsa att 

ungefär 0.4 procent av eleverna i samma årskurs varit frånvarande i en sammanhängande period 

på minst en månad. 

I samband med PISA-undersökningen som genomfördes år 2015 fick eleverna som deltog även 

besvara en omfattande enkät. Utifrån denna enkät är målet med denna studie att förklara, 

jämföra och beskriva vad som skiljer elever som skolkar från de som inte gör det. I motsats till 

tidigare studier som behandlar orsaker till skolk, ämnar denna studie att ha en kvantitativ ansats. 

Baserat på vad som framkommit i tidigare forskning fokuserar denna studie på att undersöka 

vilka av de tre grupperna skolfaktorer, hem- och familjefaktorer samt individfaktorer, som 

främst kännetecknar skolkande elever. Frågan som ska besvaras i denna studie är således ”Vilka 

grupper av faktorer predicerar bäst elevers skolkande?” 

Studien inleds med beskrivning av urvalsmetod efterföljt av den teoretiska bakgrund som 

studien bygger på. Fortsättningsvis presenteras data och variabler, samt de metoder som 

används i studien. Avslutningsvis presenteras resultat, efterföljt av tillhörande diskussion samt 

diskussion om generaliserbarhet.  
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2 Datainsamling och urval 

Skolverket (2016, s. 9–13) beskriver Programme for International Student Assessment (PISA) 

som världens största elevstudie, utvecklad och framtagen av OECD. Studien undersöker 15-

åriga elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap samt läsförståelse. Sedan år 2000 har 

undersökningen genomförts var tredje år, både bland OECD- och icke OECD-länder. I samband 

med kunskapstesterna får eleverna besvara en omfattande enkät, vilken ligger till grund för 

denna studie. Undersökningen genomfördes under våren 2015, och målpopulationen var 15-

åriga elever som gick i sjunde klass eller högre. Då urvalet baseras på ålder och inte årskurs kan 

detta leda till att vissa som genomför testet har mer eller mindre skolerfarenhet än andra, även 

om en majoritet av de undersökta eleverna går i årskurs 9 på högstadiet (95 procent).  

Innan urvalet sker exkluderas vissa 15-åriga elever. Detta kan vara elever med till exempel 

allvarliga funktionsnedsättningar, eller elever som nyligen anlänt till landet och som inte hunnit 

lära sig språket. Detta medför att en viss del av målpopulationen exkluderas. Andelen 15-åriga 

elever som representeras i urvalet (täckningsgrad) är 94 procent. OECD-genomsnittet är 89 

procent (Skolverket, 2016, s. 11). 

Stickprovsdesignen är utformad i ett så kallat tvåstegsstratifierat urval. I det första steget är 

populationen skolor med 15-åriga elever. Skolor med liknande egenskaper delas upp i 

ömsesidigt uteslutande grupper för att försäkra sig om att hela populationen blir representerad, 

och därmed förbättra precisionen vid inferens. Utifrån detta viktas skolornas sannolikhet att 

ingå i urvalet utifrån antalet 15-åriga elever som finns i skolan; ett så kallat Probability 

Proportional to Size Sampling-urval. Med utgångspunkt i den nya indelningen – alla 15-åriga 

elever från de utvalda skolorna – var målet att välja ut 42 elever per skola genom ett obundet 

slumpmässigt urval. Antalet utvalda elever tilläts variera, men ej understiga 20 elever. 202 

skolor blev utvalda, med i genomsnitt 27 elever per skola. Av de 6 013 utvalda eleverna deltog 

sammanlagt 5 458 elever i undersökningen (OECD, 2017). 

Denna stickprovsdesign gör att Sveriges alla 15-åriga elever inte har samma sannolikhet att 

ingå i urvalet. På grund av detta måste enkätsvaren viktas olika. Viktningen gör det möjligt att 

få väntevärdesriktiga estimat, att kunna genomföra signifikanstester, samt för att kunna skapa 

konfidensintervall. Dessa vikter finns inkluderade i ursprungsdatan och används i alla 

beräkningar – om inget annat anmärks – med hjälp av SAS-tillägget IDB Analyzer. Datan finns 

tillgänglig på http://www.oecd.org/pisa/data/2015database/.  
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3 Teoretisk bakgrund 

Tidigare studier har i stor utsträckning haft en kvalitativ ansats för att undersöka vad som 

påverkar ogiltig frånvaro, detta bekräftas även av Havik, Bru och Ertesvåg (2015). Det 

kvantitativa materialet fokuserar i mycket liten utsträckning på orsaker, utan har snarare 

utgångspunkt i hur många elever som har ogiltig frånvaro. 

Skolverket (2010, s. 26) fann i sin kvalitativa studie att elevers frånvaro ofta beror på flera olika 

anledningar, snarare än någon enskild anledning. I studien hamnar fokus på två kategorier; 

skolfaktorer samt hem- och familjefaktorer. De skolfaktorer som menas påverka är bland annat 

pedagogiska och sociala, medan de faktorer som härrör till hemmet och familjen exempelvis 

kan vara stöttning hemifrån eller familjesituation. Konstenius och Schillaci (2010, s. 82) 

diskuterar även individfaktorer som en del i frånvaron. Med detta avses till exempel vad en 

individ anser om sig själv och sin kapacitet. Med bakgrund i det som framkommit i tidigare 

forskning kommer denna studie att behandla frågor med likartad karaktär från PISA-enkäten 

för att undersöka hur dessa faktorer samverkar med hur elever skolkar. Sammanfattat kommer 

fokus därmed att ligga på tre huvudsakliga faktorer som antas ha ett samband med skolk: 

 Skolfaktorer 

 Hem- och familjefaktorer 

 Individfaktorer 

Nedan följer motivering till var och en av dessa faktorers inkluderande i undersökningen utifrån 

tidigare studier. En sammanfattande beskrivning återfinns i avsnitt Variabler och förväntad 

effekt. 

Skolfaktorer 

Det är inte orimligt att anta att elever som skolkar gör det av anledningar som att de till exempel 

känner sig otillräckliga eller förbisedda. Det kan vara så att de förknippar skolmiljön med något 

negativt och därför väljer att undvika denna; varför återkomma till en plats där man känner sig 

otrygg? Havik, Bru och Ertesvåg (2014) samt Strand (2014) bekräftar i sina studier att 

relationen mellan elev och lärare är viktig för att förebygga ogiltig frånvaro. Havik, Bru och 

Ertesvåg (2014) beskriver även att elever som inte tar mycket plats riskerar att känna sig 

ignorerade av lärare som inte uppmärksammar eleven lika mycket som andra, och att även detta 

kan bidra till skolk. Med grund i detta inkluderas två index som representerar relationen mellan 
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elev och lärare; om eleven känner sig nedvärderad samt om eleven känner sig orättvist 

behandlad. I samma studie förklarar författaren att mobbning kan vara en viktig orsak till ogiltig 

frånvaro. Två index som representerar mobbning respektive kränkningar från andra elever 

inkluderas; ett som avser fysisk mobbning, samt ett som behandlar psykisk mobbning. Wilson 

m.fl. (2008) förklarar lärares oro till att elever med ogiltig frånvaro har problem med att få 

vänner, och att eleverna på grund av detta känner sig ensamma. Även Strand (2014) poängterar 

elevers upplevda ensamhet som ett problem. Ett index som representerar hur ensam eleven 

känner sig i skolan inkluderas därför i denna undersökning. 

Hem- och familjefaktorer 

Veenstra m.fl. (2010) beskriver att en låg socioekonomisk status kan förväntas vara en 

riskfaktor för ogiltig frånvaro. Med grund i detta inkluderas tre olika variabler som anses vara 

representerande för detta. Elevens föräldrars utbildning, familjens migrationsbakgrund samt ett 

index för social, ekonomisk och kulturell status. Virtanen m.fl. (2014;2013) kommer i sin studie 

fram till att föräldrarnas roll är viktig när det gäller att uppmuntra eleven att delta i undervisning, 

och lägger stor vikt på relationen elev – föräldrar. För att representera denna relation inkluderas 

ett index som visar elevens syn på föräldrarnas stöttning, intresse och uppmuntran, vad gäller 

skolgången. 

