Sammanställning av
enkätundersökning
Feriearbete sommaren 2017

Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun

Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 63 enkäter i december 2017.
Vi fick in 22 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 34 %.

1. Är du en
Tjej

12

(12/22)

Kille

10

(10/22)

Inget svar

00

(00/22)

2. Hur fick du information om att det fanns feriearbete att söka inom
Nordanstigs kommun?
Beskriv gärna med egna ord hur du fick information.
























”På skolan och av min mamma.”
”Jag har tidigare letat efter sommarjobb och då gick jag in på Nordanstigs hemsida
och fick då reda på det.”
”Jag jobbade även förra året och mamma arbetar på samma jobb.”
”Genom min mamma som jobbar åt kommunen och genom en kompis som själv
jobbat som feriarbetare.”
”Genom min mamma som jobbar inom kommunen.”
”Man visste att det fanns eftersom folk pratade om det.”
”Min stora syster berättade för mig om att det fanns sen sökte vi på internet.”
”Jag fick reda på via eran hemsida för jag går in och kollar där lite då och då + att jag
behöver sommarjobb och tar gärna ett nästa år också även fast jag börjar bli för
gammal.”
”På internet jag fick information om feriearbetet.”
”Jag fick information av min Godman.”
”Det sattes upp lappar på grundskolan att det fanns möjlighet att feriearbeta på
kommunen under 3 veckor.”
”Via feacbook.”
”Jag fick information via brev och samtal.”
”Lärnarna på grundskolan berättade det.”
”Såg reklam på Bergsjö skola.”
”Genom kompisar.”
”Jag bor i Nordanstig. Man har kompisar och släktingar som har arbete.”
”Min bror hjälpte mig.”
”Nordanstigs hemsida.”
”Sökte på hemsidan.”
”Genom kommunens hemsida, som min mamma tipsade om.”
”Jag fick reda på det av min kusin som har också jobbat som feriearbetare.”

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

10

(10/22)

Bra

08

(08/22)

Mindre bra

02

(02/22)

Dåligt

02

(02/22)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.



















”Jag kände direkt att jag trivdes. Både med arbetsgivare och kollegor.”
”Den var bra då jag blev varmt bemött och välkomnad av alla. Sedan fick jag ganska
klar information angående framtiden vilket skapade en trygghetskänsla.”
”Jag tyckte att det var kul att vara tillbaka där då jag som sagt var där året innan. Även
kul att träffa mamma och gamlingarna.”
”När jag kom dit var alla trevliga och hjälpsam med vad som skulle göras.”
”OK inget riktigt dåligt.”
”Chefen kom och tog emot oss sen visa hon runt och lämna av oss, vilket kändes skönt
för genomgång vi fick veta.”
”Ett välkomnande som kändes bra och tydliga instruktioner i arbetsuppgifterna.”
”Efter första dagen det var lite svårt för mig och jag fick lite närvös.”
”Jag kännde mig ledsen att de pensionärerna var ensama.”
”Det kändes bra och tryggt med tanke på att jag feriearbetade på samma plats under
två somrar och jag hade själv haft lärarna som jobbade där. Jag gick själv på dagiset
som jag arbetade på.”
”Jag tyckte att dagist jobbet var roligt och intressant. Det var kul att få umgås med alla
barn.”
”Jag trivdes och var nöjd med mitt val av arbetsplats. Personalen var otroligt snäll och
även barnen.”
”Det var så nytt, kändes konstigt med arbetskläder (byxor & tunika).”
”Jag kände mig inte välkommen. Sur personal.”
”Gillar inte arbetet jag fick men utförde det ändå.”
”Trevligt bemött och bra information från min handledare om vilka uppgifter som
skulle genomföras.”
”Alla var trevliga där.”

4. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?
Mycket bra

09

(09/22)

Bra

12

(12/22)

Mindre bra

00

(00/22)

Dåligt

01

(01/22)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.

















