
Bilaga: 2 Enkätsammanställning 
Nedan följer en sammanställning av de frågor där informanten fått besvara frågor med 

standardiserade svarsalternativ. 

 

1) Civilstånd Antal 

Singel 13 

Flickvän/pojkvän 4 

 

2) Boendesituation Antal 

Bor hemma hos förälder/föräldrar 13 

Eget boende 4 

 

3) Var gymnasievalet Antal 

Ett eget val 14 

Eget val tillsammans med förälder/föräldrar 3 

Detsamma som kompis/kompisar - 

Annat - 

 

4) Anser du att gymnasievalet var ett bra 

beslut för dig 

Antal 

Ja 17 

Nej - 

 

5) Vilken är din nuvarande sysselsättning Antal 

Arbetar 14 

Arbetslös 2 

Studerar 1 

 

6) Har ditt nuvarande arbete någon direkt 

koppling till din utbildning 

Antal 

Ja 13 

Nej 1 
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7) Är du nöjd med din arbetssituation Antal 

Ja 14 

Nej - 

 

8) Vilken typ av anställning Antal 

Provanställning 4 

Tills vidare anställning 9 

Vikariat 1 

 

9) Hur fick du din nuvarande anställning Antal 

Praktikplats under studietiden 5 

Via arbetsförmedlingen 1 

Egna kontakter 9 

Kontakter med hjälp av andra 1 

 

10) Är detta ett medvetet val 

(endast för arbetslösa) 

Antal 

Ja - 

Nej 2 

 

11) Hur ser din ekonomiska situation ut Antal 

God 7 

Medel 8 

Dålig 2 

 

12) Får du ekonomisk hjälp av dina 

föräldrar 

Antal 

Ja 4 

Nej 13 

 

 

13) Hur uppfattar du din ekonomiska Antal 
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situation jämfört med under studietiden 

Bättre 14 

Likvärdig 1 

Sämre 2 

 

15) Hur uppfattar du din nuvarande 

allmänna situation jämfört med under 

studietiden 

Antal 

Bättre 8 

Likvärdig 7 

Sämre 2 

 

Nedan följer en sammanställning av de mer öppna standardiserade frågorna, där det har varit 

möjligt för informanten att själv välja egna svarsalternativ och det har inte heller varit någon 

begränsning av antalet alternativ som informanten har valt. Samtidigt som några informanter 

valde att inte besvara enstaka eller flera av dessa frågor. 

 

14) Vilka är dina fritidsintressen Antal 

Idrottsaktiviteter 

(rodd, golf, ishockey, fotboll, styrketräning, 

köra cross/motorcykel, laido)   

11 

Umgås med familj/vänner 7 

Övrigt 

(teknik, data, musik, fiske)   

10 

 

16) Vilka fördelar anser du din nuvarande 

livssituation har jämfört med under 

studietiden 

Antal 

Bättre ekonomi 12 

Slipper läxor  

Arbetspasset är slut då man lämnar jobbet 

6 

Mer intressant att arbeta 4 
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Man gör någonting meningsfullt/mer nytta 

Arbetar med det man vill 

Mer ansvar 2 

Mer självständig 

Lever mer på egen hand 

2 

Mer erfarenhet 1 

Nya arbetskamrater 

Nytt umgänge 

2 

Kan hjälpa till mer hemma 1 

Bor i en ny stad 1 

Slipper bo i en stad 1 

Det finns inga fördelar 2 

 

17) Vilka nackdelar anser du din 

nuvarande livssituation har jämfört med 

under studietiden 

Antal 

Mindre fritid 6 

Mindre socialt umgänge 7 

Längre arbetsdagar 2 

Tröttare på em. 1 

Inte lika många lovdagar 1 

Färre sovmornar 1 

Skaffar sig dyrare vanor 1 

Måste klara sig själv 2 

Inga nackdelar 1 

Bara nackdelar 1 

Ingen inkomst 2 

 

18) Vad är trygghet för dig Antal 

Ha ett arbete/anställning 

Egen ekonomi/fast inkomst 

9 
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Trivas på jobbet och med kolleger 1 

Klara sig själv 1 

Någonstans att bo 1 

Att de nära mår bra och får vara friska 

Stöd från familjen och vänner 

4 

Att vara omtyckt 2 

 

19) Hur ser din framtidsvision ut när det 

gäller arbete 

Antal 

Fortsätta arbeta 7 

Få fast tjänst 2 

Jobba ett tag och sen börja studera 2 

Få mer erfarenhet/avancera  1 

Vill ha ett arbete 2 

Bra/ser god ut 3 

Ingen aning 1 

 

20) Hur ser din framtidsvision ut när det 

gäller boende 

Antal 

Bor kvar hemma tills jag har råd att flytta till 

eget 

8 

Flytta till lägenhet och studera  2 

Flytta till hus 4 

Bra/ser god ut 2 

 

21) Hur ser din framtidsvision ut när det 

gäller familj 

Antal 

Har inte tänkt skaffa det på ett tag 8 

Om jag hittar min flickvän 3 

Tar det som det kommer 1 

Fru och barn 2 
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Bra 2 

Inte tänkt så mycket på det 2 

 

22) Hur ser din framtidsvision ut när det 

gäller fritid 

Antal 

Umgås med mina familj/flickvän/vänner 5 

Resa 1 

Träna/hobbys  5 

Bra 3 
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