
 

 

 

Intervjuguide – Första och Jämna Steget  
 

1. Vad är syftet med Första och Jämna Steget?  

- Inte superenkel att svara på eftersom jag inte var med från början men utifrån 

ansökan och arbetet så är det att integrera personer och få ett fäste i samhället, att 

klara sig med språket och att få stöttning och coaching att ta sig vidare mot arbete och 

studier.  

 

2. Vilka implementeringsmöjligheter finns det för processerna?  

- Vi kommer att ha slimmat på AMI nästa år. Jenny arbeta med basverksamheterna och 

kommer att få en överlämning av Ilda. Ska där se över möjligheterna att ta russinen av 

kakan. Finns ett väl upparbetat material som man kan ha användning av i 

basverksamheten. Kommer kunna tillämpas på fler målgrupper framöver och plocka 

”delar” av materialet och anpassa utifrån vilka behov de som Jenny möter har. Ser att 

man ska kunna använda mycket av det framöver.  

Finns gediget material med bildstöd som man kan ha nytta av på olika sätt.  

 

3. Vilka lärdomar tar ni med er från processerna 

- En reflektion från i fredags är att vi har vågat jobba med e som står allra längst ifrån. 

Exempelvis att vi vågat arbeta med analfabeter digitalt. Både tack vare och på grund 

av pandemin som processmedarbetarna blivit tvungna att lösa det och det med stor 

framgång.  

-De deltagare som vi framöver får/ska arbeta med är de som står allra längst ifrån och 

att vi genom processen lärt oss mycket om hur vi kan möta dessa individer. Lärdom att 

ingenting är omöjligt och att exempelvis fortsätta arbeta med tolkstöd.  

Vissa kommuner kommer framöver exempelvis börja samverka mer med exempelvis 

SFI och vuxenutbildningen för att ytterligare kunna möte kommunens framtida 

målgrupper.  

 

4. Finns det något som du anser att ni bör ha gjort annorlunda i processerna (om ja, 

vad)? 

• Vilka utmaningar har ni sett inom processerna som helhet? 

- Det är svårt att svara på denna fråga, eftersom jag enbart varit inne i processerna 

detta år. Utmaningarna har varit att ha samma processledare genom hela 

processtiden. Det skulle vara bra att ha en kontinuitet och eventuellt köra med samma 

laguppställning genom hela vägen. Sedan har vi haft en stor personalomsättning och 

en pandemi, vilket innebär att vi inte vet om personalomsättningen bidragit till att vi 

fått sämre eller bättre resultat.    

 

5. Hur har styrgruppens respons varit kring Första och Jämna Steget?  

- Den allmänna uppfattningen är att dom tycker att det är bra. Men har inte varit ett 

jätteengagemang runt det. Ställs aldrig någon följdfråga på det som Ilda och Alexandra 



 

 

har berättat. Känns som att styrgruppen är nöjd med den information de får. Skulle 

kanske kunnat lägga upp presentationerna på något annat sätt….  

 

6. Kan du kortfattat beskriva hur samverkansformerna sett/ser ut i processerna? 

- Dels genom den lokala styrgruppen. Sen också integrationssamverkansgruppen. I det 

dagliga har det också skett kontakter mellan de olika parterna vid behov.  

 

• Vad har varit bra med samverkan? 

- Dels får man en större förståelse för varandras uppdrag och vad de olika parterna kan 

hjälpa till med. Att man kan se att samverkan ger snabbare resultat. Att det underlättar 

för deltagaren i fråga också att inte behöva upprepa sig hos alla parter.  

Att det funnits en tydlighet i såväl målgrupp som syfte. Framförallt i koppling till andra 

pågående processer.  

 

• Vad har varit mindre bra/dåligt med samverkan? 

-Det haltar emellanåt hur mycket ansvar man tar för sin del av samverkan. Exempelvis 

delen med att ta fram deltagare. Där man inte har prioriterat uppdraget och inte tagit 

fram deltagare som det inte varit så att man som chef aktivt har jagat på. Svårt att 

påverka vad som de andra parterna ska leverera har inte mandatet att exempelvis 

kravställa att AF ska ta fram fem deltagare.  

I framtida projekt uttalat beskriva vad varje part har som ansvar att leverera. 

Tydliggöra ett exempelvis kommunen ska leverera x antal deltagare, AF x antal och så 

vidare. Lätt att gömma sig bakom att man ska vara en samverkanspart, inte leverera….  

Att man under inledningen av beviljade projekt kartlägger och fastställer de olika 

leveransmålen och att dessa löpande följs upp.  

 

• Vilka delar av samverkan bör behållas och transformeras i det framtida arbetet? 

-Kanske att det går att göra mer samverkan digitalt än vad vi trodde från början. Att 

det går att samverka utan att det behöver ta såå lång tid. Att man bjuder till att 

samverka även om det inte finns ett projekt igång. Att förstå vinningen med 

samverkan.  

Har sagt att de lokala samverkansforumen men viss oro om alla parter kommer fortsatt 

finnas kvar om man inte är knuten till specifikt projekt.  

 

 

 

 



 

 

 

• Vilka utmaningar finns det med samverkan?  

- Att vi har olika uppdrag. Att det sker en stor omställning i arbetsmarknadspolitiken 

där kommunernas roll även fortsatt är oklar.  

Att vi sitter med olika mandat. Om alla vet vilka mandat dom har och när de får 

använda det. Vara överens om målgrupp och syfte, att det finns en tydlighet kring det.  

  

 

 

 
 


