Fokusgrupper
Bergs, Östersunds och Strömsunds kommuner
Unga 18-29, 4 män och 8 kvinnor
Från olika förvaltningar
Olika anställningsformer:
4 vikariatsanställningar, 1 visstidsanställning, 2 under utbildning.
3 högskoleutbildade
1 med annat modersmål

Må bra på jobbet? Vad innebär det?
• Kollegor (6 personer)

- Att man har kollegor som man
kan bryta ihop med och att
skratta med , att känna att man
har tryggheten,

• bli respekterad är viktigt (4)
• Chefen är viktig (3)

- Viktigt att bli respekterad, för
alla oavsett ålder
- Bli bemött som alla andra

• Att det är högt i tak, rak och ärlig
kommunikation, (3)

• Att arbetsbelastningen måste vara rimlig (1)

- Chefen är viktig - mycket
kommer därifrån om det funkar
eller ej

Vad betyder det att ha ett jobb?
Meningen med att arbeta?
• Det är roligt att hjälpa andra (6)

• ger erfarenheter och meriter (3)
• ger en struktur i livet (2)
• pengar i första hand, (2), andra
säger man måste ju ha en lön men…

- Det blir som en mening när man
hjälper andra, viktigt att man
tycker att det är lite kul, annars
blir man inte motiverad, alla
dagar är inte lika roliga.

- Efter komvux, jätteviktigt att
jobba, nu har jag fått kompisar,
Jätteroligt att vara på jobbet,
hemma har jag inget att göra,
jobbar och tränar och sover

Att tillhöra…
• Vikarier är får inte eller förväntas inte

- Förra sommaren jobbade vi
väldigt mycket , när de kom
tillbaka från semestern då var det
möte och då var dom med men
inte vi, fast nån måste ju jobba
när det är möte också

vara med på arbetsplatsträffar, missar

information och kan inte påverka,
• Vikarier upplever inte att de har någon

handledning/mentor

- Man hört inte till, får inte följa
med den andra personalen på
saker de blir inbjudna till.

• Erbjuds ingen utveckling/lärande på

arbetet

- Utveckling? Bollar tankar med
de andra…

Slutord
- Det vore viktigt att min chef tar
del av det här.

- Kul att få ta del av vad andra
förvaltningar gör..

- Viktigt hur man mår på fritiden
också, då mår man bra på jobbet
också. Att man har ett bra liv!
- Jobb

är bara ett jobbdet är hur man är som är
viktigt!

Fritid och arbete
- I det jobb jag har är fritiden är
väldigt viktig, så att man hinner
koppla av innan nästa dag. Få
njuta av sin frihet och den vill inte
jag spendera på en buss.

- Tänker att jobbet är en pytteliten
del av mitt liv, jag har mer fritid
än jobb fast det inte är så. kortar
ner det i huvudet,

- Arbetet är inte hela mitt liv,…
man vill jobba heltid men det
man skulle må bäst av vore lite
mindre procent,

- Har aldrig tänkt på att det är
jobbet som gör att jag inte har så
mycket fritid, vill jag göra nåt så
gör jag det när jag är ledig, men
jag tänker att jag måste jobba,

- Har man fast tjänst kan det bli
en stress, för att man måste jobba
fast man inte vill

Glesbygd och Vad gör kommunen?