Individfaktorer 

Wilson m.fl. (2008) förklarar att många elever som skolkat, på något sätt blivit bestraffade av 

sina föräldrar. Till exempel genom att ha blivit förbjudna att använda datorn. Bimler och 

Kirkland (2001) tar även upp att mer lockande aktiviteter utanför skolan, till exempel datorspel, 

kan vara en bidragande orsak till skolk. Med grund i detta är det intressant att se på vilket sätt 

datoranvändande påverkar skolk, varför internetanvändande på helger respektive vardagar 

inkluderas. Bimler och Kirkland (2001) tar även upp fler orsaker som kan påverka skolk, bland 

annat brist på social kompetens, samt dåligt självförtroende. Som ovan nämnts förklarar Strand 

(2014) vikten av relationen till andra elever. Författaren förklarar att elever som skolkar i stor 

utsträckning inte känner sig accepterade av elever i samma klass. För att fånga dessa områden 

inkluderas tre olika index. Ett som visar på hur man upplever samarbete och grupparbeten, ett 

som representerar hur eleven känner sig inför prov och utmaningar, och till sist hur 

målmedveten eleven känner sig. 
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4 Data 

4.1 Variabler och förväntad effekt 

I Tabell 1 nedan presenteras samtliga använda variabler. Beskrivet finns vad variabeln avser att fånga, dess förväntade effekt på skolk samt hur 

den används och benämns i modellen. Med positiv effekt menas att skolket ökar om variabeln ökar och motsatsen gäller vid negativ effekt. För 

variabeln som har oklar effekt finns ingen tydlig intuition eller teori vad gäller effekten på skolk. Information om hur dummyvariablerna skapats 

finns i Bilaga C. Vad indexen avser att fånga baseras på vilka frågor i enkäten de har skapats från. Nedan presenteras vad de framtagna indexen 

bedöms representera. Information om hur de skapats finns utförligt beskrivet i avsnitt Explorativ faktoranalys. 
 

 Tabell 1. Variabler och dess förväntade effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jämförs mot referenskategorin IMMIG1; elev född i Sverige med minst en svenskfödd förälder.

Variabelnamn Variabeltyp Kommentar Förväntad effekt på skolk 

Beroende variabel    
Skolk Dummy 0 = Ej skolkat 1 = Skolkat minst en lektion (under den senaste tvåveckorsperioden)  
    
Oberoende variabler    
Skolfaktorer    
Ensamhet 

Index 

Hur ensam och missanpassad eleven känner sig på skolan Positiv 
Lärare_nedvärderande Om eleven uppfattat att läraren agerat nedvärderande mot eleven Positiv 
Lärare_orättvis Om eleven uppfattat att läraren behandlat eleven orättvist Positiv 
Fysisk_mobbning Om eleven blivit utsatt för fysisk mobbning som hot, våld eller andra mer handgripliga påhopp Positiv 
Psykisk_mobbning Om eleven blivit utsatt för psykisk mobbning som ryktesspridning, utfrysning eller motsvarande Positiv 
    
Hem- och familjefaktorer    
Morofarsutb_skola 

Dummy 
0 = Minst en av föräldrarna ej slutfört gymnasieutbildning 1 = Båda föräldrarna slutfört gymnasieutbildning Negativ  

IMMIG2 0 = * 1 = Elev född i Sverige men föräldrar födda i utlandet Positiv 
IMMIG3 0 = * 1 = Elev samt föräldrar födda i utlandet Positiv 
ESCS 

Index 
Ekonomisk, social och kulturell status Negativ 

Föräldrarsstöttning Hur väl elevens föräldrar stöttar denne i skolgången Negativ 
    
Individfaktorer    
Internetvardag  

Dummy 
0 = Mindre än 4 h/dag internetanvändning på vardagar 1 = Mer än 4 h/dag internetanvändning på vardagar Positiv 

Internethelg 0 = Mindre än 4 h/dag internetanvändning på helger 1 = Mer än 4 h/dag internetanvändning på helger Positiv 
Samarbete 

Index 
Hur väl man upplever gruppuppgifter och att samarbeta med andra personer för att lösa uppgifter Negativ  

Införprov Hur orolig man är över resultat på prov samt hur nervös man blir inför utmaningar Oklar effekt 
Målmedvetenhet Hur ambitiös och målmedveten man är inför skolan och framtiden Negativ 



6 

 

4.2 Deskriptiv statistik 

Nedan redovisas deskriptiv statistik av den undersökta variabeln skolk. Övrig deskriptiv 

statistik för de oberoende variablerna återfinns i Tabell 2 på följande sida. 

Figur 1 visar fördelningen av frågorna som behandlar lektionsskolkande samt 

heldagsskolkande. Frågan som ställs är ”Hur många gånger under de senaste två veckorna har 

följande hänt?” Vad gäller lektionsskolkande, har majoriteten av eleverna uppgett att de aldrig 

skolkat (83.7 procent). Av de som skolkat anger de flesta (12.2 procent) att de missat en eller 

två lektioner. Vad gäller heldagsskolkande har de flesta eleverna aldrig skolkat en hel dag (91.1 

procent). Av de elever som uppgett att de skolkat, har de flesta (6.6 procent) endast skolkat en 

eller två gånger. 

 

Figur 1. Fördelning av lektionsskolk samt heldagsskolk under de två senaste veckorna. 

Figur 2 visar fördelningen av den beroende variabeln; den totala andelen av skolkande elever 

under tvåveckorsperioden. Andelen skolkare är de elever som har skolkat minst en lektion. En 

majoritet av eleverna har inte skolkat (81 procent). 19 procent av eleverna har någon gång 

skolkat. 

 

Figur 2. Fördelning av skolkande elever (Beroende variabel).  
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Tabell 2 presenterar deskriptiv statistik för de oberoende variabler som används i modellen. 

Notera att flera av variablerna har medelvärde 0 och standardavvikelse 1, dessa är 

standardiserade faktorer som tolkas som index. De variabler som har minimumvärdet 0 samt 

maxvärdet 1 är av typen dummyvariabel. Variabeln ESCS är ett index som mäter ekonomisk, 

social och kulturell status. Indexet är framtaget av OECD genom faktoranalys, och har 

medelvärde 0 och standardavvikelse 1 för populationen elever i OECD (OECD, 2016, s. 205). 

Detta är anledningen till att medelvärdet och standardavvikelsen för de svenska eleverna inte 

har de exakta värdena 0 och 1. 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för oberoende variabler. 

Variabel Medelvärde Standard-

avvikelse 

Min Max N 

Skolfaktorer      

Ensamhet 0 1 -2.73 1.32 5071 

Lärare_nedvärderande 0 1 -1.03 4.26 4989 

Lärare_orättvis 0 1 -1.96 3.60 4989 

Fysisk_mobbning 0 1 -0.99 6.10 5138 

Psykisk_mobbning 0 1 -1.09 5.23 5138 

      

Hem- och familjefaktorer      

Morofarsutb_skola 0.77 0.42 0 1 5458 

IMMIG2 0.10 0.29 0 1 5283 

IMMIG3 0.07 0.26 0 1 5283 

ESCS 0.34 0.82 -3.96 3.06 5313 

Föräldrarsstöttning 0 1 -4.13 0.87 5273 

      

Individfaktorer      

Internetvardag 0.45 0.50 0 1 5191 

Internethelg 0.59 0.49 0 1 5193 

Samarbete 0 1 -3.03 2.11 5091 

Införprov 0 1 -2.18 1.95 5223 

Målmedvetenhet 0 1 -3.44 1.34 5121 
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4.3 Bortfall 

Enkätens bortfall kan delas upp i två kategorier; individbortfall samt partiellt bortfall. Av de 

utvalda 6 013 eleverna fanns det 555 individer som av okänd anledning inte deltagit i någon del 

av undersökningen (OECD, 2016, s. 295). Detta innebär ett bortfall på ungefär 9.2 procent, och 

är under gränsen för vad OECD kräver för att resultaten ska vara pålitliga (Skolverket, 2016, s. 

13). Individbortfall som understiger 10 procent kan i vanliga fall, om det är helt slumpmässigt, 

ignoreras (Hair m.fl., 2014, s. 45). Att individbortfallet skulle vara slumpmässigt är dock inte 

troligt. Elever som inte svarat på enkäten kan tänkas ha ett starkt samband med den beroende 

variabeln  skolk,  som undersöks. Detta diskuteras i avsnittet Diskussion under Generaliserbarhet. 

