
Nästa destination…



GHAZALEH 
SALMANI
• Författare

• Föreläsare

• Utvecklingsledare



• Författare

• Livscoach

• Språkcoach

KARIN LAHTI



SYFTET MED BOKEN
”NÄSTA DESTINATION…”



• Integration i positiv anda

• Möjligheter i frihetens land

• Självkänsla och självförtroende

• Att känna sig som en av alla andra  i samhället

• Koder och oskrivna regler

• Skatt och fördelning av pengar

• Segregation

• Alternativ till kriminalitet

• Viktiga myndigheter

• Hopp, glädje och ljus

• Tro på att lyckas

• Karriärvägar

• Svenska samhällets uppbyggnad



Bokens innehåll



■ Mötet med drömmen

■ Den nya verkligheten

■ Ta det inte personligt!

■ Varje stark känsla slutar i tårar

■ Välvilja och tacksamhet



■ Vänlighet slår allt

■ Allt är möjligt

■ Elever i livets skola

■ Av tvång eller frihet

■ På rätt plats i rätt tid

■ Utveckling före rädsla



VAD ÄR DIN NÄSTA 
DESTINATION I 

LIVET?

• Fundera i 2 minuter på vad ditt nästa steg i livet är!





Var befinner du dig nu? 

■ Studie-/jobbmässigt

■ Gällande hälsa

■ Hur nöjd är du med ditt liv på en skala från 1-10 ( ett är sämst och 10 är bäst)

■ Vad behöver du lägga till för att bli mer nöjd

■ Vad behöver du ta bort från ditt liv för att må bättre



Vad kan man göra för att lyckas i ett 
nytt samhälle?

• Lära sig sociala koder

• Integrera sig i samhället (Språk och kultur)

• Vara modig

• Våga

• Vara uppmärksam på möjligheter som dyker upp

• Fråga sig fram



Självkännedom och självkänsla

■ Vad vill du jobba med utan att 

tänka på andras åsikter om dig och 

dina val?

Fundera i 2 minuter på vilka dina 

starka och svaga sidor är!



DET HANDLAR OM VEM DU ÄR, 

INTE VAR DU KOMMER IFRÅN.





ATT ANDRA INTE TROR PÅ DIG

ÄR INTE DITT PROBLEM.



Hur kan man lyckas?
■ Du måste våga vara dig själv 

■

Den som ger det lilla extra får mer tillbaka 

■

Var snäll och hjälp andra

■

Ett nej betyder ”on to the next one”! Knacka på 

nästa dörr!



Språk och kultur

Varje samhälle har sina oskrivna regler och koder. 

Man kan jämföra det med våra datorer; för att kunna 

komma in i datorn, behöver man lösenord. 



ARBETSMARKNADEN



Karriärvägar

Att söka jobb

Att hitta jobb

Att ta kontakt med en arbetsplats

Att vara på en intervju

Att börja ett jobb

Att vara på jobbet



Vad är det värsta som kan hända? 

• Var dig själv

• Våga gå din egna väg 

• Motgångar, svåra tider kommer att stärka dig 

•Våga misslyckas

•Vill man få något gjort måste man göra det själv 

•Våga lyckas



Boka föreläsningar för elever 
eller personal

via mail till

Info@nastadestination.se



FUNDERINGAR?
Info@nastadestination.se

www.nastadestination.se

Instagram : @_findjob_


