
 

 

Intervjusvar Perstorp – Första Steget Årsrapport 2 
 

Deltagare 1: Serbisktalande kvinna i medelålder 

1. Har du besvarat enkäten som Fredrik skickat ut? 

D: Ja, jag har svarat.  

 

2. Vad fick du för information innan du började på Första Steget?  

D: De ringde mig några dagar innan och berättat lite att det handlar om en aktivitet. 

De lovade att göra sitt bästa att hitta jobb, men de ska ge oss kunskap om hur 

arbetsmarknaden fungerar. De ska lära oss hur man beter sig på en arbetsintervju 

och hur man skriver ett CV samt personligt brev. De ska hjälpa oss att hitta en 

praktikplats och denna information fick jag innan jag började. Jag kom dit på 

egenremiss och de registrerade mig.  

 

3. Vad förväntade du dig av Första Steget?  

D: De ska hjälpa mig att hitta en praktikplats och på rätt sätt ge mig möjlighet att få 

erfarenhet om ett yrke. Tips och råd hur man skriver ett CV och personligbrev, samt 

få bättre kontakter och förbättra språket.    

 

4. Vad gjorde du under din tid i Första Steget?  

D: Lärde oss att skriva ett CV och personligt brev. Lärde oss om skrivna och oskrivna 

regler som häller på arbetsplats i Sverige. Lärde oss hur en arbetsintervju skulle se ut 

och hur man startar ett privat företag. Vilka möjligheter erbjuder Sverige till oss, etc.  

 

5. Vad har varit bra/mindre bra med Första Steget?  

D: Föreläsningar som är ganska inspirerande. Fredrik tar med sig tidigare deltagare 

som har gått igenom processen tidigare. Studiebesöken var riktigt bra och allt som 

kräver. Vi kan ställa massor med frågor till de och praktikplatsen, det är det 

viktigaste. Det som varit mindre bra är att jag gör övningar som är för enkla för mig, 

mitt språk är lite för bra för processen.  

 

6. Vad skulle du vilja ha mer av i Första Steget?  

D: Vet inte riktigt. Kanske mer stöd och hjälp för att hitta jobb.  

 

7. Har du några tipps till personalen i Första Steget, vilka?  

D: De är riktigt organiserade och är bra. De är alltid där för mig. Inget tipps jag direkt 

kan komma på. De är ganska vänliga.  

 

 

 



 

 

Deltagare 2: arabisktalande kvinna i medelåldern  

1. Har du besvarat enkäten som Fredrik eller Marie skickat ut? 

D: Nej. Går första steget just nu (digitalt), så inte aktuellt än.  

 

2. Vad fick du för information innan du började på Första Steget? 

D: Fick inte så mycket information. Att de skulle hjälpa mig att få ett jobb. Fick 

informationen från mina vänner och från min handläggare på AF men också från 

AME.  

 

3. Vad förväntade du dig av Första Steget?  

D: Mina förväntningar var att de skulle ge info om arbetsmarknaden och föra mig 

närmre ett arbete. Och att informationen inte bara var skrivna ord utan även att 

träffa personer som arbetar och berättar om sitt yrke.  

 

 

4. Vad gjorde du under din tid i Första Steget?  

D: Varje dag finns det ett ämne som vi pratar om.  De är relaterade till 

arbetsmarknaden. Pratar också om olika sociala problem i samhället varje torsdag. X 

deltagare kommer och föreläser för oss. Tex våld i samhället mot kvinnor eller barn, 

diskriminering. Vi pratar också om jobb och om yrkesvägledning. Ingen praktik pga 

coronan. Vi diskuterar tillsammans och lyssnar på varandras åsikter. Vi skriver CV och 

personligt brev som är mycket viktigt för oss som söker jobb.  

 

5. Vad har varit bra/mindre bra med Första Steget?  

D: J Mindre bra - Nej, bara att vi inte gjort praktik. Allt annat har varit mycket bra.  

Varit bra att det inte bara varit ”söka jobb” utan fått mycket information och lärt oss 

nya ord, träffat nya människor. Varje dag när jag deltager i mötet så lär jag mig något 

nytt.  

 

6. Vad skulle du vilja ha mer av i Första Steget?  

D: Bara praktik om det fanns möjlighet.  

 

7. Har du några tipps till personalen i Första Steget, vilka?  

D: Vill säga att de är mycket bra, trevliga och snälla i personalen och ska bara 

fortsätta med det.   

Jag är mycket glad över att jag fått chans att delta i denna aktivitet och jag trodde 

inte innan att vi skulle få sådan nytta på det här sättet som vi fått. Tror att jag vill 

studera vidare senare, gymnasiet i augusti. Vill sen studera till förskolelärare. Jag 

tackar processpersonalen för allt dem hjälpt mig med. 

 


