
 

 

 

Intervjuguide – Nästa Steg, deltagare 2 (man) 
 

1. På vilket sätt hörde du talas om Nästa Steg för första gången?  

- Trodde det hade med skoluppgifterna att göra. Tog inte själv kontakt utan fick ett 

mail med information. Hen ville gärna komma och veta mer. Fick mycket information 

om Nästa steg. Jobbade tidigare som tidningsbud men kände att detta var ett bra sätt 

för att komma vidare. 

 

2. Vad var det som gjorde att du ville gå Nästa Steg?  

- Att komma vidare, få ett annat jobb. Kunde sätta ett mål med kursen.  

 

3. Kommer du ihåg vad du hade för förväntningar på Nästa Steg?  

- Det var att få hjälp att få praktikplats. Var intresserad av att jobba som butikssäljare 

och fick hjälp att lösa en praktik inom det.  

 

4. Var det enkelt att förstå vad Nästa Steg är, under ditt första möte med handledarna?  

- Ja det var enkelt att förstå. Några lektioner i början via zoom och då var det lite svårt 

att förstå men lättare att fråga och förstå när man var på plats 

 

5. Kan du kortfattat beskriva vad du gjort under din tid i Nästa Steg? 

- Gjorde både praktik och jobbade som tidningsbärare samtidigt. Förlängde praktiken 

så att hen kunde lära sig kassan. I Nästa Steg fick deltagaren hjälp att göra ett fint CV. 

Ta del av föreläsningar om exempelvis arbetsmarknad och facket, information om hur 

man ska bete sig på praktikplatsen. Vara social, komma i tid, visa intresse m.m. och ett 

USB med information, som fungerade mycket bra att ha och läsa på i efterhand.  

 

6. Vad har varit mest givande för dig i Nästa Steg?  

- Viktig information om hur samhället fungerar.  

Praktikplats på Willys, har själv sökt jobb där tidigare men då inte blivit erbjuden det.  

 

7. Har innehållet i Nästa Steg uppfyllt dina förväntningar? Varför/varför inte? 

- Ja det gjorde det. Lektionerna var väldigt bra och praktikplatsen. Fick verkligen det 

jag förväntade mig.  

 

8. Finns det något som du saknar i Nästa Steg? 

- Nej ingenting. Viktigt med språket och Gary anpassade verkligen så att alla kunde 

förstå.  

 

9. Finns det något som du skulle vilja ha mer av i Nästa Steg?  

- Kommer inte på något. Helt ok så som det är.  

 

10. Finns det något som handledarna skulle kunna göra bättre i Nästa Steg?   



 

 

- Nej, samma svar som ovan.  

 

11. Har du några tips till handledarna inför kommande starter av Nästa Steg?  

- Att man är tydlig med att när man ska ut på praktik så måste man vara engagerad och 

prata svenska. Visa styrkan i svenska språket även om man har en landsman/kvinna i 

övriga personalen.  

 

12. Skulle du rekommendera en vän att gå Nästa Steg?  

- Jag har redan gjort det till flera. Tre stycken men de har tyvärr inte nappat på 

erbjudandet.  

 

 
 


