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Meddelande från vd
Välkommen till
Ansvarsfullt uppförande: Låt oss prata om press

Här på BAE Systems är våra värderingar och höga etiska standarder grundläggande för vilka
vi är och vad vi gör. De inte bara definierar oss, de särskiljer oss.
När vi uppvisar integritet bygger vi förtroende och förtroende leder till starkare och mer
långsiktiga relationer – med våra kunder, med våra aktieägare och med varandra.
De här förtroendegrundade relationerna bidrar även till att skapa de möjligheter som kommer
att säkra vår framtid. Men som vi alla vet är förtroende ömtåligt. En enda handling som
uppfattas som dålig kan skada de relationer och det rykte vi byggt upp under många, många år.
Varje dag drabbas var och en av oss av press i många olika former: fullfölja leveransscheman,
budget och andra åtaganden. Denna press kan leda till stress. Stress kan påverka vår förmåga
att fatta bra beslut och i slutändan kan det påverka vårt beteende.
Idag är press i fokus för utbildningen eftersom vi genom att förstå hur vi hanterar press kan
fatta bättre beslut, och bra beslut främjar förtroende. I dag har vi möjlighet att prata om hur vi,
tillsammans som team, kan minska pressen och fortsätta att bygga en miljö där de anställda
känner att de kan be om hjälp, snarare än att dölja misstag, ta genvägar eller låtsas att inte se.
Kom ihåg att man inte bygger förtroende på egen hand. Sessioner som den här är effektivast
när du deltar aktivt. Tack för att du arbetar med att bygga och bevara det förtroende som är så
viktigt för företagets fortsatta framgång. På BAE Systems handlar det inte bara om vad vi gör,
utan hur vi gör det.

Jerry DeMuro
Vd och koncernchef
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Guide till workshoppen
Syftet med den här handboken är att hjälpa chefer och
arbetsledare att förbereda sig för att leda en workshop som
Ansvarsfullt uppförande: Låt oss prata om press.
Vi har alla sett det: Press på arbetsplatsen kan skapa stress och stress
påverkar våra beslut. Dåliga beslut som fattas under stress kan få oss att
ta genvägar eller försämra kvaliteten på vårt arbete och ibland kan dåliga
beslut även leda till dåligt uppförande. Den här kedjan från orimlig press till
negativa effekter av stress i fråga om beslutsfattande är ämnet för årets
utbildning.
Handledarens mål.
Som handledare för den årliga etikutbildningen är ditt mål att skapa en miljö där
workshopdeltagarna kan ha en ärlig och produktiv diskussion om press på arbetsplatsen,
vad orimlig press kan leda till och hur den kan minskas eller förhindras. Som en del av den
diskussionen bör du göra följande:
uu

Prata med ditt team för att identifiera källan till prestationspressen och ta fram kreativa
lösningar för att hantera den.

uu

Hjälp ditt team att identifiera specifika etiska frågor på arbetsplatsen och förstå vad företaget
förväntar sig när det gäller etiskt beteende.

uu

Uppvisa BAE Systems engagemang i en kultur där många olika känsliga frågor diskuteras
öppet och ärligt, utan rädsla för repressalier.

När utbildningen är över är ditt mål att lära deltagarna att applicera vad de har lärt sig i det
dagliga arbetet. BAE Systems förväntar sig att vi diskuterar de mest komplicerade (och mest
stressande) frågorna, inte bara under den årliga utbildningen, utan regelbundet, som en
integrerad del av vardagskulturen. Cheferna ansvarar för att skapa en miljö där detta sker.
När regelbundna diskussioner om arbetsplatsfrågor är en normal del av att göra affärer blir
medarbetarna nöjdare, vi gör ett bättre jobb, våra kunder är gladare och tvivelaktigt agerande
är mycket mindre sannolikt.

