
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning av 
enkätundersökning  
 
Feriearbete sommaren 2022 
 
 
Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 

 
20220805 - 20221012



 
Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 45 enkäter, i samband med de två 
arbetsperiodernas respektive slutdatum. Totalt inkom 11 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 
24 %. Antalet svar/alternativ vid fråga nummer 2, 9 och 10 är fler än 11, vilket beror på fler 
angivna svar/alternativ.  
 
 
 
 
 
 

1. Vilket kön tillhör du? 

 

Tjej  07  (07/11) 

 

Kille  04  (04/11) 

 

Vill inte ange  00  (00/11) 

  
 
 
 
 
 

2. Hur fick du information om att det fanns feriearbete att söka inom 
Nordanstigs kommun? 
 

Kommunens hemsida   01 

Nordanstigar´n    01 

HT    00 

Facebook    00 

Instagram     00 

Arbetsförmedlingens hemsida  00 

Affisch    01 

Genom kompisar   04 

Genom vårdnadshavare   03 

Genom annan person   02 

Annat sätt    01 

Vet inte    00 
 
 
 

Beskriv gärna med egna ord.  
 

• ”Visste sedan förra året att man kunde söka och kompisarna började prata om det. Sen såg jag 

en affisch på gymnasiet om vilket datum som man först kunde anmäla sig på.” 

• ”Mamma och Pappa ville att jag skulle få testa jobb livet.” 

• ”Det var min storebror som berättade för mig att man kunde söka sommarjobb inom 

kommunen när man är 16 år eller när man går ut 9:an och ska börja i gymnasiet.” 

• ” Det var en kompis som hade sökt och frågade om jag hade sökt.” 

• ”Jag pratade med en vän om sommarjobb och hon sa att hon skulle söka. Därmed blev jag 

intresserad.” 

• ”Vårdnadshavare kollade i nordanstigarn”. 

 



 

 

 

 

3. Hur kändes det efter första dagens arbete? (Mottagande och introduktion) 
 

Mycket bra  06  (06/11) 

 

Bra  04  (04/11) 

 

Mindre bra  00  (00/11) 

 

Dåligt   01  (01/11) 

 

Vet inte  00  (00/11) 
 
 
 

Beskriv gärna med egna ord.  
 

• ”man kände sig välkommen. Dom presenterade sig och så” 

• ”Mentorn förklarade bra så man förstod.” 

• ”Innan jag började jobba så var jag jättestressad och hade många frågetecken som snurrade på 

mitt huvud om vad jag skulle göra men efter första dagen så kändes det väldigt bra eftersom 

personalen berättade för mig hur allting går till på jobbet och vad jag kommer göra under min 

arbetstid.” 

• ”Jag trivdes väldigt bra på mitt arbete och längtade tillbaka.” 

• ”Det kändes bra, de alla var väldigt trevliga, alla inom personalen var hjälpsamma etc.” 

• ”Det var inget fel på Personalen men man märker hur Kommunen bara skickar in folk på olika 

ställen bara för att man ska ha ett jobb”. 

 

 

4. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter? 
 
Mycket bra  03  (03/11) 

 

Bra  07  (07/11) 

 

Mindre bra  00  (00/11) 

 

Dåligt  01  (01/11) 

  

Vet inte  00  (00/11) 
 
 
 
 



 

Beskriv gärna med egna ord. 
 

• ”arbetsuppgifter vart som samma varje dag så man kom in som i rutinerna där.” 

• ”Mycket bra för det var inte samma saker att göra hela tiden. Och bra tider.” 

• ”Jag tycker att mina arbetsuppgifter var väldigt enkla att göra jämfört med de som jobbar där 

heltid, jag brukar vara med personalen och såg hur mycket de gör så jag tycker min 

arbetsuppgifter var inte svåra.” 

• ”Jag fick se hur allt gick till och fick göra små saker vilket kändes bra.” 

• ”De var väldigt bra”. 

• ”Det fanns ingenting och göra och personalen visste inte vad man skulle göra heller”. 

 
 
 
5. Hur upplevde du dina möjligheter till dialog och delaktighet under ditt 
feriearbete? (Att framföra synpunkter och påverka dina arbetsuppgifter osv.) 
 
 

Mycket bra  05  (05/11) 

 

Bra   05  (05/11) 

 

Mindre bra  00  (00/11) 

 

Dåligt   01  (01/11) 

 

Vet inte  00  (00/11) 

 
 
 
 

Beskriv gärna med egna ord. 
 
 

• ”Jag var med under flytten från villervallan till de nya fsk. Vi pratade om hur vi skulle packa 

bra och bära.” 

• ”De första dagarna var det lite svårt för mig att ha en pratstund eftersom jag kunde inte deras 

namn men efter ett tag så gick det bra att sitta och diskutera med de och vi har haft det 

jätteroligt tillsammans.” 