Det partiella bortfallet består av enstaka enkätfrågor som saknar ett värde. Det är med andra ord 

frågor som vissa elever hoppat över, lämnat ett ogiltigt svar på, eller helt enkelt missat att 

besvara. Det är inte lika tydligt att det partiella bortfallet skulle ha någon koppling till den 

undersökta variabeln skolk. Den valda estimeringsmetoden (presenterad i avsnitt Metod) tillåter 

endast så kallad ”listwise deletion”. Detta innebär att en individ som saknar ett värde på minst 

en av de undersökta variablerna, blir helt utesluten ur modellen. Detta i sin tur gör att det 

partiella bortfallet ackumuleras, och blir större ju fler variabler som inkluderas. Samtliga 

variabler har ett bortfall om ca 250, förutom en som utmärker sig med ungefär dubbelt så stort 

bortfall. Frågorna som handlar om hur eleven känner sig behandlad av lärare har ca 400 

observationers bortfall. Det är inte orimligt att anta att en del elever, trots att enkäten är helt 

anonym, är oroliga för att någon lärare ska se vad man svarat på de frågorna. På grund av denna 

ackumulerande effekt, uppgår det partiella bortfallet som högst till 1 328. 
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5 Metod 

5.1 Logistisk regression 

Hair m.fl. (2014, s. 315) menar att logistisk regression eller diskriminantanalys är lämplig när 

den beroende variabeln är kategorisk och/eller binär samtidigt som de oberoende variablerna 

antingen är numeriska eller icke-numeriska. Författarna framhäver fördelarna med logistisk 

regression i förhållande till diskriminantanalys med att den senare av metoderna strikt kräver 

att variablerna är multivariat normalfördelade och har likvärdiga varians-kovariansmatriser 

över alla grupper; logistisk regression har inte samma strikta antaganden och är även mer robust 

vid avvikelser från dessa, varför metoden är enklare att applicera. Fortsättningsvis menar 

författarna att logistisk regression i sin enklaste form kan ses som en diskriminantanalys med 

två grupper. Det ska ses i kontrast till att även logistisk regression kan utvecklas till att inkludera 

fler än endast två grupper. 

Den fundamentala skillnaden mellan diskriminantanalys och logistisk regression är att den 

förstnämnda försöker klassificera objekt i olika kategorier baserat på bakgrundsinformation om 

sagda objekt medan logistisk regression modellerar oddset att tillhöra en specifik kategori, 

baserat på de oberoende variablerna. Genom att använda sig av diskriminantanalys i det här 

fallet innebär det att baserat på vad man känner till om individen försöka klassificera denne som 

skolkare eller inte. Det paradoxala i att använda denna metod är att det redan är känt om 

personen skolkar eller inte; personen befinner sig då inte på skolan, vilket rimligtvis 

uppmärksammas av personal. Det denna studie ämnar att göra är snarare att undersöka vad som 

kännetecknar en skolkare, inte att klassa denne som en skolkare. Det är redan känt.  

Ytterligare en möjlighet för att hantera en binär beroende variabel är linjär regression. Liao 

(1994, s. V) menar dock att denna metod inte bör användas när det är sannolikheter som 

modelleras. En linjär regression innebär strängare antaganden, samtidigt som nonsens-

prediktioner kan uppstå: det finns inga begränsningar i en linjär regressionsmodell som gör att 

sannolikhetsprediktionerna hamnar i intervallet 0 till 1. 

Med bakgrund i vad som nämnts ovan kommer logistisk regression användas i denna studie, 

för att undersöka skillnader mellan elever som skolkar och de som inte skolkar. Logistisk 

regression ämnar modellera oddset för en händelse, genom att identifiera de oberoende 

variablernas effekt på detta.  
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Målet är således att estimera en modell som utifrån värdena på dessa oberoende variabler, 

predicerar ett odds som ger information om huruvida en elev är en skolkare eller inte. Modellen 

kommer bestå av två olika typer av oberoende variabler; ett antal dummys som skapats utifrån 

enkätfrågorna, som representerar huruvida en individ besitter en egenskap eller inte, samt ett 

antal index som skapats utifrån flertalet enkätfrågor för att representera en viss egenskap (se 

avsnitt Explorativ faktoranalys). Den estimerade modellen har denna form:   

 

ln(𝑂𝑑𝑑𝑠𝑖) = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑚𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑚

𝑀

𝑚=1

+∑𝛽𝑛𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑛

𝑁

𝑛=1

 (1) 

Oddset för en händelse är förhållandet mellan sannolikheten för ett lyckat utfall och ett 

misslyckat utfall. När sannolikheten för ett lyckat utfall är större än ett misslyckat utfall, är 

oddset större än 1. Om de två händelserna är lika troliga, är oddset 1. Slutligen, om 

sannolikheten för ett lyckat utfall är mindre än ett misslyckat utfall, är oddset mindre än 1. 𝜋 är 

sannolikheten för ett lyckat utfall. 

 
𝑂𝑑𝑑𝑠 =

𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
=

𝑃(𝑌 = 1)

1 − 𝑃(𝑌 = 1)
=

𝜋

1 − 𝜋
 (2) 

Genom maximum likelihood-metoden estimeras parametrarna för de oberoende variablerna, 

och modellerar ett logaritmerat odds. Den logaritmerade modellen är linjär i parametrarna, 

vilket gör att effekterna av de oberoende variablerna är additiv. Detta möjliggör en lättare 

tolkning, ger liknelser till vanlig linjär regression (O’Connell, 2006, s. 12), och leder till denna 

modell (Hair m.fl., 2014, s. 322; Liao 1994, s. 13): 

 

ln(𝑂𝑑𝑑𝑠𝑖) = ln (
𝜋

1 − 𝜋
) = 𝛼 +∑𝛽𝑘𝑋𝑘

𝐾

𝑘=1

 
(3) 

Tolkningen är som följer; en förändring av 𝑋1 ger en förändring i logoddset för händelsen med 

värdet av parametern 𝛽1, ceteris paribus. Att tolka en förändring i ett logaritmerat odds är inte 

särskilt intuitivt, varför hela modellen (ekvation 3) exponentieras. Detta möjliggör tolkning i 

oddskvoter och leder till följande modell (Hair m.fl., 2014, s. 322; Liao, 1994, s. 13): 
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𝑂𝑑𝑑𝑠𝑖 =(
𝜋

1 − 𝜋
) = 𝑒𝛼+∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘

𝐾
𝑘=1 = e𝛼 ∗∏𝑒𝛽𝑘𝑋𝑘

𝐾

𝑘=1

 (4) 

Nu är vänstra sidan av ekvation 4 ett odds, samtidigt som högersidan ger en marginaleffekt av 

𝑋1, med värdet 𝑒𝛽1, på oddset. Denna transformation möjliggör en förenklad tolkning; en 

förändring av 𝑋1 ger en procentuell förändring i oddset med värdet av parametern 𝛽1, ceteris 

paribus. Vad gäller tolkning av dummy-variabler, måste förändringen tolkas med avseende på 

referensgruppen (Hair m.fl., 2014, s. 328). Till exempel: om värdet 1 representerar män och 

värdet 0 kvinnor, och det exponentierade parameterestimatet är 1,5, lyder tolkningen: män har 

50 procent högre odds, jämfört med kvinnor, att tillhöra en viss kategori. 

5.1.1 Antaganden 

Hair m.fl. (2014, s. 319) förklarar den logistiska regressionsmodellens fördelar med att den är 

relativt enkel att använda; vad som måste adresseras och kan ses som att man behöver ta i 

beaktande är krav på stickprovsstorlek samt eventuell förekomst av multikollinearitet, outliers 

och bortfall, vilka alla är genomgående för statistiska metoder. 

Stickprovsstorlek 

Kraven på stickprovsstorlek gäller både för stickprovet som helhet, men även ner på gruppnivå 

beroende på indelning av kategorierna. Hair m.fl. (2014, s. 318) poängterar en väsentlig skillnad 

med logistisk regression gentemot andra tekniker, med att den använder maximum-likelihood 

som estimationsteknik. Detta ställer större krav på stickprovsstorleken, där det åtminstone bör 

finnas 400 observationer för stickprovet som helhet. Vidare behöver man ta båda kategorierna 

i beaktande. Författarna skriver även att den rekommenderade stickprovsstorleken för varje 

kategori är åtminstone 10 observationer per estimerad parameter. Detta kontrolleras för i Bilaga 

A. 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet, att de förklarande variablerna är korrelerade med varandra, innebär att 

modellen inte kan särskilja vilka av de korrelerade oberoende variablerna som bidrar till att 

förklara den beroende variabeln (Hair m.fl., 2014, s. 161). För att minimera detta problem 

behöver korrelationen mellan de oberoende variablerna vara så låg som möjligt. Då vissa av 

variablerna är kategoriska används Spearmans korrelationsmått, vilket presenteras i Bilaga A. 
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Vid förekomst av multikollinearitet påverkas de enskilda estimaten. Då denna studies fokus ej 

är på att tolka separata estimat utgör det inte något hinder för att besvara frågeställningen. Man 

bör dock inse att tolkningen av enskilda estimat – vid förekomst av multikollinearitet – bör 

göras med försiktighet. 

Hair m.fl. (2014, s. 200) nämner två sätt att kontrollera huruvida multikollinearitet kan vara ett 

problem. För bivariata korrelationer anses korrelationer som överskrider 0.7 kritiska då de 

representerar en ”delad” varians mellan de förklarande variablerna på 50 procent, vilket kan ha 

påverkan på estimaten. Författarna menar fortsättningsvis att man även bör ta i beaktande att 

det kan föreligga problem om korrelationen mellan de förklarande variablerna är högre än vad 

respektive förklarande variabel är med den beroende variabeln. Avslutningsvis diskuterar 

författarna konsekvenserna av multikollinearitet med att variansen blir uppblåst. Detta kan 

testas för genom ett variance inflation factor-test (VIF-test), som enligt riktlinjer bör understiga 

värdet 10. Detta test presenteras i Bilaga A. 