4 | Ansvarsfullt beteende: Låt oss prata om press | Handledares riktlinjer

Guide till workshoppen
Hur ser en workshop ut?
Efter en kort introduktion leder du en diskussion på en timme. Den handlar om två scenarier
som presenteras i två scener.
Den första scenen i ett scenario visar ett exempel på hur våra standarder äventyras. Det ger
teamet en kort möjlighet att identifiera en viss arbetsplatsfråga och diskutera företagets
förväntningar gällande beteendet.
Den andra scenen i varje scenario visar pressen på arbetsplatsen som ledde till handlingarna
i scen ett och det är här den primära diskussionen och inlärningen sker.
Den här handboken för handledaren ger dig insikter och diskussionsfrågor för varje scen i
scenariot. Din roll är att handleda en diskussion utifrån dessa frågor och visa att du är en
ledare som välkomnar mångfald i fråga om tänkande och åsikter.
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Förberedelser för att hålla en workshop
Planera framåt
1
2

Läs denna handledarguide och bekanta dig med materialet för workshoppen.
Välj två av de sex scenarierna som är relaterade till de verkliga problemen din
grupp står inför i de dagliga arbetssituationerna.
uu

Handboken för varje enskilt scenario innehåller referenser till vår globala
uppförandekod. Ta dig tid att hitta och läsa specifika riktlinjer för en sektor,
funktion eller plats som du också kan använda för diskussionen.

3

Välj ett presentationssätt: video eller inte video. På nästa sida finns mer
information.

4

Strukturera logistiken för utbildningen:
uu

Ordna ett lämpligt rum. Om du använder videoalternativet ska rummet ha rätt
AV-utrustning (vanligtvis en projektor som styrs av en dator med internet och ljud).

uu

Skicka en inbjudan till samtliga deltagare. En grupp om 10–25 personer är att
rekommendera även om grupperna kan vara av olika storlekar. Om du handleder
en mycket liten grupp kan du överväga att slå ihop det med en annan grupp för
en gemensam session. Inbjudan ska innefatta:
–– Datum och tid (1 timme)
–– Plats och/eller telefonnummer (vi rekommenderar inte att deltagare ansluter via dator
eller telefon, men det kan fungera)
–– Arbetsdebiteringsnummer

uu

Skriv ut deltagarmaterialet och ta med det.
–– Lägg till namn och kontaktinformation för den lokala etikansvariga i
deltagarmaterialet. (Informationen finns på OneSpace under INC > Functions >
Ethics > Ethics Officers.)

5

Bekanta dig med de avsnitt i denna handbok som heter ”Flödet i workshoppen.”
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Förberedelser för att hålla en workshop
Presentationsmetoder för scenarier
Du kan, beroende på vad som bäst passar er situation, välja mellan två metoder för att
presentera utbildningens innehåll, med eller utan video.

A

Med video

Videoinnehåll som visas för deltagarna med denna metod:
uu

En introduktionsvideo med vd:n Jerry DeMuro

uu

Scenariovideoklipp
–– Det finns två scener i varje scenario. Diskussionsfrågorna för en scen visas i slutet av varje video.

B

Utan video

När du använder den här metoden gör handledaren följande:
uu

Läser introduktionsmeddelandet från vd:n Jerry DeMuro som finns i handledarguiden.

uu

Kan välja mellan två sätt att presentera scenarierna:
–– Mötesdeltagarna läser: Sessionsdeltagarna läser manuset för scenariot. För att utnyttja
er tid på bästa sätt vill du kanske tilldela rollerna före mötet. Se till att skriva ut tillräckligt
många kopior av varje scenario till de anställda som ska läsa manusen.
–– Handledaren läser: Handledaren läser upp scenariomanusen högt. Detta alternativ kan
vara till hjälp om mötesdeltagarna inte vill läsa på egen hand. Handledarguiden innehåller
sammanfattningar av scenarier som kan vara till hjälp om du väljer det här alternativet.