”Ibland var det lite oklart vad jag skulle göra men då fick jag bara ta eget initiativ
vilket är bra då det är en egenskap man måste ha senare i livet.”
”Det var roligt, vi gjorde allt mellan att mata dem, läsa för dem och gå ut och gå med
mera.”
”Inte allt för komplicerad men hade velat haft lite mer variation på uppgifter.”
”Bara bra.”
”Det var bra då jag fick jobb att göra.”
”Lätt förstårliga.”
”Jag tycker om att gå ut med dom.”
”Det var roliga uppgifter. Att leka med barnen, bygga i sand, gunga barnen. Det var
roligt att vara så närvarande.”
”Det var ganska enkla arbetsuppgifter, det som gorde det enkelt var att jag visste
precis vad jag skulle göra.”
”Det var otroligt roligt att ta hand om barnen.”
”Roligt i köket, att servera och plocka disk. Förmiddagsfikat, vi fick prata svenska och
vi skrattade mycket.”
”Bra personal ger bra uppgifter. Dålig personal ger sämre. Jag upplevde bara det
senare.”
”Helt okej.”
”Det var inte så mycket att göra. Ganska långtråkigt.”
”Inte så jobbiga så som jag trott.”
”Jag fick göra olika saker T.ex prata och ha det trevligt och gå på promenad med
dom.”

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

10

(10/22)

Bra

11

(11/22)

Mindre bra

00

(00/22)

Dåligt

01

(01/22)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.














”Det kändes som om jag blev hörd om jag ville förmedla något.”
”Jag kände att min röst vart hörd och det kändes skönt då man själv kan skapa en
arbetsplats som jag trivs i.”
”Jag tror inte riktigt att vi påvärkade våra arbetsuppgifter särskilt mycket. I och med
att jag känner typ alla som jobbar där så var det bara att fråga om det fanns något att
göra.”
”Ibland när personalerna var i rummen och hjälpte brukarna fanns det inte mycket att
göra.
”Bra”
”Det gick bra.”
”Mina möjligheter till dialog mellan lärarna var superbra. Jag var delaktig och fick
känslan att jag hade möjligheter att framföra mina synpunkter även fast jag inte gjorde
det så mycket.”
”Jag fick vara med på många olika saker. Det gick bra att prata med
arbetskamraterna.”
”Sur och irriterade personal vägrade lyssna. Kändes som att jag bara var i vägen.
”Pensionärer är pratglada.”
”Det gick lätt och prata med alla på arbetet.”

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

15

(15/22)

Bra

05

(05/22)

Mindre bra

02

(02/22)

Dåligt

00

(00/22)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.
















”Den var lika varm som mottagandet vilket är positivt och jag kände mig glad över att
avskedet levde upp till mina förväntningar.”
”Det var bra, lite tråkigt dock att sluta jobbet då man lätt fäster sig vid personerna.”
”Eftersom jag ej var där sista dagen så vet jag ej. Det hände en sak inom familjen som
gjorde att jag ej var närvarande.”
”Jag fick säga hejdå till både personalen, boende och chefen på ett bra sätt.”
”Vi åt tårta.”
”Det var toppen i sista dagen när jag slutade jobbet och den där jag träffad nya
människor.”
”Min bästa dag var när vi var ute och fiskade.”
”Det var ett bra avslut fast ändå inte. Jag trivs på xxxxxx dagis, med lärare och barn så
det var jobbigt och tråkigt att det var slut.”
”För att det var roligt att umgås med alla små barn och att säga ”hej då” var ganska
jobbigt.”
”Trevligt. De tyckte det hade varit trevligt att arbeta med mig och jag hade gjort ett bra
jobb.”
”Det var skönt att sluta!”
”Kännslan av frihet är underbar.”
”Det var trevligt. Vi blev bjudna på glass.”
”Hä va skönt å sluta.”
”Vi hade Jätte trevligt sista dagen. Vi grillade hamburgare och kramde alla hej då.”

