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-ficktidningen för dig som ska ut och jobba!

- så hanterar du chefen!
- SÅ undviker du skadorna!
- så fixar du jobbet!

KNÄCKET



1 2

Innehållsförteckning

Dags att börja jobba?  sid 2

På parkjobbet   sid 3–4

På äldreboendet  sid 5–6

På Kaféet   sid 7–8

I närbutiken   sid 9–10

På fabriken   sid 11–12

På bygget   sid 13-14

I förskolan   sid 15-16

På snabbmatsstället  sid 17-18

På kontoret   sid 19-20

FÖRSTA HJÄLPEN   sid 21

Viktiga kontakter  sid 21

Så fixar du jobbet  sid 22

Våga säga ifrån!   baksida

DAGS ATT BÖRJA JOBBA?

Att jobba är kul. Visst kan man få slita som 

ett djur, men vad gör det när man får LÖN! 

Sköna tusenlappar som man kan göra vad man 

vill med. Spara eller slösa på bästa sätt. Och 

nya jobbarkompisar brukar man också få. Men 

jobb är inte bara kul.

Varje år skadas nämligen 3500 ungdomar på 

jobbet, tyvärr många gånger helt i onödan. 

Bläddra och läs KNÄCKET så får du se. Stoppa 

den gärna i fickan, så har du nära till våra 

goda råd och kontaktuppgifter, om chefen ber 

dig att göra någonting som känns fel eller 

farligt. För det finns en arbetsmiljölag som 

skyddar dig. Om din chef följer den, ja då är 

chansen betydligt större att du trivs och att 

inga olyckor sker på din arbetsplats.

Ha en säker dag på jobbet 

önskar vi på Arbetsmiljöverket!
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Passa dig! Fuktigt gräs kan vara glashalt och kan 
allvarligt skada dig om du har otur. Ska slänter 
och backar klippas krävs ALLTID utbildning och 
körkort. Våga ställa frågor, även om det känns 
obekvämt och jobbigt.

Man ska inte vara rädd för svett och lite skit 

under naglarna. Men akta ryggen och kräv alltid 

ordentlig instruktion om du ska använda verktyg 

som verkar farliga (som halvslöa häcksaxar). 

Skyddsglasögon och handskar kan vara ett måste.

Kul på parkjobbet. Inte så Kul på parkjobbet.
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En är SNURRIG, en annan hör knappt vad du 
säger, en tredje vill inte att du ska gå. Hux 
flux blev din arbetsmiljö inte vad den borde 
vara . Ingen tid för fika, bara stress, tunga 
lyft och övertid. Dags för snack med chefen om 
belastnings skador?

Hålla handen, hjälpa till med morgontoaletten, 

knäppa knappar, lyssna … Att jobba inom vård- 

och äldreomsorg kan vara kul och lärorikt men 

är också krävande beroende på vem du jobbar, 

eller inte jobbar med.

Kul på äldreboendet. Inte så Kul på äldreboendet.
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Tunga lyft, kokhett vatten, hala golv, rangliga 
stegar, sylvassa knivar och påträngande gäster. 
Vad gör du om kollegan t. ex. skär sig eller 
halkar? Innan något händer, prata med din chef 
om säkerhetsrutiner och första hjälpen .

Cappuccino? Latte? Eller Macchiato? Om du inte 

fanns skulle kaféet säkert tvingas att stänga. 

Det vore ju synd då många ser kafébesöket som 

dagens höjdare. Du räddar dagen!

Kul på KafÉEt. Inte så Kul på KafÉEt.
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Många butiksbiträden blir utsatta för hot och våld. 
Din chef är skyldig att ge dig tydliga instruktioner. 
Vad gör du vid ett rånförsök? Hur behandlar du 
en kund som är drogpåverkad? Hur bemöter du en 
kund som ”bara” är arg och klagaR?

Att jobba i en butik är så mycket mer än att stå 

och småprata med trevliga kunder. Du kanske får 

packa upp varor på lagret, lyfta ned lådor från 

höga hyllor och kanske hantera mer kontanter 

än du någonsin haft. Se till att du får en ordentlig 

introduktion!

Kul i butiken. Inte så Kul I butiken.
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Trucken är aningen farligare än kniven. Trots att 
körkort och utbildning krävs sker varje år en 
mängd allvarliga olyckor i och omkring truckarna . 
SÅ KÖR FÖRSIKTIGT OCH Använd skyddsskor. Men 
framför allt: Använd huvudet och våga säga nej.

Oavsett jobb ska du få en ordentlig introduktion 

där du får veta vad som kan vara farligt. Jobbar 

du vid löpande bandet måste du hela tiden tänka 

förebyggande. Vad händer med kroppen om du står 

vid samma maskin och gör samma sak i ett halvår?

Kul PÅ fabriken. Inte så Kul på fabriken.
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En dag brakade byggställningen och Patrik 
föll från tre meters höjd utan fallskydd. 
Riskera inte livet i onödan, förutse riskerna 
och ANVÄND HJÄLM OCH SKYDDSSKOR. kräv alltid 
noggranna instruktioner av din chef.

