
MEMO: Uproduktiv tid

 Vedlagt finner du en tidskodeliste basert på våre observasjoner av de
ansattes aktiviteter.

Listen gjør det mulig for oss med stor presisjon å kunne anføre hva den enkelte arbeidstager
gjør i den uproduktive tiden, så fra og med i dag skal alle benytte vedlagte kodeliste til sine
timelister. Eventuelle spørsmål rettes til oss. 

 Takk,
 Økonomiavdelingen 

Bilag: Utskrevet kodeliste

        

  5316: Unødvendig samling i korridorene.  
5317: Forhindrer all kommunikasjon ved unødvendig samling i korridorene.  
5318: Forsøker å virke kyndig og velinformert under samling i korridorene.
5319: Venter på kaffepause.  
5320: Venter på lunch.  
5321: Venter på at arbeidsdagen skal være ferdig.  
5322: Hatske og stygge verbale utbrudd mot en kollega.  
5323: Hatske og stygge verbale utbrudd mot en kollega i dennes fravær.  
5393: Forsøk på å skjule egen inkompetanse.  
5400: Forsøk på å forklare noe for en kollega som ikke er interessert.  
5401: Forsøk på å forklare noe for en kollega som er dum.  
5402: Forsøk på å forklare noe for en kollega som hater deg.  
5481: Kjøper et mellommåltid.  
5482: Spiser et mellommåltid.  
5500: Planlegger hva man skal skrive på timelistene.  
5501: Fyller ut timelistene.  
5502: Venter på at noe skal hende.  
5503: Klør seg selv.  
5504: Sover.  
5510: Kjenner deg trett.  
5511: Kjenner deg kåt.  
5600: Klager på en dårlig jobb.  
5601: Klager på dårlig lønn.  
5602: Klager på lang arbeidstid.  
5603: Klager på en arbeidskollega (se kodene 5322 og 5323).  
5604: Klager på sjefen.  
5605: Klager over personlige problemer.  
5640: Diverse uproduktive klager.  
5701: Egentlig ikke tilstedeværende på jobben.  
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5702: Lider av 8-timers influensa.  
6102: Bestiller mat ute.  
6103: Venter på bestilt mat.  
6104: Tar det rolig mens maten smelter.  
6200: Anvender bedriftens resurser for personlig vinning.  
6201: Stjeler bedriftens produkter.  
6202: Ber om unnskyldning etter å ha stjålet bedriftens produkter.  
6203: Anvender bedriftens telefon for å ringe personlige samtaler.  
6204: Anvender bedriftens telefon for å selge stjålne produkter fra bedriften.  
6205: Gjemmer deg for sjefen.  
6206: Prater planløst uten mål og mening.  
6207: Planlegger sosiale begivenheter (eks. ferie, bryllup m.m.)      
6210: Synes synd på deg selv.  
6211: Oppdaterer CV'en.  
6212: Fakser over CV'en til en annen arbeidsgiver.  
6213: Oppsøker en annen arbeidsgiver for jobbintervju.  
6221: Later som om man arbeider mens sjefen ser på.  
6222: Later som om du liker jobben.  
6223: Later som om du liker kollegaene.  
6224: Later som om du liker betydningsfulle personer i toppledelsen.  
6328: Diverse uproduktive dagdrømmer.  
6350: Spiller den nyansatte et puss.  
6601: Driver ditt eget foretak i betalt arbeidstid (se kode 6603).  
6602: Klager.  
6603: Skriver en bok i arbeidstiden.  
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