Deltagarstencil
Skriv ut och dela ut enkelsidiga deltagarstenciler som ett verktyg för att se hur man kan
använda de nya kunskaperna i det dagliga arbetet. Deltagarstencilen innehåller en kort
sammanfattning av utbildningens huvudämne samt resurser som medarbetarna kan nå
långt efter det att utbildningen är klar.
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Flödet i workshoppen
Här är ett rekommenderat flöde för dina entimmessessioner, men det finns
inget ”fel sätt” att strukturera tiden. Använd det utbildningsmaterial som
passar bäst för deltagarna och arbeta för att nå de mål som beskrivs i
början av handledarguiden så kommer sessionen bli en succé.

1 Inled workshoppen.
uu

Dela ut deltagarmaterialet.

uu

Presentera dig själv och förklara varför denna workshop är viktig för dig som ledare
samt vad du hoppas att dina deltagare ska få ut av den. Du kan använda
introduktionen nedan eller helt enkelt använda dina egna ord.

uu

Handledarens introduktion till workshoppen:
”Välkommen till BAE Systems etikutbildning 2017 som i år kallas Ansvarsfullt
uppförande: Låt oss prata om press. Som vi alla vet blir människor som upplever press
på arbetsplatsen stressade. När de upplever de negativa effekterna av stress är det
mer sannolikt att de fattar dåliga beslut som kan leda till större problem. Hur vårt
team hanterar press på arbetsplatsen säger något om oss och det är vad vi ska
fokusera på idag.
Under den närmaste timme är vårt gemensamma mål att ha ett meningsfullt samtal
om press på arbetsplatsen. Vi ska prata om vad vi som ett team kan göra för att
identifiera den, minska den och kanske till och med hindra den. Jag förväntar mig att
ni är aktivt engagerade i dag och jag hoppas att ni kommer att vara öppna och ärliga i
diskussionen, eftersom det vi gör idag kommer att påverka hur vi arbetar tillsammans i
framtiden och ytterligare främja en etisk arbetsmiljö.
Efter ett välkomstmeddelande från Jerry DeMuro börjar vi med den första scenen i ett
scenario. Den visar ett exempel på hur våra standarder äventyras. Vi kommer att ha en
kort diskussion om det beteendet och prata om företagets förväntningar i fråga om
detta.
Därefter fortsätter vi med den andra scenen i scenariot, vilken visar den press som
ledde till beteendet i scen ett. Här kommer vi att dela in oss i mindre grupper för bästa
möjlighet att prata om press på arbetsplatsen och vad vi vill göra åt det. Vi har fått
diskussionsfrågor som en vägledning men jag hoppas att vår diskussion rör sig där vi
kan använda den bäst och där den är till störst hjälp för oss som team.”

Alternativ, men uppmuntras: ”Jag vill börja med att berätta om en gång i mitt eget
professionella liv då jag kände mig pressad och vad jag lärde mig av den erfarenheten.”
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Flödet i workshoppen
2  Presentera
introduktionsmeddelandet från Jerry DeMuro, antingen på

video eller genom att läsa det från handboken.
3 Titta
på (eller läs) den första scenen i det scenario du har valt och svara

på frågorna som är kopplade till avsnitt ett i scenariot.
uu

Varje video avslutas med relevanta diskussionsfrågor.

uu

Den här handledarguiden innehåller även användbara insikter och ytterligare resurser för
varje scen i varje scenario.

4 Titta på (eller läs) den andra scenen i det scenario du har valt.
uu

Varje video avslutas med relevanta diskussionsfrågor.

uu

Dela in deltagarna i smågrupper och svara på de frågor som är kopplade till scen två
i scenariot.

uu

Samla ihop smågrupperna till en enda stor grupp.
–– Be om observationer och intressanta höjdpunkter från diskussionerna i smågrupperna.
–– Ställ den diskussionsfråga som finns i scenariohandboken till den stora gruppen.

