Sammanställning av
enkätundersökning
Feriearbete sommaren 2020
Arbetsmarknadsenheten

200908 - 201118

Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 67 enkäter, i samband med de två
arbetsperiodernas respektive slutdatum. Totalt inkom 21 svar, vilket ger en svarsfrekvens på
31 %. 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

16

(16/67)

Kille

04

(04/67)

Vill inte ange

01

(01/67)

2. Hur fick du information om att det fanns feriearbete att söka inom
Nordanstigs kommun?
Kommunens hemsida
Nordanstigar´n
HT
Facebook
Instagram
Arbetsförmedlingens hemsida
Affisch
Genom kompisar
Genom vårdnadshavare
Genom annan person
Annat sätt
Vet inte

03
00
00
01
00
00
00
03
10
04
03
01

Beskriv gärna med egna ord.








”Vårdnadshavarna har nämnt det någon gång”
”Jag visste redan att de fanns”
”Skolan”
”Mina kompisar och föräldrar började diskutera sommarjobb så då blev jag intresserad.”
”Jag visste att det skulle finnas feriearbete genom min förra chef och för att mina kompisar sa
det.”
”Jag letade efter ett feriearbete så jag sökte inom nordanstigs kommuns hemsida.”
”Både från skolan/kompisar och föräldrar.

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

07

(07/67)

Bra

11

(11/67)

Mindre bra

03

(03/67)

Dåligt

00

(00/67)

Vet inte

00

(00/67)

Beskriv gärna med egna ord.


”Fick bra information och trevligt uppmötande”



”första dagen var vi på skolan vilket var en byggarbetsplats och vi var i vägen.”



”bra Jag ville bara hjälPa till och rädda bina Från utrotning”



”kändes bra att jobba ihop egna pengar & uppgifter var chill så det kändes bra.”



”Ville jobba på dagis men det gick ju inte och detta jobbet var för fysiskt krävande för mig
pga min anorexi.



”Personalen var väldigt trevlig och tillmötesgående. Alla var tydliga med instruktionerna så
man förstod vad man skulle göra osv.”



”Jag tyckte att man blev varmt välkomnad av våran ledare Hasse och även fick tydliga
instruktioner om vad man skulle göra.”



”Kände mig välkommen och uppskattad”



”Första dagen var vi i Forsa. När man kom dit möttes man av en av ledarna och hon visade
vart man skulle. Detta samt alla instruktioner fick en att känna sig välkommen.”



”Det kändes bra, välkomnande.”

4. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?
Mycket bra

07

(07/67)

Bra

09

(09/67)

Mindre bra

04

(04/67)

Dåligt

00

(00/67)

Vet inte

01

(01/67)

Beskriv gärna med egna ord.


”Jag behövde bara leka med barn så det var rätt trevligt”



”Det fanns liksom inga arbetsuppgifter.”



”det gick bra Jorde ett bra Jobb hjäLPa till”



”Det var ganska lugna uppgifter som målen & sortering. Mycket bättre än det jag hade
förväntat som typ städning av toan haha”



”Det var för fysiskt krävande”



”lite att göra, torkade mest hyllor”



”Jag var ju nästan hela min tid som sommarjobbare med barnen och det var super trevligt och
kul.”



”Slumpmässigt, oplanerade”



”Det var varierat och allmänt bra!”



”Bra uppgifter, väldigt blanndade.”



”Min arbetsuppgift var att lyssna och dansa så som de sa. Det var inte svårt, men mycket
roligt.”



”Fick måla mycket vilket är ganska kul.”



”Jag hade danssommarjobb så dansen var min arbetsuppgift”

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

07

(07/67)

Bra

09

(09/67)

Mindre bra

02

(02/67)

Dåligt

01

(01/67)

Vet inte

03

(03/67)

Beskriv gärna med egna ord.


”Som tidigare nämt, lekte med barn så man gjorde olika saker hela tiden.”



”Hade inga synpunkter på mina uppgifter. Tyckte att allt var bra så jag gjorde det bara.”



”Man fick det jobb som fanns”



”Allt som jag har fått gjort har varit bra, inget att klaga på. Om det har varit något så har det
gått jättebra att säga till.



”Vi var utspridda ibland och då var Hasse tvungen att springa emellan men när man pratade
med han så var det enkelt att framföra sin synpunkt.”



”Fick lägga in mina egna åsikter”



”Vi fick vara med och styra hur vi skulle utföra numret.”

