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Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 49 enkäter, i samband med de två 
arbetsperiodernas respektive slutdatum. Totalt inkom 11 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 
22 %. 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  08  (08/11) 
Kille  03  (03/11) 
Vill inte ange  00  (00/11) 
 
2. Hur fick du information om att det fanns feriearbete att söka inom 
Nordanstigs kommun? 
Kommunens hemsida   03 
Nordanstigar´n    01 
HT    01 
Facebook    00 
Instagram     01 
Arbetsförmedlingens hemsida  00 
Affisch    00 
Genom kompisar   00 
Genom vårdnadshavare   07 
Genom annan person   00 
Annat sätt    01 
Vet inte    01 
 
Beskriv gärna med egna ord.  

 ”Vet inte” 
 ”Min pappa läste i tidningen.” 

3. Hur kändes det efter första dagens arbete? (Mottagande och introduktion) 
Mycket bra  01  (01/11) 
Bra  08  (08/11) 
Mindre bra  00  (00/11) 
Dåligt   02  (02/11) 
Vet inte  00  (00/11) 
 
Beskriv gärna med egna ord.  

 ”I brevet fick jag info om att jag skulle vara ”larart” inte agera vaktmästare och städerska. 
 ”Bra mottagande snällt folk” 

4. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter? 
Mycket bra  02  (02/11) 
Bra  06  (06/11) 
Mindre bra  01  (01/11) 
Dåligt  02  (02/11) 
Vet inte  00  (00/11) 
 
Beskriv gärna med egna ord. 

 ”Inte jättemycket att göra men det fanns i alla fall alltid något att göra 
 ”Fanns inte många uppgifter till mig i skolköket på bringsta. Fick nästan bara diska. 
 ”Det stämde inte alls överens med beskrivningen jag fick innan.” 

  



 

 
5. Hur upplevde du dina möjligheter till dialog och delaktighet under ditt 
feriearbete? (Att framföra synpunkter och påverka dina arbetsuppgifter osv.) 
Mycket bra  02  (02/11) 
Bra   05  (05/11) 
Mindre bra  01  (01/11) 
Dåligt   02  (02/11) 
Vet inte  01  (01/11) 
 
Beskriv gärna med egna ord. 

 ”det var ok” 

 
6. Hur var det sista dagen på ditt arbete? (Avslut och avtackning) 
Mycket bra   04  (04/11) 
Bra  04  (04/11) 
Mindre bra  02  (02/11) 
Dåligt   01  (01/11) 
Vet inte  00  (00/11) 
 
Beskriv gärna med egna ord. 

 ”Dom sa bara hejdå och gick.” 
 ”Var ju inte som ett vanligt jobb, vi hade föreställningar” 

 
7. Har du lärt dig något under ditt feriearbete? 
Ja   07  (07/11) 
Nej   02  (02/11) 
Vet inte  02  (02/11) 
 
Beskriv gärna med egna ord vad du lärt dig eller vad du hade velat lära dig.  

 ”Att jag aldrig kommer söka sommarjobb inom kommun.” 
 ”Jag lärde mig att vara tålamod med människor” 

 
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  05 
Äldreomsorg     03 
Omsorgen om funktionshindrade  00 
Kost och städ    01 
Avfall och återvinning   01 
Servering    00 
Vaktmästeri    01 
Ungdom/webbredaktion   00 
Turism    00 
Fritid    00 
Annat område    02 
Vet inte    00 
 
Om du vid fråga 9 svarat annat område beskriv gärna med egna ord vilket/vilka. 



 

”Dans” 
 
10. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom dessa kommunala områden i 
framtiden? 
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg  03 
Äldreomsorg    02 
Omsorgen om funktionshindrade  01 
Kost och städ    01 
Avfall och återvinning   00 
Servering    04 
Vaktmästeri    02 
Ungdom/webbredaktion   01 
Turism    02 
Fritid    01 
Annat område    03 
Vet inte    01 
 
Om du svarat annat område, beskriv gärna med egna ord vilket/vilka. 

 ”Annat område men ändå kanske inom barnomsorgen.” 
 ”Nej!” 
 ”Dans och teater” 

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

 ”Mer arbetstimmar inte bara 25 timmar i veckan.” 
 ”Kontakta ungdomen mer i god tid så att hen vet vart den ska och så att den personen som ska 

feriearbeta kan kontakta jobbet och få uppgifter om vart den tex ska eller när den börjar” 
 ”Tycker att det borde stå vart man ska vara och hos vem. Och telefon nummer till den man ska 

vara hos!  
 ”Inte ge ut fel information. Jag kände mig lurad när jag kom till en arbetsplats där jag fick 

uträtta helt andra uppdrag än vad som stod i kontraktet. Skulle inte kunna rekommendera er!” 
 ”personalen ska anga mer tid till feriearbetarna och tala om vad dem ska göra.” 


