
Bilaga: 3 Intervjuguide 
 

Informera om: 

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 
• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 
• Är det ok att spela in intervjun? 
• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

1. Vad betyder vuxen för dig?  

- skillnad jämfört med under studietiden 

2. Tycker du att det som svårt att leva upp till en mer vuxen roll?  

3. Upplever du att det ställs krav på dig? 

- om ja: vilka, från vem 

- är det någon skillnad jämfört med under studietiden 

4. Hur ser du på att ta ett eget ansvar? 

- skillnad jämfört med tidigare 

- föräldrarnas påverkan 

- självständighet   

5. Hur ser din sociala situation ut? 

- familj, vänner 

- umgängesformer 

- kontaktnätet (ökat/minskat) 

- fritidssituation 

- hur värdesätts fritiden  

6. Hur upplever du din egen möjlighet att själv påverka din livssituation? 

- boende 

- familj 

- arbete 

- drömmar  

7. Hur tror du att din framtid ser ut om 10 år?  

8. Vilken sysselsättning har dina föräldrar? 

- utbildning  

9. Hur resonerade du när du gjorde ditt gymnasieval? 

- avgörande faktorer 
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10. Hur ser du på ditt yrkesval? 

- fanns det andra alternativ  

11. Hade du ett arbete direkt efter avslutad examen? 

- var det viktigt med ett arbete efter examen 

- ekonomiskt 

12. Har du bytt uppväxtmiljö till följd av studier/arbete? 

13. Vad betyder en anställning för dig? 

- status, livsstil, ekonomiskt  

14. Har din ekonomiska situation förändrats jämfört med under studietiden? 

- konsumtion 

- levnadsstandard  

15. Är det viktigt för dig att ha ett arbete? 

16. Vad vill du uppnå med ditt arbete? 

- val 

- möjligheter  

17. Hur upplever du anställningstrygghet? 

- arbetsmarknaden 

18. Hur förhåller du dig till arbetslöshet? 

- ekonomiskt 

- självförtroende/självuppfattning  

19. Hur upplever du din arbetsplats? 

- arbetsklimat 

- arbetssituation 

- arbetsbelastning 

- arbetstider  

20. Hur förhåller du dig till lärlingslöner? 

21. Hur ser du på svartjobb?  

22. Vad vill du arbeta med i framtiden? 

- eventuell flytt till följd av annat arbete 

- vad avgör valet av arbete  

23. Är det någonting mer som du vill tillägga? 

 

Informera om:  

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 
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