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

10

(10/67)

Bra

10

(10/67)

Mindre bra

00

(00/67)

Dåligt

01

(01/67)

Vet inte

00

(00/67)

Beskriv gärna med egna ord.


”Fick lite trevliga kramar från barnen = ) ”



”Fick göra klart uppgifterna jag hade att göra och sen fick jag gå bara. (skriva på papper osv.
också)”



”lite stressigt”



”Jag tyckte det var super kul. Saknar dock barnen, så det var det enda tråkiga. Att lämna
barnen.”



”Vi bara slutade den dagen”



”Gick bra, sa hejdå till mina arbets kollegor som hoppades att jag skulle återvända nästa
sommar.”



”Vi som grupp hade fått en enighet och därför var det ledsamt. Dock var avslutet bra och vi
fick säga hejdå.”



”Mycket bra. Vi hade avslutning med fika och utvärdering”

7. Har du lärt dig något under ditt feriearbete?
Ja

12

(12/67)

Nej

03

(03/67)

Vet inte

05

(05/67)

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



”Barn är rätt jobbiga = / ”



”Har lärt mig hur man målar om klassrum. Spackla & måla.”



”Jag har lärt mig hur man bygger ett insekts hotell”



”Om hur bin lever och vad dem gör för samhället.”



”Jag har lärt mig att putsa fönster på ett efektivtsätt.”



Jag lärde mig hur jag själv kan ta mig runt i Gävleborg.”



”Lärde mig att måla bättre. Lärde mig även lite om hur det går till på en arbetsplats.”

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

17

(17/67)

Nej

04

(04/67)

Vet inte

00

(00/67)

9. Inom vilket/vilka områden i kommunen har du arbetat i år och eventuellt
tidigare år?
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg
Äldreomsorg
Omsorgen om funktionshindrade
Kost och städ
Avfall och återvinning
Servering
Vaktmästeri
Ungdom/webbredaktion
Turism
Fritid
Annat område
Vet inte

06
01
01
02
00
00
01
00
00
00
09
01

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



”byGGt bi hotel målat bi hotel och hjälPt med ta bort nå träd”



”Bihotell, målning, balsaminer”



”bygga insekts hotell och typ vaktmästar jobb.”



”Sommardans”



”Projekt Insektshotell, måla”



”Jag dansade på mitt sommarjobb, så jag antar att det blir kulturarbete.



”Jag hade dans som sommarjob”



”Jag byggde bihotell och målade fasader.”

10. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom dessa kommunala områden i
framtiden?
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg
Äldreomsorg
Omsorgen om funktionshindrade
Kost och städ
Avfall och återvinning
Servering
Vaktmästeri
Ungdom/webbredaktion
Turism
Fritid
Annat område
Vet inte

11
02
04
05
02
07
06
03
05
04
04
06

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


”ja”



”Som sagt Sommar Dans”

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


”Ha en fortsatt trevlig dag = ) ”



” Nej”



” Har inget att tillägga”



”Bra lösning så att vi fick jobba även under corona-tider.”



”Det ska finnas mindre fysiskt krävande jobb för är man sjuk så är det inte så lätt.”



”I och med att feriearbete kan finnas över midsommar blir det svårt att få ihop alla timmar.”



”Jag tycker ni borde ha fixat bättre uppläggning för de som Jobbade, då de blev folk klara som
bara satt av tiden. Anars så var tiden perfekt.”



Har inget speciellt att tillägga faktiskt. Allt har gått super bra. Tack för mig!”



”Svårt att ha ”rätt kläder” när vi inte visste vad vi skulle göra. –Vad hände med städa sträder?
–Jobb med lin? (blev inte av) Det lät roligare på förhand än vad det blev mycket beroende på
otydlig arbetsbeskrivning. Bättre planering så kan det bli bra.”



”Det enda jag tyckte var både konstigt och dåligt var att ni hade skrivit att vi skulle bygga bihotell och städa stränder. Men vi fick aldrig städa någon strand vilket jag tycker var tråkigt.”



”Mer information för ferie arbetarna om vad de ska ha med sig och hur de ska vara klädd.”



Eftersom jag jobbade med flera olika kommuner från hela Gävleborg så blev det väldigt
konstigt när vi inte fick lika betalt. Vi gjorde samma arbete men de fick upp till 1000kr mer.
Om detta går att åtgärda skulle det göra stor skillnad i motivation och många skulle uppskatta
det.”