5.1.2 Goodness-of-fit 

Logistiska regressionsmodeller kan evalueras på två olika sätt. Dels genom att undersöka hur 

stor del av variationen som förklaras av modellen, dels genom att utvärdera modellens 

prediktionssäkerhet. Dessa mått blir användbara när det kommer till att jämföra olika modeller. 

Detta visar då vilka grupper av faktorer som är viktigast, vad gäller att förklara skolk. 

Det finns olika pseudo-R2-mått som visar på hur stor del av variationen som förklaras av 

modellen. Nagelkerkes R2 används i denna studie, då det har stora likheter med 

determinationskoefficienten i linjär regression; det minsta värdet 0 antyder att modellen inte 

förklarar någon variation, medan det högsta värdet 1, indikerar en perfekt förklarande modell 

(Hair m.fl., 2014, s. 324). Definitionen av Nagelkerkes 𝑅2 är som följer (Nagelkerke, 1991): 

 

𝑅𝑁
2 =

1 − 𝑒
2
𝑛
(𝐿𝐿1−𝐿𝐿0)

1 − 𝑒
2
𝑛
(𝐿𝐿0)

 (5) 

Där 𝐿𝐿1 är den estimerade modellens log-likelihood-värde, och 𝐿𝐿0 log-likelihoodvärdet hos 

en modell med endast intercept. 
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För att avgöra om regressionskoefficienterna individuellt är signifikanta för att förklara någon 

variation, används Wald’s test. Om en variabel är icke-signifikant, betyder detta att ett 

exkluderande av variabeln inte försämrar modellen avsevärt (Hair m.fl., 2014, s. 325). 

Hypoteserna som testas är: 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0 

Teststatistikan 𝑊 är under nollhypotesen normalfördelad och ges av förhållandet av maximum 

likelihood-estimatet av parametern 𝛽𝑗, samt estimatet av dess medelfel (Hosmer, Lemeshow 

och Sturdivant, 2013, s. 14):  

 
𝑊 =

�̂�𝑗

𝑆�̂�(�̂�𝑗)
 (6) 

Flera prediktionssäkerhetsmått finns tillgängliga för logistisk regression, där dessa är 

konstruerade utifrån andelen observationer som är överensstämmande respektive icke 

överensstämmande. Detta mått används i denna studie bland annat tack vare dess intuitiva 

tolkning. Överensstämmande par anger hur stor andel observationer som prediceras korrekt och 

ej överensstämmande par anger andelen observationer som prediceras felaktigt (SAS, 2017). 
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5.2 Explorativ faktoranalys 

PISA-enkäten är utformad på sådant sätt att det finns grupper av frågor med liknande karaktär. 

För att reducera antalet variabler är det möjligt att gruppera frågor med hög korrelation 

tillsammans i vad som kallas faktorer. Hair m.fl. (2014, s. 92) förklarar faktoranalys som en 

teknik vars främsta syfte är att definiera en underliggande struktur mellan frågorna inkluderade 

i analysen. Med andra ord; istället för att använda frågorna var för sig i modellen är det möjligt 

att med hjälp av explorativ faktoranalys summera informationen i ett färre antal faktorer. En 

faktor kan exempelvis representera fysisk mobbning eller målmedvetenhet, vilket exemplifieras 

i Tabell 3 på nästa sida.  

Fortsättningsvis beskriver Hair m.fl.  (2014, s. 105) två metoder för att partitionera variansen i 

faktorer; common factor analysis, som fokuserar på att identifiera underliggande faktorer som 

ska reflektera vad variablerna har gemensamt, samt component analysis, vars främsta syfte är 

att summera så mycket varians som möjligt i så få faktorer som möjligt. Det sistnämnda används 

främst då fokus är på att reducera antalet variabler. Då denna studie fokuserar på att 

sammanfatta frågor av likartad karaktär i ett färre antal faktorer används med fördel common 

factor analysis som metod. För att förbättra samt möjliggöra en förenklad tolkning i de fall då 

frågorna representerar fler än en faktor, används faktor-rotation. Vanligtvis används ortogonal 

rotation, vilket ger icke-korrelerade faktorer. Preacher och MacCallum (2003) argumenterar 

dock för att det sällan är försvarbart att använda denna metod, då det i empiriska studier är 

väldigt sällsynt med icke korrelerade faktorer. Med grund i detta används rotationen promax, 

vilken är en oblik rotationsmetod. Metoden har väldigt stora likheter med den ortogonala, med 

skillnaden att den tillåter korrelerade faktorer (Hair m.fl., 2014, s. 114). 

Vidare finns det olika kriterier för att bedöma antalet faktorer som ska användas. Hair m.fl.  

(2014, s. 107) nämner latent root criterion som den mest använda. I korthet går detta ut på att 

en faktor måste stå för variansen av åtminstone en av de ingående variablerna; mer tekniskt att 

faktorn måste ha ett egenvärde som överskrider värdet 1 för att anses signifikant. I kontrast till 

detta, menar Jolliffe (1972) att 0.7 är gränsvärdet som bör användas. Det finns delade meningar 

gällande vilket gränsvärde som ska användas och i denna studie används 0.7. Nästa använda 

kriterium är scree test criterion. Med hjälp av detta är det möjligt att grafiskt se vilka faktorer 

som bidrar med hög gemensam varians. Gränsen dras där faktorernas unika varians börjar 

överstiga den gemensamma variansen (Hair m.fl., 2014, s. 108). Ytterligare ett kriterium är 

percentage of variance criterion. Detta innebär att de utvalda faktorerna ska svara för en viss 
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mängd av den uppfångade variationen. Det finns inga riktlinjer för hur stor variation som krävs 

för att en faktor ska inkluderas, men i samhällsorienterade sammanhang anses 60 procent vara 

ett acceptabelt värde (Hair m.fl., 2014, s. 107). 

Preacher och MacCullum (2003) samt Hair m.fl. (2014, s. 107) argumenterar för att en 

kombination av samtliga kriterier bör användas, för att undvika att mindre viktiga faktorer 

inkluderas i modellen. För att bestämma antalet faktorer används samtliga ovan nämnda 

kriterier; latent root, percentage of variance, samt scree test-criterion, i kombination med vad 

som anses vara relevant baserat på studiens utformning. 

Tabell 3 och Tabell 4 visar de faktorer som är inkluderade i modellen. Dessa faktorer används 

för att representera ett index. För varje faktor presenteras vilka faktorladdningar de har 

gentemot de frågor från enkäten som de är baserade på. För att se deskriptiv statistik över alla 

frågeområden tillsammans med hur svarsalternativen och svarsfördelningen såg ut hänvisas till 

Bilaga B. På grund av begränsningar i programvaran IDB Analyzer, har faktorerna skapats utan 

att ta hänsyn till enkätsvarens vikter. Detta bör dock inte ha särskilt stor påverkan på faktorerna. 

Tabell 3. Faktorladdningar. Faktorladdningarna representerar hur stor vikt en enskild fråga har gentemot faktorn. 

Faktorladdningar 
 Faktor 

Fråga Införprov - 
Jag oroar mig ofta för att det kommer att bli svårt att klara ett prov 0.81944  
Jag oroar mig för att jag ska få dåliga betyg i skolan 0.78506  
Även om jag förberett mig noga för ett prov så blir jag väldigt nervös 0.80794  
Jag blir mycket spänd när jag studerar inför ett prov 0.81187  
Jag blir nervös när jag inte vet hur jag ska lösa en skoluppgift 0.76219  
   
 Målmedvetenhet - 
Jag vill ha högsta betyg i de flesta eller i alla mina ämnen 0.82834  
Jag vill kunna välja bästa möjliga alternativen efter jag gått ut skolan 0.77911  
Jag vill vara bäst på vad jag än gör 0.75849  
Jag ser mig själv som en ambitiös person 0.69065  
Jag vill vara en av de bästa eleverna i min klass 0.82017  
   

 Fysisk_ mobbning Psykisk_mobbning 

Andra elever har fryst mig ute med flit -0.09222 0.93858 
Andra elever har retat mig 0.39637 0.47725 
Andra elever har hotat mig 0.70716 0.17875 
Andra elever har tagit eller förstört mina saker 0.82897 -0.02698 
Andra elever har slagit eller knuffat mig 0.87424 -0.03729 
Andra elever har spridit ut elaka rykten om mig 0.10078 0.75189 
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Tabell 4. Faktorladdningar. Faktorladdningarna representerar hur stor vikt en enskild fråga har gentemot faktorn. 