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

19

(19/22)

Nej

03

(03/22)

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

















”Har lärt mig en hel del, speciellt när det gäller att ta ansvar.”
”Jag lärde mig hur ännu en arbetsplats fungerar och jag lärde mig även att samarbeta
med andra människor.”
”Jag har lärt mig mer hur man tar hand om äldre personer och hur man ska göra det på
bästa sätt.”
”Allt om sopsortering.”
”Hur man tar hand om dom äldre.”
”Hur man ska bette sig på en arbetsplats.”
”Ja jag tror att jag har lärt mig mycket tillexempel jag har lärt mig det att hur jag ska ta
hand om en pensionär och hur man mata dom.”
”Jag förståd att hur ska man vara med gamla folk.”
”Något jag lärt mig är att det, enligt mig är extremt viktigt att man är närvarande med
barnen under sitt arbete. Att man lyssnar, är bestämd och även positiv.”
”Jag har lärt mig hur jag kan ta ansvar och ”bestämma”.”
”Rutiner på en förskola och hur viktigt det är att vara snäll viste att det var viktigt
innan men det blev ännu tydligare efter jag arbetat där.”
”Använda diskmaskinen, prata svenska!”
”Jag vet hur man städar duschar och toaleter men annars inget.”
”Jag har lärt mig hur svårt det är att få barn/unga att göra det de måste, eller det de
behöver.”
”Jag har fått lära mig mycket om hygien när man diskar så att man inte sprider
bakterier.”
”Jag hade velat lära mig hur man duschade dom så att jag är förberedd om jag ska
jobba med det här i framtiden.”

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

17

(17/22)

Nej

04

(04/22)

Inget svar:

01

(01/22)

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

05

Äldreomsorg/omsorgen om funktionshindrade

10

Kost och städ

02

Avfall och återvinning

02

Servering/vaktmästeri

00

Ungdom/webbredaktion

01

Turism

01

Annat område:
Ja

01

Nej

11

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


”Jag har inte jobbat direkt för kommunen innan men jag har tidigare jobbat som
skogsplanterare.”

10. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom dessa områden i
framtiden?
Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg
Ja
12
Nej

03

Inget svar:

07

Äldreomsorg/omsorg om funktionshindrade
Ja
07
Nej

08

Inget svar:

07

Kost och städ
Ja

05

Nej

12

Inget svar:

05

Avfall och återvinning
Ja

02

Nej

14

Inget svar:

06

Servering/vaktmästeri
Ja

06

Nej

08

Inget svar:

08

Ungdom/webbredaktion
Ja

09

Nej

06

Inget svar:

07

Turism
Ja

09

Nej

08

Inget svar:

05

Annat område
Ja

10

Nej

08

Inget svar:

03

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









”Inom media, journalistik”
”Nordanstigs Bostäder”
”Inom handeln, tex bakom kassan.”
”Jag skulle kunna jobba som journalist.”
”Jag vill jobba på ICA eller frisör.”
”Jag skulle vilja jobba som advokat eller polis.”
”Vet inte riktigt vad jag vill jobba med.”
”Något som inte är socialt ansträngande.”

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















”Fortsätt med det ni gör!”
”Hur man ska göra ifall man blir sjuk någon dag.”
”Jag vill gärna jobb nästa år på turism jag fyller 18 år på hösten ring mig – xxxxx –
xxx-xxxxxxx.”
”Jag tycker så här att det är bättre att öka lite mer lön feriearbete.”
”Jag tycker att det borde vara längre tid och högre lön.”
”Har inga tankar eller kritik för tycker allting fungerar bra för mig även i år, precis
som föregående år.”
”Vet ej. Men vill gärna jobba sommaren 2018.”
”Jag tycker att lönen var ganska dålig och personalen borde få mer information på
förhand.”
”Se till att vi känner oss välkomna. För jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde på
mitt sommarjobb! Tycker synd om våra äldre!”
”Har inget att säga.”
”Det fanns personal på arbetsplatsen som var obehaglig och påträngande.”
”Mer information.”
”Att inte anställa en vikarie utan ha samma handledare hela tiden.”
”Att hitta alltid på något roligt att göra.”

