
Bilaga: 1 Enkätundersökning 

 
Jag läser min sista termin på programmet Sociologi och Socialt utvecklingsarbete på 

högskolan i Halmstad. Inför mitt examensarbete gör jag en undersökning om livssituationen 

och framtidsvisionen hos en grupp unga elektriker. Därför skulle jag vara tacksam om du vill 

besvara följande frågor i min enkätundersökning. I min undersökning kommer sedan alla svar 

att göras anonyma, för att dessa i möjligaste mån inte skall kunna härledas till enskilda 

individer eller platser.  

 

  x    Markera (x) det alternativ som bäst stämmer in för dig   

 
Förnamn:  
För min egen registrering - vid en eventuell återkontakt (i uppsatsen görs du sedan anonym)   

1. Civilstånd  

        Singel 

        Flickvän/pojkvän  

2. Hur ser din boendesituation ut 

        Bor hemma hos förälder/föräldrar 

        Eget boende 

        Annat 

3. Var gymnasievalet 

        Ett eget val 

        Eget val tillsammans med förälder/föräldrar 

        Detsamma som kompis/kompisar 

        Annat  

4. Anser du att gymnasievalet var ett bra beslut för dig 

        Ja 

        Nej 

5. Vilken är din nuvarande sysselsättning 

        Arbetar  

        Arbetslös (gå vidare till fråga 10) 

        Studerar (gå vidare till fråga 11)  

6. Har ditt nuvarande arbete någon direkt koppling till din utbildning 

        Ja 
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        Nej 

7. Är du nöjd med din arbetssituation 

        Ja 

        Nej 

8. Vilken typ av anställning 

        Provanställning 

        Tills vidare anställning 

        Vikariat 

9. Hur fick du din nuvarande anställning 

        Praktikplats under studietiden 

        Via Arbetsförmedlingen 

        Egna kontakter 

        Kontakter med hjälp av andra, t ex föräldrar, vänner  

(Gå vidare till fråga 11) 

10. Är detta ett medvetet val (endast för dem som är arbetslösa) 

        Ja 

        Nej 

11. Hur ser din ekonomiska situation ut 

        God 

        Medel 

        Dålig 

12. Får du ekonomisk hjälp av dina föräldrar 

        Ja 

        Nej 

13. Hur uppfattar du din nuvarande ekonomiska situation jämfört med under 

studietiden 

        Bättre 

        Likvärdig 

        Sämre 

14. Vilka är dina fritidsintressen  
 

 
15. Hur uppfattar du din nuvarande allmänna situation jämfört med under studietiden 

        Bättre 
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        Likvärdig 

        Sämre 

16. Vilka fördelar anser du din nuvarande livssituation har jämfört med under 

studietiden 

 
 

 
17. Vilka nackdelar anser du din nuvarande livssituation har jämfört med under 
studietiden 
 
 
 
 
18. Vad är trygghet för dig 
 
 
 
 
19. Hur ser din framtidsvision ut när det gäller arbete 
 

 
 
 
20. Hur ser din framtidsvision ut när det gäller boende 
 

 
 
 
21. Hur ser din framtidsvision ut när det gäller familj 
 

 
 
 
22. Hur ser din framtidsvision ut när det gäller fritid 
              

 
 
 
Om jag skulle behöva komplettering till min C-uppsats kan jag då höra av mig igen 

        Ja 

        Nej 

 

”Tack” för att du tog dig tid!                                                                          Regina Andersson  
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