Upp i ottan och på med hjälmen. Låt inte gubbarna 

köra med dig hur som helst. Att jobba på bygge 

har alltid varit hårt, men också kul. Dagarna är 

omväxlande, går snabbt och sammanhållningen 

brukar vara schysst.

Kul på bygget. Inte så Kul på bygget.
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Vems ansvar var det när Nora ramlade från 
klätterställningen? Vad gör man med barn som 
plötsligt får feber och andnöd? Hur  bemöter 
du mamman som tycker att hennes lilla guld-
klimp har blivit utsatt för vanskötsel? Vad vet 
du om pedagogik? Prata med din chef så att du 
får en bra introduktion.

Barnen älskar dig! Ju mer du leker med dem, desto

mer leker de tillbaka. Ingen arbetsdag är den

andra lik och ni upptäcker världens små underverk

tillsammans. På gården, i tomatsoppan, i kuddrummet. 

Frågan är om man kan ha ett bättre jobb?

Kul på FÖRSKOLAN. Inte så Kul på FÖRSKOLAN.
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Visst är tempot högt men det gör också att man 

glömmer bort tiden. Hur många milkshakes säljer 

vi på en timme? Hur stor blir dagskassan idag? 

Vem blir ”veckans medarbetare”?

Kunderna gör krångliga beställningar, chefen 

 skriker och golvet är halt. Du har jobbat fyra 

 dagar i sträck och är inbokad hela helgen. Hur 

många dagar får du jobba? Hur många timmar i 

sträck utan rast? Håll koll på dina rättigheter 

- för ditt eget bästa!

Kul på snabbmatsstället. Inte så kul på snabbmatsstället.
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På kontoret glider du omkring och gör ”enkla” 

 saker. Så kallat pappersarbete fast man oftast 

sitter vid datorn. Inget svett, inga skitiga kläder. 

Fast det är klart: Man kan ju inte gå runt i vilka 

gamla paltor som helst.

Vad är meningen med kontorslivet? Pappersåter-

vinning? Som minderårig har du rätt till minst 30 

minuters rast efter 4,5 timmars arbete och tänk på 

att ta korta pauser när du behöver. Akta dig för 

musarm, fulkaffe, övertid och evigt inomhusarbete.

Kul på kontoret. Inte så kul på kontoret.
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Första hjälpen

Olyckan kan komma som en blixt från 

klar himmel. Glöm därför inte att först 

fråga chefen om var plåster, förband, 

ögonskölj och allt som kan rädda liv 

ligger INNAN något händer! Vid akut läge 

ring 112!

      
Viktiga kontakter:

www.av.se/ung  
Arbetsmiljöverkets sida om säkerhet, 

trygghet och dina rättigheter på jobbet 
http://ung.lo.se 

allt du behöver veta om löner och avtal

www.do.se
om du upplever att du blir diskriminerad 

på jobbet

www.ungaboj.se 
UNGA BROTTSOFFERJOUREN 

- om du BLIVIT UTSATT för brott

www.umo.se 
Ungdomsmottagningen på nätet

www.sommarjobbsexpert.se
tips och råd inför sommarjobbet

Så fixar du jobbet
Alla vill tjäna extrapengar. Konkurrensen om 

jobben är hård och det gäller att hålla sig 

framme på rätt plats vid rätt tid. Ett vanligt 

sätt är att ta hjälp från sin familj, vänner och 

släktingar. Sedan brukar företag,  kommuner 

och landsting varje år också  annonsera om 

ungdomsjobb. Till exempel  under våren inför 

sommaren. Håll därför  utkik på webbplatser 

och i lokala tidningar. Och du kan alltid skicka 

in en spontanansökan!

Tio tumregler: 
1. Fundera på vad du vill och vad du kan jobba med

2.  Sök genom personliga kontakter och genom kommun/
landsting/arbetsförmedling

3.  Ring och fråga dig fram om behov finns och fråga 
 efter kontaktperson

4. Gör en skriftlig ansökan med personligt brev och cv

5. Sök inte bara ett jobb, sök flera!

6. Om du blir kallad till intervju, se till att komma i god tid

7. Klä dig neutralt och propert

8.  Lyssna först, ställ frågor sedan. Exempelvis om arbets-
tider, arbetsuppgifter, säkerhetsutrustning och lön

9.  Förbered dig på frågor av typen ”Varför vill du       
jobba här?”

10.  Skriv inte på något avtal utan att först rådfråga en 
vuxen eller en vän med koll
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Våga sägA ifrån!  
Prata med din chef eller 

skyddsombudet på din arbetsplats. 
Om inte det hjälper, kontakta oss 
på 010-730 90 00 eller genom 
att sms:a din fråga till 71700  
”AV  mellanslag  fråga”. Vill du 
veta mer, gå in på www.av.se/ung
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