
 

 

Intervjusammanställning – Framtiden Årsrapport 2 
 

Deltagare 1 - Kvinna:  
1. Har du besvarat enkäten som Ebba eller Elisabeth skickat ut?   

D: nej det har jag inte. Har inte fått enkäten 

 

2. Vad visste du om processen ”Framtiden” innan du började?  

D: visste ingenting. Fick information från en anhörig till en anställd som berättade att 

processen fanns för att hjälpa till 

 

3. Vad förväntade du dig av ”Framtiden”?  

D: förväntade mig inget direkt då jag inte visste något. Hade inga direkta mål eller 

tankar inför.  

 

4. Vad gjorde du under din tid i processen ”Framtiden”?  

D: sökt jobb och sånt både på egen hand om med stöd. Har varit med mig på 

vårdbesök. Träffade Burim och då var Ebba ofta med. Träffade dom en gång i veckan. 

Skulle behövt/velat träffa dom ännu mer.  

 

5. Vad har varit bra/mindre bra med processen ”Framtiden”?  

D: Bra – att det finns någon man kan prata med som kan saker som inte jag kan. 

Bland annat hur man söker jobb och hur man betalar fakturor exempelvis. Finns ju 

inte klasser till sånt.  

Mindre bra – har ingenting på den. Inget vad jag kan komma på.  

 

6. Vad skulle du vilja ha mer av i ”Framtiden”?  

D: hade kunnat ta itu med körkortet när jag var med. När erbjudandet fanns.  

Jobbar på Frode sedan 21 februari– packar om. Inte roligt. Vill inte göra någonting 

men vet att det är orealistiskt. Det bästa med Frode är lönen. Ok kollegor. 

Intresse i konst, funderat på att öppna upp så att andra kan beställa.  

Skulle velat träffa personalen oftare och hade nog då tagit tag i körkortet.  

Hade bara rutin den dagen jag skulle till Burim och resten av dagarna flöt ihop.  

 

7. Har du några tips till personalen i ”Framtiden”, vilka?  

D: fortsätt vara glada. Skulle gärna tipsat andra om att vara med i processen men de 

är för gamla. Nu har du varit arbetslös så länge – gå dit så får du hjälp.  

 

 

 

 



 

 

Deltagare 2 - Man:  
1. Har du besvarat enkäten som Ebba eller Elisabeth skickat ut?   

D: tror inte det. Har nog inte fått d en. Har gått i skolan i två månader så kommer inte 

ihåg 

 

2. Vad visste du om processen ”Framtiden” innan du började?  

D: inte ett dugg. Hade ett introduktionsmöte här och fick då all info. Skrevs i 

samband med det ut från Arbetsförmedlingen. Varit sjukskriven innan. Förmedlat via 

Arbetsförmedlingen 

 

3. Vad förväntade du dig av ”Framtiden”?  

D: har haft Burim. Tog det lugnt och försiktigt på grund av sjukdomssituation. Kollade 

på utbildningsspåret efter två månader. Läser till lastbilschaufför och har klarat alla 

prov hittills.  

 

4. Vad gjorde du under din tid i processen ”Framtiden”?  

D: träffade Burim en gång i veckan. Satt i lokalerna först. Gick tillsammans till soc och 

fick stöd att ansöka om ekonomiskt bistånd. Fick bidrag på grund av sjukdomen och 

har csn nu. Har spånat mycket kring vad jag vill och tog allt i lugn takt. Gick och 

samtalade, pratade mycket om vad jag ville. Har varit i Afs system länge så dom och 

deras system har jag koll på. Däremot soc kändes som botten men där förklarade 

Burim så det kändes bättre. Hjälpte till att få in ansökan till skolan  

 

5. Vad har varit bra/mindre bra med processen ”Framtiden”?  

D: blivit lite frånvaro på grund av sjukdom  

Burim är en sann eldsjäl. Har varit mer drivande än mig och ett riktigt stöd. Väckte 

idéer och kom med massor av tips. Växlade från att Burim var drivande tills att jag var 

det.  

Egentligen inget dåligt men är man van vid af och deras fyrkantiga system och känna 

sig ”bortsållad” till att komma hit och få tid varje vecka har varit guld värt.  

 

6. Vad skulle du vilja ha mer av i ”Framtiden”?  

D: detta ska vara berättigat stöd från AF. Har gjort mer här än vad jag gjorde alls sista 

månaderna hos AF.  

 

7. Har du några tips till personalen i ”Framtiden”, vilka?  

D: fantastiskt att kunna komma ut i en utbildning så snabbt. Personalen har varit 

väldigt öppna och tagit emot med öppna armar.  

 

8. Övrigt - Jag är väldigt nöjd med hela upplevelsen här. Var skriven här 4-5 mån men 

kändes som att det gick väldigt snabbt då vi hela tiden kom något steg framåt.  

 


