
Sociala normer & koder i arbetslivet



Grundkrav i arbetslivet

• Vara motiverad

• Ha förmåga utföra och slutföra arbetsuppgifter

• Visa på självständighet efter introduktion och upplärning

• Komma (i tid) till arbetet varje dag

• På korrekt sätt meddela frånvaro

• Ta sig till och från jobbet på egen hand

• Sköta sin hygien och anpassa kläder och smink

• Hålla undan personliga behov när det behövs

• Kunna anpassa sig och vara flexibel



Vad är oskrivna regler på en arbetsplats?



Att reflektera över

• Kan man krama en kollega eller en chef?



Är det ok att komma för sent till jobbet?

• Om du börjar kl. 08.00 och arbetar på en restaurang. Du ska vara 
ombytt och klar till arbetspasset. När ska du vara på plats då?

• När är det ok att komma för sent till jobbet?

• Hur ska du göra om du märker att du blir sen?



Sjukfrånvaro

• Hur ofta är det normalt att vara sjuk från jobbet per år?

• Om du är sjuk, vad ska du tänka på mot arbetsgivaren?



Mobiltelefon

• Hur svarar man i telefon? Hur presenterar man sig när man ringer?

• Är det ok att greja med mobilen på arbetet?

• Är det ok att kolla i mobilen under ett möte på jobbet?

• Är det ok att sitta och kolla i mobilen när man fikar tillsammans 
med andra?



Sociala medier…

• Vad är ok att lägga ut om jobbet på sociala medier? Diskutera 3 
och 3.



Rökning på arbetstid?

• Om arbetsplatsen har en regel om att man bara får röka på 
lunchrasten, kan du gå ut och röka andra tider om du har lite 
mindre att göra på jobbet?



Enkla poäng

• Diskutera i grupper och fundera hur du kan göra dig omtyckt på en 
arbetsplats. 



Skitsnack

• Prata inte illa om dina kollegor och kom ihåg att den som snackar 
illa om någon med dig snackar troligtvis illa om dig med någon 
annan



Fikapauser

• Fika är en viktig del av gemenskapen på en arbetsplats. En trevlig 
gest är att ta med sig fikabröd och bjuda på någon gång.

• Är det fika kl. 14.00-14.15 håll den tiden. 



Något mer?

• Något mer ni tycker är viktigt att tänka på i sociala sammanhang?

• Har ni varit med om situationer som ni vill dela med er av?


