Sammanställning av
enkätundersökning
Feriearbete sommaren 2016

Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun

Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi
ville ta reda på hur ungdomarna upplevde sitt arbete i kommunen, vad de hade lärt sig, om
de kunde tänka sig att arbeta inom det området i framtiden och hur de blev bemötta på sin
arbetsplats.
Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 59 enkäter, i samband med de två
arbetsperiodernas respektive slutdatum. Vi fick in 26 svar, vilket ger en svarsfrekvens på
44 %.
1. Är du en

Tjej

11

(11/26)

Kille

15

(15/26)

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






















”Jag fick information från Bållebos chief och personalen hjälpte mig om det.”
”en kompis bärättade det för mig.”
”Jag följer Nordanstigs kommun på Facebook och där fanns det en länk. Så gick jag in på den
och läste.”
”Jag visste sedan innan att jag kunde söka inom Nordanstigs kommun eftersom många
kompisar jobbat feriearbete förr.”
”Min mamma jobbar på Hagängsgården så jag fick vet det av henne.”
”Jag fick ett brev hem om att man kunde söka.”
”Skolan sa det till mig.”
”Jag fick information från en av mina kompis och från personalen på boende.”
”Jag sommarjobbade förra året så sökte i år igen.”
”Jag fick inte veta så mycket Jag sökte bara på Nordanstig kommun och då fick jag dena jobb”
”Visste sen förra året.”
”Frågade Boerje om det fanns möjlighet för mig att jobba här i sommar.”
”Jag ville ha sommarjobb och mina föräldrar sa att jag kunde gå in på hemsidan.”
”Minns inte riktigt men typ alla jag känner vet ju om att man kan söka feriejobb inom
kommunen.”
”Har vetat de sän länge då min storasyster ansökte.”
”Min flickvän jobbade som feriearbetare för nordanstigs kommun förra året och tyckte jag
skulle söka efter jobb också inom kommunen”
”Personalen på HUB” (eller MUB)
”Mina föräldrar berättade det för mig.”
”Från internet”
”Pratade med kompisar”
”Hade tänkt söka förra året, men hann inte.”
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”Tror det var genom skolan”
”Jag har vetat det länge eftersom jag har vänner som är äldre och min mamma påminde mig
även. Jag har även hållit koll på hemsidan.”
”Jag har träffat chefen där och han gav mig information.”

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

12

(12/26)

Bra

11

(11/26)

Mindre bra

03

(03/26)

Dåligt

00

(00/26)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.























”Det kändes tryggt och bra eftersom det var ett dagis jag själv gått på, jag kände personalen
och det kändes som sagt tryggt eftersom jag är van vid barn i min släkt.”
”Den var lugn”
”Det kändes bra. Fick bra mottagande av personalen som jobbade och gick igenom saker.”
”Min upplevelse av första dagen var bra. Jag fick veta vart lite saker var och så, och det vara
bara att fråga om jag undrade något.”
”det var utroligt bra.”
”Jag blev bra intoducerad på min arbetsplats”
”Jag blev glatt mött av personalen och kände redan då att jag skulle trivas”
”Första var det som att komma till en annan värld. Men redan andra dagen kändes det toppen.”
”Introduktionen var otydlig. Det var mest bara en rundvandring sedan när jag kom till rätt
avdelning var det ingen som gav mig någon information.”
”Mottagandet och introduktionen var bra. De var trevliga på arbetsplatsen och jag förstod lätt
mina instruktioner. Var det något jag var osäker på behövde jag bara fråga.”
”Dom var mycket välkomnande att komma dit.”
”Ingen på avdelningen som jag var på visste att d skulle komma sommarjobbare. Vi gjorde
även saker vi inte hade fått veta alls innan. Städade toaletter och rum osv. vilket vi fick göra
varje dag.”
”Det var mycket bra, och det var roligt för mig.”
”roligt men ganska jobbigt”
”Kände mig välkommen och trygg, var lite nervöst såklart.”
”Det kändes roligt, alla var snälla och så och lite spännande.”
”Jag kände mig välkommen och alla var trevliga.”
”Det känndes bra och jag tyckte det skulle bli roligt. Jag kände mig trygg eftersom jag redan
visste vilka som jobbade där.”
”det kändes Bra för då så visste jag vad jag Gett mig in på.”
”Jag var nyfiken och jag fick svar på min nyfikenhet.”
”Det var bra och trevligt. Jag hade också bra arbetskamrater som var snäll mot mig.”
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4. Hur upplevde du dina arbetsuppgifter?
Mycket bra

11

(11/26)

Bra

13

(13/26)

Mindre bra

02

(02/26)

Dåligt

00

(00/26)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.





















