Intervjusvar – Man i medelåldern
Nu är det dags för oss att ta reda på vad du tycker om Nästa Steg i en mer djupgående
intervju. Detta är ingen arbetsintervju, utan vi vill ta reda på vad du tycker om vårt arbete.
Detta innebär också att du är anonym, vilket betyder att vi inte är intresserade av ditt namn
eller andra uppgifter som kan identifiera dig.
Bokstaven ”D” symboliserar deltagarens svar i sammanställningen nedan.
Respondenten/deltagaren fick frågan om intervjun kunde röstinspelas, vilket deltagaren
godkände. Därav har denna intervju spelats in, med syftet att transkribera samtliga
intervjusvar på ett korrekt sätt. Därav har röstinspelningen raderats, efter att
transkriberingen fullbordats.

1. På vilket sätt hörde du talas om Nästa Steg för första gången?
D: Britt, min SFI-lärare berättade om Nästa Steg. Jag skickade många mail till henne
och frågade henne om det fanns något för mig att ta del av, tex något projekt eller
volontärarbete, för att få en gemenskap. Men hon gav mig information om Nästa Steg
och kopplade mig till Gary, vilket var mer än jag hade förväntat mig.
2. Vad var det som gjorde att du ville gå Nästa Steg?
D: Jag har en svensk fru och flyttade till Sverige i december 2019. Har alltid arbetat
tidigare. Efter 8 månader i Sverige utan något att göra så ville jag göra något och bli en
del av samhället. Få gemenskap.
3. Kommer du ihåg vad du hade för förväntningar på Nästa Steg?
D: Nätverk. Jag arbetade med turism i Turkiet. Mitt huvudmål var att få nätverka och
lära känna nytt folk i Sverige. Hade jag själv skickat ett mail till Hus57 så hade dem nog
inte svarat exempelvis. Men nu hjälpte Gary mig med kontakterna och då gick det
vägen.
4. Var det enkelt att förstå vad Nästa Steg är, under ditt första möte med handledarna?
D: Nej. Jag tänkte att det bara skulle handla om jobb. Men det handlar också om livet
i Sverige. Det var mer runt i kring än vad jag trodde. Fick ut mer av Nästa Steg än vad
jag hade förväntat mig.
5. Kan du kortfattat beskriva vad du gjort under din tid i Nästa Steg?
D: Fått reda på vart man söker jobb, vilka rättigheter man har när man arbetar, det
dagliga livet i Sverige, rättigheter och skyldigheter. Övat på språket, Gary har pratat
långsamt vilket är bra. Har lärt mig nya ord varje lektion.

6. Vad har varit mest givande för dig i Nästa Steg?
D: Självförtroende. Vågar försöka prata med människor på svenska nu. Hur man
behandlar folk omkring sig.
7. Har innehållet i Nästa Steg uppfyllt dina förväntningar? Varför/varför inte?
D: Ja absolut. Mer än förväntat.
8. Finns det något som du saknar i Nästa Steg?
D: Att få prata själv med Gary, lite mer.
9. Finns det något som du skulle vilja ha mer av i Nästa Steg?
D: Lite mer om det svenska systemet och hur det är att jobba i Sverige, försäkringar
tex.
10. Finns det något som handledarna skulle kunna göra bättre i Nästa Steg?
D: Kommer inte på något.
11. Har du några tips till handledarna inför kommande starter av Nästa Steg?
D: Att vara lite ”picky” kring eleverna och vilka de tar in till processen. Vissa deltagare
kanske inte kommer för att lära sig något och de drar ned på tempot och atmosfären.
12. Skulle du rekommendera en vän att gå Nästa Steg?
D: Definitivt.

