
Ett sommarjobb jag aldrig kommer att 
glömma 

Tack vare att jag sökte feriearbete inom kommunen har min sommar inte bara blivit bad 
och sol utan också en massa lärorika stunder samt minnen som jag kommer att ha med 
mig hela livet.  

Tre veckor i juli har jag fått spendera mina dagar på ett korttidsboende som befinner sig 
på Skansgatan 24 i Varberg. På avdelning A fanns det plats för personer som var 
drabbade av demens och andra sjukdomar. Syftet med avdelningen var att de nära och 
kära till patienterna kunde få möjlighet till avlastning och tid för sig själva, somliga 
stannar bara där temporärt i väntan på att få en plats på ett annat boende som är mer 
anpassat för deras behov. 

Mina arbetsuppgifter var att laga frukost, servera lunch, hitta på aktiviteter och umgås 
samt hjälpa till där jag behövdes. Första dagen var jag väldigt nervös eftersom allting var 
nytt och jag var omringad av helt nya människor, men jag kom snabbt in i rutiner och 
lärde känna alla på avdelningen utan något som helst problem. Alla jag jobbade med 
bemötte både mig och sina kollegor trevligt. Jag kunde snacka om allt möjligt med dem 
jag jobbade med, det kändes som att de hade känt mig hela livet.  

En vanlig dag på korttidsboendet började med att jag lagade gröt, kokade ägg och 
serverade alla på boendet det som de önskade sig till frukost. Kort efter frukosten 
samlades alla i personalen och åt sin frukost och då fick jag chans att lära känna alla som 
jag jobbade med. Efter frukosten var det mitt jobb att umgås med de boende och det 
gjorde jag genom att spela spel, läsa högt och bara sitta tillsammans och prata med alla. 
Vid tolvtiden var det lunch och då serverade jag upp maten eller hjälpte till att mata om 
det behövdes. Efter lunch ville många sova middag och då blev det ganska lugnt på 
avdelningen. Då brukar jag passa på att hjälpa till någon annanstans eller städa i köket. 
Efter alla hade sovit middag fick jag umgås med dem igen tills det blev fikadags. Efter det 
slutade jag. Men även om jobbet bestod av rutiner var inte en dag den andra lik. Det kom 
in olika personer med olika behov så jag fick lära mig att anpassa mig. Jag lärde mig att 
vara tacksam för de små sakerna i livet och som en man på boendet sa “Ett glas saft och 
nyputsade glasögon är allt en man behöver”.  

Jag fick chansen att prata, skratta och lära känna personer på djupet som jag antagligen 
aldrig någonsin hade träffat annars. Dessa tre veckor har varit den mest lärorikaste 
veckorna i hela mitt liv och jag känner verkligen att jag har vuxit som person, lärt känna 
en massa fantastiska individer och blivit mer empatisk. Jag har betydligt mycket mer 
förståelse för människor efter jag jobbat här än vad jag hade innan. 

Genom att jag fick chansen att sommarjobba här har jag även blivit mer säker på vad jag 
vill arbeta med i framtiden. Jag har länge funderat på att gå läkarutbildningen men har 
tvekat på om det är något för mig, men eftersom jag fick chansen att testa på att jobba 
inom yrket och snacka med många som jobbade där har jag insett hur vården faktiskt 
fungerar och jag kan utan tvekan säga att detta är ett område jag vill fortsätta att arbeta 



inom. Jag har insett att det finns så otroligt många personer i världen som behöver hjälp 
och att hjälpa människor känns både roligt och bra. 

Om du vill ha ett sommarjobb som du varje dag längtar att komma tillbaka till och som 
är både roligt och utmanande och där ingen dag är den andra lik skulle jag söka till ett 
korttidsboende. 

Tack för att jag fick chansen att jobba hos er! 

// Maja Brooke-Webb  
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