
 

 

 

Intervjusammanställning – Processägare (Nästa Steg) 

1. Vad är syftet med Nästa Steg?  

- Att minska arbetslösheten hos nyanlända. Även det kvinnliga perspektivet fanns med 

inledningsvis men processen har vänt sig till både män och kvinnor.  

 

2. Vilka implementeringsmöjligheter finns det för Nästa Steg?  

- Under resan har AF startat med sitt KROM. Kan se att nästa steg naturligt är ett KROM 

uppdrag. De som är på c, d och svenska GRUV nivå bör KROM ansvara för. 

Möjligheterna har förändrats utifrån AFs införande av KROM. Men däremot finns en 

tanke om att man tar specifika moduler, exempelvis CV och jobbar vidare med det. Nu 

tar Step IN över den stafettpinnen. Step IN ska hålla temadagar / temaveckor för alla 

SFI elever. Detta innebär att fler individer framöver kommer få ta del av 

arbetsmarknadsinformationen när Step IN håller information för alla elever. Kommer 

att komma igång med temaveckorna till våren, samt att ”En väg in” också en del av 

implementeringen.  

 

3. Vilka lärdomar tar ni med er från Nästa Steg? 

- Ser verkligen att det ger effekt när man kan arbeta med en mindre grupp. Samverkan 

mellan lärarna, SYV och praktikplatser. Kombinationen är mycket bra. Samverkan 

mellan lärarna har varit väldigt positiv. Synen på att KROM kan göra stor nytta när man 

har haft något liknande i huset. Lärarna tar emot KROM leverantörerna med öppna 

armar. Dock har KROM leverantörerna svårigheter att både få deltagare och komma 

in i de lokala ”systemen”. Det har varit en väldig framgångsfaktor för de individer som 

fått ta del av processen. Individerna behöver vara på en viss nivå för att ta steget vidare 

i samhället där nästa steg har fångar upp individerna i helt rätt tid och kunnat ge en 

högre utväxling. Kommunerna behöver hitta en insats/aktivitet för de individer som 

inte riktigt kommit så långt i sin process. Här kan en väg in vara en lösning.  

 

 

 



 

 

4. Finns det något som du anser att ni bör ha gjort annorlunda i Nästa Steg (om ja, vad)? 

• Vilka utmaningar har ni sett inom processen som helhet? 

- Samverkan med Klippan / Perstorp, inte varit så tydligt som man trodde från början. 

Finns dock ett egenansvar i att själva bjuda in till detta. Processen som helhet är sårbar 

när den är så liten, med så få personal. Var rörigt med personalen i början vilket visar 

på sårbarheten. Svårighet med att bedriva det som process är också att personalen vet 

att det är en sluttid. Utmaningen är att hitta en långsiktighet i det. Ska man ha FINSAM 

projekt är det en fördel om politikerna eller FINSAMs organisation redan från början 

har en tanke om ”nästa steg” att det finns en plan för implementering även efter 

finansieringen.  

 

- Vision om att Klippan fortsatt skulle vara nod där processen skulle utgå ifrån men att 

det skulle vara en personal per kommun i de andra kommunerna. Då haft en 

processledare i Klippan och processmedarbetare i de andra kommunerna. Varit tuffare 

frön början med att bestämma vad som skulle vara nästa steg. FINSAM ”samla” budget 

för att kunna göra förändringen till den nya organiseringen när metoderna tagits fram. 

På så sätt blivit ett långsiktigare projekt. Processmedarbetarna har gjort ett fint jobb 

och processen har fått väldigt fina resultat. 

 

5. Hur har styrgruppens respons varit kring processen Nästa Steg?  

- Gary varit processledare och Mattias har tagit ett steg tillbaka. Mattias bara med i 

gruppen från början. Responsen varit bra. Styrgruppen mer tänkt från början att vara 

ett bollplank och någon man kunde resonera med. Men har blivit mer ett 

informationsmöte. Där det blivit att Gary informerat och fått kort feedback att allt gått 

bra. Samtidigt kanske inte så mycket att ge respons på utifrån det fina arbete som 

gjorts.  

 

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

• Vad har varit bra med samverkan? 

- Utifrån så som Mattias uppfattat det, haft månatlig avstämning med Gary. Uppfattat 

att samverkan varit bra men att man hade önskat att det hade varit fler deltagare från 



 

 

AF. Märkligt att det ska vara ett problem att få ihop deltagare. Märkligt att man bara 

får ihop grupperna. 

 

• Vad har varit mindre bra/dåligt med samverkan? 

- Att det är skillnad mellan hur man säger att samverkan ska fungera hur den gör. Man 

säger att man vill samverka men det finns i realiteten ingen samverkan. Förstår inte 

var alla deltagarna är, dom finns i statistiken men inte i ”verkligheten”. De individer 

som finns i statistiken och är en kostnad för samhället varför de inte finns när det ska 

remitteras deltagare till processer. Behöver lätta på sekretessen och låta individer ha 

en dialog. Exempelvis samverkan Landskrona där skola (rektor, kurator), soc och polis 

i ”slutet rum”.  Skulle kunna se på möjligheter att ha personal med delade tjänster 

inom olika verksamheter i kommunen för att kunna häva sekretess.  

 

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

- En resa har påbörjats och behöver fortsättas. Exempelvis inom en väg in. Nästa steg 

och Step IN en del i arbetet vidare med en väg in.  

 

• Vilka utmaningar finns det med samverkan?  

- Kan man bara vara väldigt tydlig med målet för samverkan och ramverket (tid) för när 

man ska ha fram nått så är det enklare med konkret samverkan. Väldigt lätt att hoppa 

tillbaka till sina hjulspår. Skippa tanken kring att vi bara behöver ”hålla ut” sen blir det 

som vanligt igen. Måste vara tydlige med att vi ska hålla ut men att det är till nya vägar, 

inte tillbaka till gammalt. 

 

 

 

 