Faktorladdningar 

 Faktor 
Fråga Ensamhet - 

Jag känner mig som en outsider i min skola 0.80409  
I min skola får jag lätt vänner -0.83164  
I min skola känner jag att jag hör hemma -0.75915  
I min skola känner jag mig konstig och missanpassad 0.82753  
I min skola verkar de andra eleverna gilla mig -0.80690  
I min skola känner jag mig ensam 0.85540  
   
 Lärare_nedvärderande Lärare_orättvis 
Lärarna lät mig svara på frågor i mindre utsträckning än andra elever -0.13967 0.94921 
Lärarna bedömde mig hårdare än andra elever 0.39583 0.55603 
Lärarna gav intrycket att de tycker jag var mindre intelligent än jag är 0.50858 0.40300 
Lärarna bestraffade mig hårdare än andra elever 0.69605 0.20505 
Lärarna drev med mig inför andra 0.89219 -0.07543 
Lärarna förolämpade mig inför andra 0.90968 -0.08398 
   
 Föräldrarsstöttning - 
Mina föräldrar intresserar sig för mina skolaktiviteter 0.81424  
Mina föräldrar uppmuntrar mina insatser och framgångar i skolan 0.87411  
Mina föräldrar stöttar mig när jag har det svårt i skolan 0.87960  
Mina föräldrar uppmuntrar mig att tro på mig själv 0.86831  
   
 Samarbetsvilja Omtänksamhet 
Jag arbetar hellre i grupp än ensam 0.85171 -0.24733 
Jag är bra på att lyssna -0.11715 0.67553 
Jag tycker om när mina klasskamrater lyckas 0.05493 0.74683 
Jag tar hänsyn till vad som intresserar andra -0.01273 0.82799 
Jag tycker beslut man fattar i grupp är bättre än beslut man fattar själv 0.62527 0.18220 
Jag gillar att ta hänsyn till olika åsikter 0.12683 0.69974 
Jag tycker att arbete i grupp ökar min egen kompetens 0.82412 0.06518 
Jag gillar att samarbeta med mina kamrater 0.78548 0.10155 
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Vad faktorerna avser att fånga är en bedömningsfråga baserat på vilka frågor i enkäten som har 

använts för att skapa indexet. Det bör poängteras att benämningarna är subjektiva till sin natur, 

men relativt tydliga då frågorna i PISA-enkäten är indelade på ett naturligt sätt. De frågor som 

härrör till de olika faktorerna är redan indelade i olika frågeområden för att tydligt separera 

frågorna när eleverna besvarar enkäten.  

För indexen ensamhet, föräldrarsstöttning, införprov och målmedvetenhet används en generell 

faktor som har hög faktorladdning på samtliga frågor som faktorn är baserad på. Vad gäller de 

två lärarfaktorerna är de separerade på ett sätt som gör att den första faktorn fångar om läraren 

agerat nedvärderande medan den andra faktorn fångar om läraren agerat orättvist. Vidare har 

samarbetsfaktorerna delats upp i två faktorer. Den första faktorn fångar vilken grad av 

samarbetsvilja eleven har medan den andra faktorn fokuserar på hur omtänksam man är, eller 

vilken hänsyn man tar till andras vilja. Detta faktorpar är speciellt i det avseendet att rotation 

har använts för att separera frågorna, medan det bara är den första faktorn som använts i 

modellen. Detta då faktorn omtänksamhet ej anses vara relevant för studiens utformning. Vidare 

finns det sex frågor som handlar om hur andra agerat mot eleven vad gäller våld, hot och 

kränkningar. Här finns en tydlig separation där den första faktorn inkluderar fysisk mobbning, 

så som våld och hot. Den andra faktorn är inriktad på verbal och psykisk mobbning i form av 

kränkningar eller utfrysning. Alla faktorer har valts med utgångspunkt i de tidigare nämnda 

kriterierna. Samtliga skapade faktorer representerar ett index enligt faktorns benämning. 

Variabeln ESCS är även det en faktor, och har av OECD skapats genom faktoranalys. Den 

representerar ett index för ekonomisk, social och kulturell status. Indexet baseras på föräldrars 

utbildning, ägodelar i hemmet som kan användas som proxy för materiellt välstånd, samt 

utbildningsrelaterade föremål i hemmet (OECD, 2016, s. 205). 
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6 Resultat 

Regressionsvärdena i Tabell 5 representerar oddskvoten för händelsen att skolka. Värdet inom 

parentes under oddskvoten är dess 95-procentiga konfidensintervall. Tolkningsmässigt betyder 

detta att en oddskvot större än 1 innebär att oddset att skolka ökar, medan ett värde mindre än 

1 minskar oddset att skolka. Tolkningen sker dessutom under antagandet att övriga variabler 

hålls konstanta. Med andra ord ska värdet för IMMIG3 i helmodellsregressionen tolkas som; 

för en elev som är född utomlands med utlandsfödda föräldrar, ökar oddset att skolka med ca 

2.2 i förhållande till en elev som är född i Sverige, med minst en svenskfödd förälder, givet att 

övriga variabler hålls konstanta. Vidare ses i helmodellsregressionen att indexet införprov har 

värdet 1.172. Detta innebär att en ökning av indexet med en standardavvikelse, ökar oddset att 

skolka med 17.2 procent, givet att allt annat hålls konstant. Detta är inte särskilt intuitivt, men 

ger en generell indikation på riktningen; om en elev är nervös inför ett prov, ökar oddset för 

denne att vara en skolkare. 

Vad gäller internetvardag och internethelg i helmodellsregressionen ses att internetvardag har 

en signifikant effekt på skolk (1.7), medan internethelg inte påverkar överhuvudtaget (1.0). 

Detta betyder att de som använder internet mer tid på vardagar löper större risk att skolka i 

förhållande till de som använder internet på helgen. Det kan även vara så att skolkande elever 

helt enkelt behöver en alternativ sysselsättning, vilket blir att tillbringa tiden på internet. 

Ytterligare en intressant aspekt är att både fysisk och psykisk mobbning har en förvånansvärt 

låg effekt på skolk. I helmodellsregressionen är effekten av de båda dessutom icke-signifikanta; 

detta ska ses i kontrast till att fysisk mobbning är signifikant i skolregressionen. 

I Tabell 5 presenteras även några utredande mått för modellerna. Noterbart är att Nagelkerkes 

𝑅2-värde i de tre gruppmodellerna är snarlika. För skolregressionen är värdet 0.0713, vilket 

betyder att modellen förklarar cirka 7.1 procent av variationen i den beroende variabeln skolk. 

För hem- och familjeregressionen samt individregressionen är dessa mått cirka 5.4 samt 5.6 

procent. För helmodellsregressionen är motsvarande värde 13.0 procent. Detta är en indikation 

på att viss multikollinearitet – att förklarande variabler är korrelerade med varandra – 

förekommer. Detta styrks av att vissa variabler förändras när de inkluderas i helmodellen 

gentemot sin separata gruppmodell. Som exempel finns variabeln ESCS som förändras från att 

vara signifikant på 1 procents nivå i skolregressionen, till att vara icke-signifikant på 5 procents 

nivå i helmodellsregressionen. Förändringarna är dock endast marginella, vilket tyder på att 

multikollinearitet inte bör vara ett större problem 
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Det finns mått för att utvärdera modellens prediktionssäkerhet. Andelen överensstämmande par 

är snarlika mellan regressionerna. För skol-, hem- och individregressionen är andelen 64.9, 63.6 

respektive 63.7. Måtten representerar hur stor andel av eleverna som modellen klassificerar 

korrekt vad gäller båda grupperna; skolkare samt icke-skolkare. 

Tabell 5. Resultat från de tre logistiska regressionerna med en grupp av faktorer samt helmodellen. Värdet som redovisas är 

oddskvoten (95%-igt konfidensintervall) för variabeln gentemot den beroende variabeln skolk. De fetmarkerade värdena 

indikerar att någon förändring skett mellan den enskilda regressionen och helmodellsregressionen. 

