
   

 

Första Steget Grupp 3 – 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) 11% (1) 89% (8) 9 

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) 0,00% (0) 11% (1) 89% (8) 9 

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) 11% (1) 0,00% (0) 89% (8) 9 

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 

0,00% (0) 0,00% (0) 11% (1) 89% (8) 9 

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) 0,00% (0) 100% (9) 0,00% (0) 9 



   

 

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 (Corona 

tid kan ha gjort att de inte blivit erbjudna praktikplats eller att arbetsgivarna valde att ställa in praktiken). 

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% (9) 9 

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% (9) 9 

Kommentarer:     

 

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

Kommentarer  Totalt 

1. ”Svar på 
arabiska” 

2. Att få gå simma 
 
 
 
   

2 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

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

0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 100% (9) 9 



   

 

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

inte varit bra?  

Ja  Nej  Totalt 

44% (4) 56% (5) 9 

Kommentarer till svarsalternativet "Ja": 
1. Första Steget är bra  
2. Det varit allt bra. 
3. Allt är bra, men det skulle vara bättre om 
vi försöker alla bara tala svenska. 
4. Nej allt var bra. 

 

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) 12% (1) 0,00% (0) 88% (7) 8* 

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 

0,00% (0) 0,00% (0) 12% (1) 83% (7) 8* 

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) 50% (4) 12% (1) 38% (3) 8* 

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) 44% (4) 0,00% (0) 56%% (5) 9 

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) 0,00% (0) 44% (4) 56% (5) 9 

Kommentarer:     

 

F16. Berättar du om Första Steget till dina vänner? 

Ja  Nej  Totalt 

77% (7) 23% (2) 9 

Kommentarer till båda svarsalternativen: 

 

P&P Kommentarer till enkätsvaren: 
Sammantaget ser resultaten positiva ut, utifrån att covid-19 påverkat processens 

metodutveckling och genomförande. Utifrån deltagarnas svar på frågor som berör 

praktikperioden, kan vi se hur covid-19 påverkat det externa arbetet. I detta fall hade det även 

varit intressant att få höra arbetsgivarnas åsikter kring deltagarnas praktikperiod, vilket skulle 

kunna förstärka deras upplevelser under deltagarnas två praktikperioder. Vi kan också (utifrån 

svaren) se, att deltagarna är positivt ställda till vad processen hade att erbjuda ”istället”. 

Genom en dialog med processledarna har vi fått information, om att deltagarna har fått ta del 

av individuella samtal och ”jobbsök” hemifrån. Deltagarna är också ute efter att tala mer 

svenska under processens gång, vilket innebär att de själva värderar språkkunskap väldigt 

högt. Däremot skulle det vara bra och djup dyka i deras önskan om att ”prata mer svenska”, 

för att ta reda på vad de egentligen menar. Våra rekommendationer är fortsättningsvis att 

processledarna dokumenterar genomförandet och eventuellt tar kontakt med deltagarna för att 

föra en dialog kring processens utbud av aktiviteter. P&P märkte även av att vissa deltagare 

inte svarade på alla frågor, vilket behöver undersökas och kontrolleras för att kunna ta del av 

samtligas åsikter kring Första Steget.  