”Det var roligt och stimulerande. Det kändes väldigt bra.”
”Jag fick inte göra så mycket då ganska många arbetsuppgifter var saker jag inte fick göra pga
för ung ålder. Men jag fick ju såklart göra andra saker.”
” Mina arbetsuppgifter var bra tycker jag. Om jag blev osäker kunde jag fråga någon bara.”
”bra.”
”Det jag arbetade med ingår inte i mina egna intressen. Trots det var det inte något fel på mina
arbetsuppgifter.”
”Jag fick vara med och passa barnen och även följa på roliga aktiviteter”
”Det var över förväntan det man fick göra det var inte alls som mina vänner trodde att det
var.”
” Viss personal tyckte att jag skulle göra jättemycket medan andra tyckte tvärtom. Det var en
väldigt lugn avdelning så emellanåt fanns det inte så mycket att göra.”
”tillräckligt lätta och ibland även roliga”
”De få arbetsuppgifter som fanns var bra men de var för få.”
”Personalen visste inte om våra arbetsuppgifter och satte oss att göra saker vi egentligen inte
fick. De hade inte fått info.”
”Det var mycket bra, min chif var mycket nöjd av min jobb.”
”Enkla och bra uppgifter men endå ansvarsfulla.”
”Det var enkla arbetsuppgifter inte så jobbigt men det är bra.”
”Jag fick göra allt möjligt och det var kul. Om jag hade fått jobbat som det var tänkt att jag
skulle jobbat som feriearbetare, så hade jag bara fått sitta still. Nu fick jag jobba mer än det
var tänkt.”
”Första veckan var det roliga uppgifter då jag såg själv vad som behövdes göras. Andra likaså
tredje veckan var tråkig och det kändes som att jag inte var till någon nytta.”
”de var enkla och svårt att göra fel.”
”Jag tyckte att det var intressant och roligt”
”Det var bra för att jag fick göra roliga saker. Jag lärde mig hur man kan hjälpa äldre
människor samt att prata med dom.”
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5. Hur var det sista dagen på ditt arbete? (Avslut och avtackning)
Mycket bra

14

(16/26)

Bra

09

(09/26)

Mindre bra

02

(02/26)

Dåligt

01

(01/26)

Beskriv gärna med egna ord hur din upplevelse var.



















”Det var samtidigt väldigt tråkigt att det var sista dagen och att man inte skulle vara där något
mer. Men det var ett bra slut.”
”Det var inget märkvärdigt.”
”Det gick bra på sista jobbdagen. Fick höra att dom gillade att ha mig som feriearbetare och
dom hoppades på att vi kanske ses igen. Där.”
”Inger märkvärdigt men inget Fel på den sista dagen.”
”Det var jättebra vi åt glass och alla tackade hej då och det kändes jättebra”
”Kände redan folk son jobbar där så fick ett väl bemötande och avtackning.”
”Den var som alla andra dagar.”
”Positivt överraskad”
”Vi blev inte avtackade på något särskilt sätt. De ”skojade” och sa att Vi skulle ha med tårta”
”Det var mycket bra på den sista dagen och jag var mycket glad för att jag har haft mycket
roligt den dag.”
”det gick segt för att man längtade till att få sluta helt”
”Det var lite tråkigt att få lämna arbetsplatsen med tanke på hur roligt och intressant det har
varit att jobba där, men endå skönt att få lite lov.”
”Det var bra men lite tråkigt att lämna alla”
”Vi fikade och sa hejdå”
”Det var som en vanlig dag inget spessielt. Ingen avtackning som det står ovan.”
”SkönT när det var över”
”Den sista dagen av mitt jobb var som dem andra dager av mitt jobb och de dagerna var
mycket bra.”
”Det var blandade känslor. Sköt för att jag hade arbetat mycket men ändå tråkigt för jag
trivdes bra där.”
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6. Har du lärt dig något under ditt feriearbete?
Ja

20

(20/26)

Nej

06

(06/26)

Om du svarat ja, beskriv gärna med egna ord vad.





