 

*p<.05 **p<.01  

Parameter Skolregression Hem- och 
familjeregression 

Individregression Helmodellsregression 

Intercept 0.207** 0.357** 0.146** 0.161** 

Skolfaktorer     

Ensamhet 0.929 
(0.860;1.003) 

- - 1.038 
(0.946;1.140) 

Lärare_nedvärderande 1.331** 
(1.231;1.439) 

- - 1.334** 
(1.218;1.460) 

Lärare_orättvis 1.209** 
(1.115;1.310) 

- - 1.128* 
(1.029;1.237) 

Fysisk_mobbning 1.125** 
(1.035;1.223) 

- - 1.081 
(0.983;1.188) 

Psykisk_mobbning 1.072 
(0.984;1.167) 

- - 1.056 
(0.958;1.165) 

     

Hem- och 
familjefaktorer 

    

Morofarsutb_skola - 0.696** 
(0.586;0.827) 

- 0.793* 
(0.643;0.977) 

IMMIG2 - 1.366** 
(1.082;1.725) 

- 1.275 
(0.951;1.710) 

IMMIG3 - 1.710** 
(1.324;2.210) 

- 2.178** 
(1.568;3.025) 

ESCS - 0.882** 
(0.802;0.969) 

- 0.930 
(0.828;1.044) 

Föräldrarsstöttning - 0.736** 
(0.688;0.787) 

- 0.796** 
(0.732;0.865) 

     

Individfaktorer     

Internetvardag - - 1.792** 
(1.468;2.187) 

1.742** 
(1.399;2.170) 

Internethelg - - 1.025 
(0.831;1.265) 

0.962 
(0.764;1.211) 

Samarbete - - 0.919 
(0.849;0.994) 

0.930 
(0.852;1.015) 

Införprov - - 1.307** 
(1.205;1.418) 

1.172* 
(1.069;1.284) 

Målmedvetenhet - - 0.766** 
(0.707;0.830) 

0.754** 
(0.688;0.827) 

     

Utredande     

Exkluderade obs. 788 441 879 1328 

N 4670 5017 4579 4130 

𝑅𝑁
2  0.0713 0.0541 0.0558 0.1298 

% överensstämmande 64.9 63.6 63.7 71.1 

% ej överensstämmande 33.9 35.4 35.5 28.3 
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Tabell 6 består av två grupper av faktorer i taget. På detta sätt är det möjligt att undersöka 

effekten av att inkludera den kvarvarande gruppen av faktorer, med hänsyn tagen till effekten 

av de två tidigare inkluderade grupperna av faktorer. Vad som är intressant att jämföra är 

därmed hur Nagelkerkes 𝑅2-värde förändras mellan helmodellsregressionen och samtliga 

övriga modeller i Tabell 6. Dessa differenser är cirka +2.8, +2.6 samt +3.8 procentenheter och 

representerar den unika variation som den sista gruppen av faktorer bidrar med. Ökningen i 

förklaringsgrad verkar vara ungefär densamma oavsett vilken grupp av faktorer som inkluderas 

sist, vilket ytterligare stärker resultatet att grupperna verkar påverka skolk i ungefär samma 

omfattning. Andelen överensstämmande par är snarlikt för de tre olika regressionerna: 68.3, 

68.9 respektive 67.7. Detta tyder på att de olika regressionerna är ungefär lika bra vad gäller 

andel korrekta prediktioner, samt att inkluderandet av den återstående gruppen av faktorer 

bidrar med ungefär lika stor förbättring av klassificeringen.  

Helmodellsregressionen exkluderar fler observationer än resterande modeller på grund av 

listwise deletion. Ett robusthetstest har genomförts genom att utföra samtliga analyser enbart 

på urvalet som inkluderas i helmodellsregressionen. Estimaten ändras endast marginellt, vilket 

tyder på att den relativt stora skillnaden i exkluderade observationer inte bör påverka resultaten. 
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Tabell 6. Resultat från de tre logistiska regressionerna med två grupper av faktorer samt helmodellen. Värdet som redovisas 

är oddskvoten (95%-igt kondifensinterfall) för variabeln gentemot den beroende variabeln skolk. 

 

*p<.05 **p<.01 

 

  

Parameter Skol & hem- och 
familjeregression 

Skol & 
individregression 

Hem- och familje & 
individregression 

Helmodellsregression 

Intercept 0.301** 0.143** 0.164** 0.161** 

Skolfaktorer     

Ensamhet 0.977 
(0.900;1.061) 

0.994 
(0.910;1.086) 

- 1.038 
(0.946;1.140) 

Lärare_nedvärderande 1.313** 
(1.210;1.424) 

1.341** 
(1.230;1.464) 

- 1.334** 
(1.218;1.460) 

Lärare_orättvis 1.177** 
(1.082;1.280) 

1.160** 
(1.061;1.269) 

- 1.128* 
(1.029;1.237) 

Fysisk_mobbning 1.106** 
(1.014;1.205) 

1.090* 
(0.994;1.195) 

- 1.081 
(0.983;1.188) 

Psykisk_mobbning 1.055 
(0.966;1.153) 

1.058 
(0.962:1.163) 

- 1.056 
(0.958;1.165) 

     

Hem- och 
familjefaktorer 

    

Morofarsutb_skola 0.764** 
(0.631;0.926) 

- 0.767** 
(0.630;0.932) 

0.793* 
(0.643;0.977) 

IMMIG2 1.173 
(0.902;1.525) 

- 1.445* 
(1.105;1.889) 

1.275 
(0.951;1.710) 

IMMIG3 1.713** 
(1.281;2.291) 

- 1.941** 
(1.430;2.634) 

2.178** 
(1.568;3.025) 

ESCS 0.865** 
(0.780;0.959) 

- 0.940 
(0.844;1.048) 

0.930 
(0.828;1.044) 

Föräldrarsstöttning 0.774** 
(0.719;0.834) 

- 0.763** 
(0.707;0.824) 

0.796** 
(0.732;0.865) 

     

Individfaktorer     

Internetvardag - 1.673** 
(1.352;2.071) 

1.861** 
(1.514;2.287) 

1.742** 
(1.399;2.170) 

Internethelg - 1.015 
(0.812;1.270) 

0.976 
(0.786;1.214) 

0.962 
(0.764;1.211) 

Samarbete - 0.927 
(0.852;1.009) 

0.933* 
(0.859;1.013) 

0.930 
(0.852;1.015) 

Införprov - 1.199** 
(1.097;1.311) 

1.255** 
(1.154;1.366) 

1.172* 
(1.069;1.284) 

Målmedvetenhet - 0.741** 
(0.680;0.808) 

0.789** 
(0.724;0.859) 

0.754** 
(0.688;0.827)  

    

Utredande     

Exkluderade obs. 918 1225 1003 1328 

N 4540 4233 4455 4130 

𝑅𝑁
2  0.1017 0.1042 0.0914 0.1298 

Diff. 𝑅𝑁
2  mellan denna 

och helmodell  
0.0281 0.0256 0.0384 - 

% överensstämmande 68.3 68.9 67.7 71.1 

% ej överensstämmande 31.0 30.5 31.7 28.3 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån den effekt som förväntats av variablerna inkluderade i modellen har de flesta påverkat 

i den förväntade riktningen. Något som dock avvikit är effekten av mobbning. Såväl den fysiska 

som den psykiska mobbningen har väldigt låg effekt på skolk, och effekten är inte signifikant i 

helmodellsregressionen. Mobbning borde utifrån teorin ha en relativt stor effekt på elevers 

skolk. Resultatet skulle kunna bero på att indexet som avser representera mobbning ej fångar 

detta, eller att effekten i verkligheten inte är så stor som man kan förvänta sig. Man kan också 

tänka sig att de som blir utsatta för mobbning i större utsträckning är långtidsfrånvarande 

jämfört med andra elever, för att undvika det negativa som mobbning innebär. En teori är att 

dessa elever är överrepresenterade i bortfallet, och att modellen på grund av detta inte fångar 

upp den effekten. Mobbning skulle därmed kunna ha en större effekt än vad resultatet visar i 

denna studie, dock på en annan typ av skolkare än de som modelleras här. 

Internetanvändning förväntades ha effekt på skolk. Detta visade sig stämma för 

internetanvändande på vardagar, där effekten var signifikant. Internetanvändande på helger 

hade dock ingen påverkan. Förmodligen är det så att de elever som tillbringar mycket tid vid 

datorn under helgen ser det som sin fritid. Precis som vissa individer har någon annan 

fritidsaktivitet under helgen väljer dessa individer att spendera tiden vid internet. Problemen 

relaterade till skolk verkar uppenbarligen inte bli kännbara förrän internetanvändningen på 

vardagar ökar. För variabeln införprov som representerar hur nervös en individ blir inför 

utmaningar och prov på skolan var den förväntade effekten oklar. Det visade sig dock att ju mer 

nervös en individ uppger att denne blir, desto större var risken att eleven skulle skolka. Trots 

att det som nämnts ovan är intressanta fynd att diskutera, finns det några aspekter att ta i 

beaktande i den fortsatta diskussionen. 

Det är inte helt enkelt att urskilja kausaliteten för de variabler som är inkluderade i modellen. 

Blir man nervös inför prov för att man skolkar eller börjar man skolka för att man är nervös 

inför prov? Det finns exempel på båda elevtyperna – både de som skolkar för att göra något 

annat, men även de som skolkar för att studera inför prov. Det kan även vara så att variabler 

som ej är inkluderade i modellen korrelerar med de inkluderade variablerna, vilket gör det svårt 

att bestämma kausalitet. Med detta sagt är det inte helt enkelt att utröna orsakssamband för 

enskilda variabler i denna studie, varför fokus snarare legat på att undersöka om de olika 
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grupperna av orsaker, storleksmässigt har olika effekt. På så sätt är det möjligt att få en bild av 

vilken grupp av faktorer som är mest relevant när det kommer till att undvika att elever skolkar.  