• Jag fick välja lite gransjälv, och dom förklarade vad vi höll på med osv.” 

• ”Man kände att man var delaktig”. 

• ”Kunde inte och fick inte göra något”. 

6. Hur var det sista dagen på ditt arbete? (Avslut och avtackning) 
 
 
Mycket bra   05  (05/11) 

 

Bra  03  (05/11) 

 

Mindre bra  01  (01/11) 

 

Dåligt   02  (02/11) 

 



 

Vet inte  00  (00/11) 

 

 

 
 

Beskriv gärna med egna ord. 
 
 

• ”Dom sista arbetsdagarna upplevde jag bra o att jag mer o mer fick ta egna beslut o att dom 

lita på en o så” 

• ”Bra jag fick avskedspresent. Det var godis.”  

• ”Jag tycker att det var dårligt eftersom jag var den ende killen som jobbade på den 

avdelningen och de patienterna tyckte att de behövde män där och det kändes att tiden gick 

fort på den dagen. Jag var inte heller glad att sluta för att jag fick inte säga hejdå till alla för de 

sov. Jag är väldigt tacksam att jag fick jobba där.” 

• ”Alla dagar var bra, första och sista”. 

 

 

 
7. Har du lärt dig något under ditt feriearbete? 
 
 
Ja   11  (11/11) 

 

Nej   00  (00/11) 

 

Vet inte  00  (00/11) 

 

 

 

 

Beskriv gärna med egna ord vad du lärt dig eller vad du hade velat lära dig.  
 
 
 

• ”Jag har lärt mig att vara tålmodig.”   

• ”Ja, jag har lärt hur det funkar på förskolan” 

• ”Har lärt mig om massa bra platser i Nordanstig, hur man använder en kamera och hur man 

uppdaterar en hemsida.” 

• ”Sömn är väldigt viktigt” 

• ”Jag har lärt mig jättemycket om vård under min period där. Jag lärde mig hur man använder 

en lyftmaskin för patienterna och hur man hanterar vid svåra situationer och har lärt mig vad 

man skriver när man ger medicin till patienterna.” 

• ”Jag har lärt mig olika saker. Jag jobbade som sagt på dagis, själv tycker jag att kunna hantera 

barn på rätt sätt kommer ganska naturligt. Men så klart lär man sig saker hela tiden, medvetet 

eller under medvetet.”. 

 

 

 

 

8. Var det här ditt första feriearbete vid Nordanstigs kommun? 



 

 
Ja   10 (10/11) 

 

Nej    01 (01/11) 

 

Vet inte   00 (00/11) 

 

 

 

 

9. Inom vilket/vilka områden i kommunen har du arbetat i år och eventuellt 
tidigare år? 
 
 
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg  03         

Äldreomsorg     03 

Omsorgen om funktionshindrade  01 

Kost och städ    02 

Avfall och återvinning   00 

Servering    00 

Vaktmästeri    00 

Ungdom/webbredaktion   01 

Turism    02 

Fritid    00 

Annat område    00 

Vet inte    00 

 

 

 

 
 

Om du vid fråga 9 svarat annat område beskriv gärna med egna ord vilket/vilka. 
 
 
 

• ”” 

 

 
 
 
10. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom dessa kommunala områden i 
framtiden? 
 

 

Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg  04 

Äldreomsorg    02 

Omsorgen om funktionshindrade  01 

Kost och städ    02 

Avfall och återvinning   00 

Servering    02 

Vaktmästeri    02 

Ungdom/webbredaktion   02 

Turism    02 

Fritid    03 



 

Annat område    00 

Vet inte    01 

 
 
 
 

Om du svarat annat område, beskriv gärna med egna ord vilket/vilka. 
 
 

• ”Skulle kunna testa något om annat men också vara på samma.” 

• ”Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med barn, dagis/förskola tex. som ett jobb när man 

precis slutat gymnasiet, att ha något att göra och dessutom är det kul. Man blir glad! I annat 

fall om det behövs folk ställer jag gärna upp. Dock har jag ett drömjobb som jag gärna vill 

jobba med i framtiden, Astrofysiker”.       

• ”Stället jag var på var bra. Jag var på Rösta Gruppboende”. 

• ”Nej”. 

 

 

 

 

11. Skriv gärna ner tankar som kan vara bra för oss att veta till nästa års 
feriearbete!  
 
 

• ”Inget, jag kan komma på just.” 

• ”Skönt att ha samma handledare alla tre veckorna, att ni kollar upp det innan vi kommer dit” 

• ”Ingenting vi gör ett superjobb.” 

• ”Jag tycker att de som kommer jobba inom äldreomsorgen ska göra mer än vad vi gjorde i år 

för att ibland sitter man där och inte gör något i ett tag men om man får mer arbetsuppgifter då 

har man något att göra och man får lära sig mer också.” 

• ”Jag vet inte riktigt vad som menas. Kan inte komma på något!” 


