
   

 

Första Steget Grupp 2 – Enkät (Perstorp) 

F1. Hur nöjd är du med övningarna i svenska? Svara genom att markera 
ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 17% (1) 83% (5) 6 

Kommentarer:     

 

F2. Hur nöjd är du med föreläsningarna vi haft? Svara genom att 
markera ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 40% (2) 20% (1) 40% (2) 5 

Kommentarer:     

 

 
F3. Hur nöjd är du med promenaderna vi tagit? Svara genom att markera 
ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (6) 6 

Kommentarer:     

  
F4. Hur nöjd är du med studiebesöken vi varit på? Svara genom att 
markera ett alternativ i skalan på 1–4. 
 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

17% (1) 0,00% (0) 33% (2) 50% (3) 6 

Kommentarer:     

 
F5. Hur nöjd är du med praktikperiod 1? Svara genom att markera ett 
alternativ i skalan på 1–4. 
 

• Alternativet ”ej aktuell” talar för de deltagare som inte varit på praktik, trots att de blivit erbjudna det. 

Kommentarer:  

 

 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Ej aktuell Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 33% (2) 50% (3) 17% (1) 6 



   

 

F6. Hur nöjd är du med praktikperiod 2? Svara genom att markera ett 
alternativ i skalan på 1–4. 
 

• Alternativet ”ej aktuell” talar för de deltagare som inte varit på praktik, trots att de blivit erbjudna det. 

Kommentarer:  

 

F7. Hur nöjd är du med det personliga stödet och hjälpen du fått av oss i 

personalen i Första steget? Svara genom att markera ett alternativ i 

skalan på 1–4. 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (7) 7 

Kommentarer:     

 

F8. Hur nöjd är du totalt sett med din tid i Första Steget? Svara genom 

att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (7) 7 

Kommentarer:     

 

 

F9. Vilken (ny) aktivitet skulle du vilja lägga till i Första Steget? 

Kommentarer  Totalt 

1. Inget 
2. Inget 
3. Inget 
4. Jag vill jobbar 
5. Jag behöver jobba 
6. Emoji (tummen 

upp och en ros) 
7. Inget  

7 
 
 
 
 
 
 
  

 

F10. Finns det något som inte varit bra i Första Steget? Om ja, vad har 

inte varit bra?  

Ja  Nej  Totalt 

14% (1) 86% (6) 7 

Kommentarer till svarsalternativet "Ja": 

Inte alls nöjd Delvis missnöjd Delvis nöjd Väldigt nöjd Ej aktuell Totalt 

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (2) 71% (5) 29% (2) 7 



   

 

F11. Hur viktigt tycker du att det har varit med språkstöd för att ta till dig 

kunskapen från föreläsningarna? Svara genom att markera ett alternativ i 

skalan på 1–4. 

Inte alls viktigt Delvis viktigt Viktigt Väldigt viktigt Totalt 

0,00% (0) 17% (1) 17% (1) 67% (4) 6 

Kommentarer:     

 

F12. Hur bra tycker du att språkstödet har varit? Svara genom att 

markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls bra Någorlunda bra Bra Väldigt bra Totalt 

17% (1) 0,00% (0) 0,00% (0) 83% (5) 6 

Kommentarer:     

 

F13. Tycker du att du har förbättrat din svenska under tiden? Svara 

genom att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls Någorlunda  Mycket Väldigt mycket Totalt 

0,00% (0) 33% (2) 50% (3) 17% (1) 6 

Kommentarer:     

 

F14. Har vi uppfyllt dina förväntningar på Första Steget? Svara genom 

att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls Någorlunda  Mycket Väldigt mycket Totalt 

0,00% (0) 17% (1) 67% (4) 17% (1) 6 

Kommentarer:     

 

F15. Tror du att du kommer att ha nytta av kunskaperna du fått i Första 

Steget? Svara genom att markera ett alternativ i skalan på 1–4. 

Inte alls Någorlunda  Mycket Väldigt mycket Totalt 

0,00% (0) 17% (1) 67% (4) 17% (1) 6 

Kommentarer:     

 

F16. Berättar du om Första Steget till dina vänner? 

Ja  Nej  Totalt 

100% (6) 0,00% (0) 6 

Kommentarer till båda svarsalternativen: 

 



   

 

P&P Kommentarer till enkätsvaren: 
Enkätsvaren är likartade Klippans deltagare, som också tycker att övningarna i svenska och 

promenaderna varit bra. Däremot tycker Perstorps deltagare att föreläsningarna inte varit bra, 

vilket kan förklaras av olika skäl som exempelvis: kommunikationsbrist, förväntningar och 

målmedvetenhet. Majoriteten är även nöjda med praktikperioderna, vilket också skiljer sig 

från Klippan. I Klippan fanns deltagare som ställde höga krav på arbetsgivarna, så att 

arbetsplatsen blir mer religiöst och kulturellt anpassat efter deras behov (kulturkrock). I övrigt 

förväntar deltagarna sig att gå ut i arbete efter processensslut, samtidigt som de flaggar för att 

språkstödet varit bra.  

Våra rekommendationer är att processpersonalen avsätter en dag för genomförandet av 

enkäten med deltagarna, för att kunna bistå med stöd under genomförandet. Detta för att 

kunna få samtliga deltagare att svara på enkäten och minska risken för svarsmiss. Dessutom 

skulle det vara bra att uppmuntra deltagarna till att skriva in några kommentarer, för att sätta 

finger på vad som bör göras. P&P tar ansvar för att vissa enkätsvar uteblivit, på grund av att 

enkäten formades med ett program som begränsar frågeantalet. Till nästa omgång kommer 

därför goolges enkätformulär att tillämpas. 

 