Det finns en tydlig trend bland de tre grupperna av faktorer när man estimerar modellerna 

separat; de verkar bidra i ungefär lika stor utsträckning vad gäller skolk. Nagelkerkes 𝑅2-värden 

är i det närmaste samma mellan grupperna. När modellen med alla inkluderade variabler 

estimeras blir effekten mer oklar. Även om det inte finns några tydliga problem med 

multikollinearitet baserat på de tester som gjorts är förmodligen många av de förklarande 

variablerna på något sätt korrelerade med varandra. Har man inga föräldrar som stöttar en i 

skolgången kan det bidra till att man blir mer nervös inför prov och därmed i slutändan tappar 

intresset för att gå till skolan. Om man börjar att skolka föreligger risk för att läraren ska agera 

på ett annat sätt mot eleven när den väl är på plats, vilket ytterligare kan bidra till skolket. Det 

är ett hypotetiskt scenario men poängen är, vilket diskuterats tidigare, att skolket inte beror på 

en enskild faktor, utan att det är en sammansättning av faktorer som gör att en elev väljer att 

skolka.  

Modellerna predicerar eleverna som skolkare respektive icke-skolkare relativt väl. Måttet 

procent överensstämmande är relativt högt i modellerna. Detta tyder på att de variabler som är 

inkluderade i modellen är förhållandevis bra indikatorer för att predicera huruvida eleven tillhör 

kategorin frånvarande elever eller inte. Ser man däremot till den relativt låga förklaringsgraden 

kan det vara en indikation på att det är mycket annat som spelar in när det kommer till att förstå 

elevers frånvaro. Vilken anledningen än är för en enskild elev verkar svaret på frågan ”Vilka 

grupper av faktorer predicerar bäst elevers skolkande?” bli att de tre grupperna av faktorer; 

skol-, hem- och individfaktorer, står för ungefär lika stor del av förklaringen.  
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7.2 Generaliserbarhet 

För att kunna utföra tillförlitlig inferens krävs ett noggrant utformat urval. Ett obundet 

slumpmässigt urval hade varit det bästa alternativet. Detta medför dock praktiska svårigheter, 

varför ett tvåstegsstratifierat urval istället använts, och kompenserats för med hjälp av ett stort 

stickprov. Täckningsgraden är hög (94 procent) och bortfallet på 9 procent är under gränsen för 

vad OECD kräver för att ett lands resultat ska vara pålitligt. Detta talar för att resultaten är 

generaliserbara. 

Trots att bortfallet är under den fastställda gränsen, kan det i denna undersökning komma att 

medföra en hel del problem. Av okända anledningar deltog inte 555 elever i PISA-

undersökningen. Det är inte orimligt att anta att en betydande del av dessa kan vara skolkande 

elever. Eftersom elever skolkar i olika stor utsträckning, finns möjligheten att den mest extrema 

delen av skolkarna, elever med långtidsfrånvaro, inte inkluderats i denna undersökning. Om de 

långtidsfrånvarande eleverna har gemensamma egenskaper, har dessa egenskaper inte fångats 

upp i denna studie. Det finns en möjlighet att enskilda estimat, samt någon eller några grupper 

av faktorer, kunde visat sig ha större effekt på skolk, om denna grupp av långtidsfrånvarande 

elever varit med i undersökningen. 

Som tidigare nämnt tillåter logistisk regression inte pairwise deletion, vilket medför att en 

individ blir exkluderad om värdet för minst en variabel saknas. Om det partiella bortfallet inte 

är helt slumpmässigt, och istället har ett samband med den undersökta variabeln skolk, kan 

estimaten lida av bias. Om så inte är fallet, bör detta inte ha särskilt stor effekt på resultatet. 

Ytterligare en svaghet med denna undersökning är hur den undersökta variabeln skolk är 

utformad. Först och främst har eleverna själva fått uppge mängden skolk. Trots att enkäten är 

helt anonym, kan det vara så att en del elever inte “vågat” uppge att de skolkat. Nästa problem 

är hur enkätfrågan är utformad. Eleverna fick svara på om man någon gång de senaste två 

veckorna, har skolkat. Detta gör till exempel att elever som tidigare under året skolkat mycket, 

inte fångas upp som skolkare. 

Sammanfattat bör effekten på skolk vara underskattad i denna studie, på grund av de skolkande 

elever som inte deltagit, samt de som inte angett att de skolkat. 
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7.3 Framtida forskning 

Enkäten som eleverna fått besvara är omfattande, men inte specifikt utformad för att undersöka 

skolk. En enkät med mer fokus på skolk skulle på ett bättre sätt ge förklaringar till varför elever 

skolkar. Detta skulle eventuellt kunna bidra med ny information, eftersom få tidigare studier 

kvantitativt analyserat skolk på detta sätt.  

Att modellera skolk är väldigt komplext. Tidigare har det diskuterats att skolket inte beror på 

en enskild faktor, utan det är en sammansättning av anledningar som gör att en elev väljer att 

skolka. Många av anledningarna har dessutom inte inkorporerats i denna studie. Det kan som 

exempel finnas de elever som har medicinska eller sociala funktionsnedsättningar, 

inlärningssvårigheter eller bristande hemmiljö, vilka alla kan vara bidragande faktorer till skolk. 

Dessa elevers förutsättningar är inte representerade här.  

Det är förmodligen svårt att minnas exakt hur ens frånvaromönster sett ut under en längre tid 

tillbaka. Av förklarliga skäl är det därför rimligt att frågan om skolk är ställd på ett sätt som 

innebär att eleven bara behöver minnas de senaste två veckornas frånvaro. Detta medför dock 

begränsningar i denna typ av studie. Om det istället funnits ett nationellt och tillförlitligt 

frånvarosystem hade datan från PISA-enkäten eventuellt kunnat länkas med den faktiska 

frånvaron som en elev haft och ge ännu mer precisa och tillförlitliga resultat. 
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Bilaga A: Antaganden 

Multikollinearitet 

Tabell 7. Spearmans korrelationsmatris med samtliga variabler. 
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ensamhet -0,061 1,000               

lärare_nedvärderande 0,196 -0,091 1,000              

lärare_orättvis 0,147 -0,057 0,435 1,000             

fysisk_mobbning 0,130 -0,090 0,341 0,217 1,000            

psykisk_mobbning 0,110 -0,209 0,293 0,221 0,531 1,000           

morofarsutb_skola -0,097 0,056 -0,102 -0,054 -0,066 -0,056 1,000          

IMMIG2 0,056 -0,003 0,088 0,090 0,008 -0,001 -0,131 1,000         

IMMIG3 0,080 -0,066 0,009 0,029 0,032 0,010 -0,127 -0,092 1,000        

föräldrarsstöttning -0,152 0,106 -0,122 -0,103 -0,128 -0,133 0,094 -0,004 -0,038 1,000       

ESCS -0,098 0,070 -0,002 -0,011 -0,053 -0,042 0,329 -0,143 -0,178 0,174 1,000      

internetvardag 0,144 -0,045 0,076 0,084 0,079 0,076 -0,033 0,013 0,010 -0,070 -0,057 1,000     

Internethelg 0,089 -0,066 0,039 0,030 0,060 0,053 -0,031 0,025 0,012 -0,052 -0,055 0,578 1,000    

samarbete -0,029 0,091 0,017 0,027 -0,043 -0,099 -0,042 0,034 0,034 0,079 -0,044 -0,010 0,020 1,000   

införprov 0,087 -0,089 0,117 0,173 0,084 0,196 -0,067 0,072 0,055 -0,067 -0,123 0,097 0,073 0,033 1,000  

målmedvetenhet -0,115 0,071 -0,006 0,035 -0,023 -0,011 0,090 0,095 0,065 0,190 0,151 -0,090 -0,072 -0,006 0,055 1,000 

 

. 



29 

 

I Tabell 8 presenteras Spearmans korrelationsmatris över de ingående variablerna. Denna visar 

att inga bivariata korrelationer är större än 0.7, vilket tidigare nämnts som kritiskt område. För 

att undersöka hur stor effekt multikollineariteten har i modellen används med fördel ett VIF-

test, där √𝑉𝐼𝐹-värdet visar hur uppblåst standardavvikelsen blir på grund av detta problem. 

VIF-värden större än 10 anses kritiska och i Tabell 8 noteras att ingen av variablerna förefaller 

vara föremål för detta problem.  

Tabell 8. VIF-test för att undersöka eventuell förekomst av multikollinearitet. 