”Jag har lärt mig att passa tider och hur man pratar med barnen så att dem lyssnar på mig.”
”Fick lära mig ganska mycket om hur vissa funktionshindrade som bodde där, om hur dom är
och osv. Och hur man får ta hand om dem och hjälpa dem.”
”Jag har lärt mig massor tycker jag och blivit mycket bättre med barn, både stora och små.”
”Jag har lärt mig hur man tahanom till gamla människor. Och mycket nya ord.”
”Jag har fått insikt på hur man tar hand om äldre i dagens samhälle.”
”MÅLA, KLIPPA GRÄS, OSV,.”
”Innebörden av att ha ett jobb”
”De praktiska sakerna visste jag redan om men saker om bergesta har jag lärt mig.”
”Jag har lärt mig lite om arbetslivet, om tex tidrapporter”
”En hel del om service.”
”att inte vara rädd brukrna”
”Hur man kan /inte bör bemöta äldre dementa. Tyvärr fick jag se båda exemplerna och inte
bara hur man ska bemöta de.”
”Jag lärt mig backe bröd och städa, och bygga väg”
”Lite om ledarskap och hur man hanterar både vuxna arbetskamrater och små barn i olika
situationer. osv osv.”
”Jag har lärt mig hur det är att jobbas inom äldreomsorg eftersom jag fick vara med och se
mycket.”
”Jag har lärt mig mycket bra saker som kan vara till användning i framtiden.”
”Hur pass bra vi ändå har det trots att det är en så liten kommun.”
”GruPP arBete är viktigt”
”Jag har lärt mig att hygien är viktigt. Och jag har lärt mig att hur man skydda köket och hur
man delar mat.”
”Att hjälpa de äldre på olika vis.”

7. Var det ditt första feriearbete vid Nordanstigs kommun?
Ja

20

(20/26)

Nej

05

(05/26)

Inget svar:

01

(01/26)
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8. Har du haft feriearbete vid Nordanstigs kommun tidigare?
Ja

06

(06/26)

Nej

19

(19/26)

Inget svar:

01

(01/26)

Skola/barnomsorg/skolbarnomsorg

06

(06/26)

Äldreomsorg/omsorgen om funktionshindrade

13

(13/26)

Kost och städ

03

(03/26)

Ja

03

(03/26)

Nej

01

(01/26)

9. Inom vilket/vilka områden har du arbetat?

Annat område:

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






”Jag har jobbat på Ilsbo förskola, förr hade jag sommarjobb på en kyrka.”
”Jag jobbade i Ersk-Matsgården ”
”Turism på Ersk-Matsgården”
”Bergsjö IF målning osv.”
”Har ej feriearbetat förut.”

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

12

(12/26)

Nej

06

(06/26)

Eget tillägg av ungdom: vet inte

01

(01/26)

Inget svar:

07

(07/26)
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Äldreomsorg
Ja

12

(12/26)

Nej

09

(09/26)

Inget svar:

05

(05/26)

Ja

06

(06/26)

Nej

09

(09/26)

Inget svar:

11

(11/26)

Ja

04

(04/26)

Nej

06

(06/26)

Inget svar:

16

(16/26)

Kost och städ

Annat område

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




”MEN GÄRNA ÄVEN I ANDRA OMRÅDEN, KANSKE OMSORGEN.”
”Gillar att jobba med äldre, små barn, gillar också att lära ut dans osv. Älskar att pratat med
folk och lyssna väldigt intresserad av att lyssna och att hjälpa till.”
”vart som helst”

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







”Tydliga information om vad som gäller angående papperen vi skickar in.”
”Fler platser och ge platser till en undom som tex Bergsjö i Bergsjö. Ge plaster på fler ställen
så att man kan jobba med det man är intresserad av.”
”Jag kan inte komma något som skulle behöva förbättras eller något annat. Allt var bra men
kanske mer detaljerat om vad man inte får göra eftersom att det var några feriearbetare som
bar upp de äldre från tex sängarna till rullstolarna. Men övrigt var det kul att lära sig nya saker
varje dag.”
”Tycker allt har varit bra!”
”Se till att samtliga i personalen får veta att det ska komma feriearbetare och ge de info om
vad feriearbetarna får och inte – vilka arbetsuppgifter som tillhör – Vi fick göra tunga lyft bla
– vilket vi egentligen inte får och blev satt att hjälpa en äldre till toaletten och personalen bara
gick och lämnade oss. Vi blev lämnade ensamma med aggressiva äldre. Det gick ju bra men
det var ju som sagt inte rätt.”
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”En längre arbetsperiod.”
”Någonstans där feriearbetare kan ha sina saker under dagen. Vem har ansvaret om något blir
stulet i personalrummet? En kort introduktion om hur man ska prata till vissa vårdtagare . Vad
säger man tex när en går och frågar efter hens döda föräldrar? Fråga nr 7 och nr 8 har samma
betydelse. Fick inte med något returkuvert.”
”Finns ingentin jag vill rekomendera er.”
”JOBBAR GÄRNA FLER TIMMAR/VECKOR”
”Jag har inget speciellt att säga om feriearbetet det var bra att det Fanns ett sätt att få
erfarenhet som ung inom komunen.”
”I den har år jag har jobbat bara tre veckar. Men näst år jag vill jobba mer än tre veckor”
”Det var en jobbig vikarie som körde med oss sommarjobbare”
”Jag kom i tid, Jobbade bra och jag gillar att jobba! Jag gör det jag ska och respekterar andra.
Samt jag anpassar mig till olika uppgifter.”
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