
 

 

 

Intervjuguide – Nästa Steg, deltagare 1 (Man) 
 

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

- Har läst SFI gruv och ska studera på gymnasienivå. Hörde om det på SFI, när hen gick 

första kursen. Ville gärna medverka i något mer än svenskastudierna. Kom i kontakt 

via SFI läraren  

 

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

- Ville göra något mer än SFI. Ville veta mer om det svenska arbetslivet.  

Hade inget socialt umgänge och hade inga kompisar. Ville ha mer professionell 

information och lära sig saker specifikt om det svenska arbetslivet.  

 

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

- Förväntade sig att lära sig hur man blir en del av samhällslivet och arbetslivet. Fick 

den information som förväntat. Samt ett ökat självförtroende att prata svenska.  

 

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

- Enkelt att förstå men har givit mer än vad hen förväntade sig. Om man är nyfiken fick 

man mer information. Fick mer info än det som fanns i programmet. 

Processmedarbetarna kunde svara på alla frågor som gruppen hade.  

 

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

- Lärde oss om den svenska arbetsmarknaden. Exempelvis hur stora företag i Sverige 

fungerar och vilka jobb där finns.  

 

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

- Att vara social. Har något gemensamt med resten av gruppen när alla kommer från 

ett annat land. Fick lära av varandra och varandras erfarenheter i Sverige. Fått vänner 

som fortfarande träffas. Kunde använda sin engelska under sin praktik.  

 

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

- Ja. Det har uppfyllt förväntningarna. Fick praktik på ett hotell som gick bra. Lär sig 

många nya saker på plats på praktik som exempelvis yrkesspråk och fraser. Att våga ta 

kontakt med andra.  

 

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

- Prata svenska. Pratar inte lika mycket svenska utanför klassrummet.  

 

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

- Förväntade mig inte men ville ha exempelvis någon från företag som kommer och 

berättar hur man söker jobb hos dom. Externa föreläsare, studiebesök.  

 



 

 

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

- Inte vad jag kan komma på. Kanske använda PowerPoint oftare. För att visa fler 

tabeller och diagram.  

 

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

- Olika nivå på språket men ville att Gary skulle pratat ”vanlig” svenska och inte göra 

språket för enkelt.  

 

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

- Absolut. Har själv letat efter fler liknande insatser att gå efter att processen slutade.  

 

 
 


