
 Jobba svart? Nej tack!
Be alltid om ett skriftligt anställningsavtal så att 
du har papper på vad som gäller ifall du skulle få 
problem med din arbetsgivare. Kolla också så att 
det dras skatt på din lön så att du inte blir skyldig 
att betala den själv i efterhand.

 Planera mera
Du har rätt till att få schema minst två veckor i 
förväg för att kunna planera din tid. Att kunna 
hoppa in på extrapass är alltid schysst och ger en 
extra slant, men chefen kan inte förvänta sig att 
du alltid ska säga ja. 

 Jobba lagom
Din chef ska se till att du inte jobbar för mycket 
eller får för stort ansvar. Chefen ska också se 
till att du förstår dina arbetsuppgifter, att dom 
utförs på ett säkert sätt och vem du kan prata 
med om du skulle behöva hjälp.

 Plikten kallar
Att jobba handlar mycket om att planera sin 
tid och ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Det 
kräver självdisciplin och planering. Om du inte tar 
ansvar så kan dina kollegor behöva täcka upp för 
dig vilket är tråkigt och slitsamt i längden. 

 Bättre tillsammans
I skolan är det mycket enskilt arbete men på 
jobbet vinner man tillsammans. För att jobba bra 
i grupp är det viktigt att vara en schysst kollega 
genom att visa respekt och ha förståelse för 
varandras olikheter, styrkor och svagheter.

 Inget personligt
Att komma in på en arbetsplats kan ta tid och 
ibland blir det fel när man lär sig nya saker. Om 
du får feedback är det bra att komma ihåg att  
det är en viktig del av att utvecklas i sitt arbete. 

 Ett schysst jobb
Ingen ska behandlas dåligt på arbetsplatsen  
och arbetsgivaren har ansvar att agera om 
någon blir utsatt för kränkande behandling. För 
hjälp och stöd kan du exempelvis vända dig till 
din chef, en person på HR-avdelningen eller ett 
skyddsombud.

 Lov att ta ledigt
Alla har rätt till 25 dagars semester under ett år. 
Du kan ha önskemål om när du vill ha ledigt men 
chefen måste alltid godkänna först. Skulle du bli 
krasslig har du också rätt att sjukanmäla dig men 
tänk på att göra det så fort du känner att du inte 
kan jobba.

 Ordning och reda
De flesta arbetsplatser har viktiga säkerhets-
regler och att inte följa dom kan i värsta fall leda 
till att någon skadar sig. Att följa regler och hålla 
ordning är extra viktigt när det är stressigt och 
man har mycket att göra.

 Pengar på fredag
Har din arbetsgivare kollektivavtal så ska 
ingångslönen vara samma för alla med liknande 
erfarenhet. Om kollektivavtal saknas kan du hitta 
information om ingångslöner hos fackförbunden.

Välkommen till arbetslivet!
Varje år välkomnar vi tusentals unga in i arbetslivet, och med det så vet vi ett och annat 
om hur det är att vara ny på arbetsmarknaden. Vi förstår att det kan kännas snårigt att 
veta vad som gäller, vilka rättigheter man har som anställd och vad som förväntas av en. 
Här kommer därför våra bästa tips för en bra och trygg start i arbetslivet!

Vänd för mer info



#grönakuvertet

Vill du ha tips på hur man sätter ihop ett CV, 
förbereder sig inför en arbetsintervju eller  
vill du kanske söka jobb på McDonald’s?  
Skanna QR-koden för att komma till vår  
hemsida där du hittar mer information.