Variabel VIF 

Intercept 0 

Ensamhet 1.0786 

Lärare_nedvärderande 1.3242 

Lärare_orättvis 1.2568 

Fysisk_mobbning 1.3830 

Psykisk_mobbning 1.4446 

Morofarsutb_skola 1.1483 

IMMIG2 1.0790 

IMMIG3 1.0639 

Föräldrarsstöttning 1.0935 

ESCS 1.2353 

Internetvardag 1.5726 

Internethelg 1.5572 

Samarbete 1.0341 

Införprov 1.0903 

Målmedvetenhet 1.1057 

 

Outliers och orimliga värden 

Datan är baserad på PISA-enkäten från 2015. Enkätens utformning gör det svårt för elever att 

svara orimligt. Ingen av frågorna som har inkluderats i analysen är av typen ”öppen fråga”, 

vilket avser frågor där eleven själv får konstruera svaret. Frågorna har redan svarsalternativ, 

och under förutsättning att enkäten är genomarbetad bör detta minska risken för outliers. Utöver 

att granska datasetet för uppenbara fel som omöjliga värden finns därför inga större möjligheter 

att bedöma om elevens svar är rimligt eller ej. Det går inte att avgöra om en elev som svarat 

håller med egentligen tycker håller absolut inte med, men av olika anledningar valt att svara 

missvisande. 
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Stickprovsstorlek 

I Tabell 9 presenteras stickprovsstorlekar. Det är värt att notera att hela 1 328 observationer ej 

inkluderats i helmodellsregressionen då de saknat värde för antingen respons- eller någon av de 

förklarande variablerna. Detta har tillåtits då det totala stickprovet fortfarande uppgår till 4 130, 

vilket vida överstiger minimumkravet på 400 observationer, som tidigare nämnts. 

Tabell 9. Stickprovsstorlek för respektive kategori. 

Skolkdummy Frekvens Procent Kumulativ Frekvens Kumulativ Procent 

0 (Icke-skolkare) 3445 83.4 3445 83.4 

1 (Skolkare) 685 16.6 4130 100.00 

 

Vidare finns krav på minst 10 observationer per estimerad parameter i respektive grupp. I den 

största av de modeller som har estimerats i denna rapport finns 16 parametrar. Detta ställer krav 

på 10𝑥16 = 160 observationer i respektive grupp. Detta är uppfyllt för både icke-skolkare och 

skolkare som har 3 445 respektive 685 observationer. 
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Bilaga B: Frågeområden faktorer 

Faktorerna som har skapats är baserade på ett antal frågor ur enkäten. Dessa frågeområden 

presenteras här deskriptivt. 

 

Figur 3. Frågorna som representerar faktorn ensamhet. 

 

Figur 4. Frågorna som representerar faktorerna lärare_nedvärderande samt lärare_orättvis. 

   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I min skola verkar de andra eleverna gilla mig

I min skola får jag lätt vänner

I min skola känner jag att jag hör hemma

I min skola känner jag mig konstig och
missanpassad

Jag känner mig som en outsider i min skola

I min skola känner jag mig ensam

Tänk på din skola: hur mycket håller du med om följande påståenden?

Håller absolut med Håller med Håller inte med Håller absolut inte med

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lärarna lät mig svara på frågor i mindre
utsträckning än andra elever

Lärarna bedömde mig hårdare än andra elever

Lärarna gav mig intrycket att de tycker att jag var
mindre intelligent än vad jag verkligen är

Lärarna bestraffade mig hårdare än andra elever

Lärarna drev med mig inför andra

Lärarna förolämpade mig inför andra

Aldrig eller nästan aldrig Några gånger per år Några gånger i månaden Minst en gång i veckan
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Figur 5. Frågorna som representerar faktorn föräldrarsstöttning. 

 

Figur 6. Frågorna som representerar faktorerna samarbete samt omtänksamhet. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mina föräldrar intresserar sig för mina skolaktiviteter

Mina föräldrar uppmuntrar mina insatser och
framgångar i skolan

Mina föräldrar stöttar mig när jag har det svårt i skolan

Mina föräldrar uppmuntrar mig att tro på mig själv

Tänk på det här läsåret. Hur mycket håller du med om följande påståenden?

Håller absolut inte med Håller inte med Håller med Håller absolut med

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag arbetar hellre i grupp än ensam

Jag är bra på att lyssna

Jag tycker om när mina klasskamrater lyckas

Jag tar hänsyn till vad som intresserar andra

Jag tycker att beslut som man fattar i grupp är bättre än
beslut man fattar själv

Jag gillar att ta hänsyn till olika åsikter

Jag tycker att arbete i grupp ökar min egen kompetens

Jag gillar att samarbeta med mina kamrater

Hur mycket håller du med om följande påståenden om dig själv?

Håller absolut inte med Håller inte med Håller med Håller absolut med
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Figur 7. Frågorna som representerar faktorn införprov. 

 

Figur 8. Frågorna som representerar faktorn målmedvetenhet. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag oroar mig ofta för att det kommer att bli svårt att
klara ett prov

Jag oroar mig för att jag ska få dåliga betyg i skolan

Även om jag har förberett mig noga för ett prov så
blir jag väldigt nervös

Jag blir mycket spänd när jag studerar inför ett prov

Jag blir nervös när jag inte vet hur jag ska lösa en
skoluppgift

Hur mycket håller du med om följande påståenden?

Håller absolut inte med Håller inte med Håller med Håller absolut med

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag vill ha högsta betyg i de flesta eller i alla mina
ämnen

Jag vill kunna välja bland de bästa möjliga
alternativen efter att jag har gått ut skolan

Jag vill vara bäst på vad jag än gör

Jag ser mig själv som en ambitiös person

Jag vill vara en av de bästa eleverna i min klass

Hur mycket håller du med om följande påståenden?

Håller absolut inte med Håller inte med Håller med Håller absolut med
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Figur 9. Frågorna som representerar faktorerna fysisk_mobbning samt psykisk_mobbning. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andra elever har fryst mig ute med flit

Andra elever har retat mig

Andra elever har hotat mig

Andra elever har tagit eller förstört mina saker

Andra elever har slagit eller knuffat mig

Andra elever har spridit ut elaka rykten om mig

Hur mycket håller du med om följande påståenden?

Aldrig eller nästan aldrig Några gånger om året Några gånger i månaden Minst en gång i veckan
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Bilaga C: Dummyvariabler 

Tabell 10. Översikt dummyvariabler. 

Fråga Påstående Svarsalternativ Dummy Variabelnamn 

Hur många gånger 
under de föregående 
två skolveckorna 
hände följande? 

Jag skolkade 
en hel dag Aldrig 

1 eller 2 gånger 
3 eller 4 gånger 
5 eller fler ggr 

0 = eleven har aldrig 
skolkat 

1 = eleven skolkat 
minst 1 lektion 

Skolkdummy 
Jag skolkade 

några 
lektioner 

     
Vilken är den högsta 
utbildning av 
nedanstående som 
din mamma/pappa 
har avslutat? 

- 

3 eller 4-årig Gymnasie 
2-årig Gymnasie 

Nioårig grundskola 
Sex år i grundskola 

Ej avslutat grundskola 

0 = minst en av 
föräldrarna ej 

avslutat Gymnasiet 
1 = båda föräldrarna 
avslutat Gymnasiet 

Morofarutb_skola 

     

Hur länge använder 
du internet utanför 
skoltid en vanlig 
vardag? 

- 

Ingen tid alls 
1-30 min 

31-60 min 
1-2 h 
2-4 h 
4-6 h 
> 6 h 

0 = * använder 
internet <4 h på 

vardagar 
1 = använder internet 

>4 h på vardagar 

Internetvardag 

     

Hur länge använder 
du Internet utanför 
skoltid en vanlig 
lördag eller söndag? 

- 

Ingen tid alls 
1-30 min 

31-60 min 
1-2 h 
2-4 h 
4-6 h 
> 6 h 

0 = * använder 
internet <4 h på 

helger 
1 = använder internet 

>4 h på helger 

Internethelg 

     

I vilket land är du 
och dina föräldrar 
födda? 

Sverige 

Du 
Mamma 
Pappa 

0 = ** 
1 = elev född i 

Sverige, föräldrar 
utanför Sverige 

IMMIG2 

Annat land 

0 = ** 
1 = elev samt 

föräldrar födda 
utanför Sverige 

IMMIG3 

* Elever som på en tidigare fråga uppgett att de aldrig använt internet har inte fått besvara denna fråga. Då dessa 

elever inte använder internet alls har värdet 0 imputerats då de tillhör den kategorin. 

**På grund av den disjunkta uppdelningen innebär detta att elever som har värdet 0 på både IMMIG2 och IMMIG3 

är födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder och tillhör kategorin IMMIG1. Tolkningen av 

dummyvariablerna görs därmed mot referenskategorin IMMIG1. 

 