5 Upprepa steg 3 och 4 om ni har tid att diskutera ytterligare ett scenario.
6 Lyft fram och ta itu med frågor, kommentarer och funderingar från

mötesdeltagare.
uu

Frågorna som ställs av gruppen här kan handla om vilket ämne som helst och vara
relaterade till de scenarier som har diskuterats, men måste inte vara det.

7 Avsluta mötet.
uu

Tacka mötesdeltagarna.

uu

Påminn gruppen att registrera utbildningen på lämpligt sätt.
–– För de flesta anställda innebär det en webbaserad självcertifiering
(iLearn eller framgångsfaktorer) eller att underteckna en kurslista.

Om du har några frågor kring att leda workshoppen kan du
kontakta din lokala etikansvariga.
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Tips: Så här blir du en bra handledare
Utbildning är en viktig ledarskapsfärdighet som engagerar alla som jämlika
deltagare i en samarbetsprocess. En bra handledare uppvisar många av
egenskaperna hos en bra chef: kanske viktigast av allt, ödmjukhet.
I dessa workshoppar ombes du att vara handledare för en session, inte en instruktör. Att vara en
bra handledare börjar med att vara en god lyssnare:
uu

Uppmuntra deltagarna att dela med sig av genomtänkta reflektioner gällande scenarierna
och uppmuntra dem att berätta om hur de är kopplade till deras egna erfarenheter.

uu

Ställ öppna frågor, inte frågor som kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej.”

uu

Fokusera på vad varje medarbetare säger och visa att de alla har bidragit med något
värdefullt till samtalet.

uu

Lyssna, döm inte. Avstå från att kritisera medarbetarnas svar, även när de tydligt avviker
från de normala svaren.
–– Alternativt kan du tacka en medarbetare för att han eller hon har varit modig och delat
med sig av sina tankar och be gruppen att på ett respektfullt sätt kommentera vad de
nyss har hört.

uu

Uppmuntra aktivt deltagande, även från de som vanligtvis kanske inte deltar.

uu

Försök att förebygga att en enskild teammedlem dominerar diskussionen

uu

Främja en öppen, ärlig dialog där motsatta synpunkter diskuteras och respekteras.

Effektiva handledare:
uu

De förväntas inte vara experter inom ett speciellt ämne.

uu

De behöver inte sitta med ”svaren”. Handledarens jobb är att ge struktur.

uu

De behöver veta när de bör säga ”Jag vet inte, men jag ska ta reda på det”.

uu

De kan hjälpa till genom att sätta upp grundregler för vart diskussionen ska röra sig. Som
hjälp kan vissa handledare identifiera roller för deltagarna i gruppen, till exempel att föra
anteckningar eller som reporter för de större gruppdiskussionerna.
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Scenarier
Nedan följer en sammanfattning av alla tillgängliga utbildningsscenarier, vilka kan presenteras med eller utan
video (enligt beskrivning på sidan 7).
Välj två scenarier att dela med ditt team.
Scenarioinformation

Scenario 1
Arbetsdebitering: Uppfyller mål?
En anställd debiterar sin tid till olika konton för att hålla ett
visst projekt inom budgeten. Hans chef är under press för att
öka produktiviteten och samtidigt minska kostnaderna.

Scenario 2
Repressalier: Uteslöt mig?
En anställd upplever att hans chef använder repressalier mot
honom eftersom han har tagit upp sina funderingar under
deras morgongruppmöten. Hans chef har invändningar mot
hur han presterar och han tycker inte att teamet kan fokusera
på vad de behöver få gjort när han tar upp sina problem.

Scenario 3
Favorisering: Nära relationer?
En chef behandlar två anställda på olika sätt när de båda
informerar henne om att deras månadsrapporter kommer
att bli försenade.

Scenario 4
Säkerhet: Tillräckligt bra?
En anställd följer sin chefs instruktioner och tar därmed en
genväg i fråga om kvalitetskraven.

Scenario 5
Intressekonflikt: Är något på gång?
En anställd känner att en ny underleverantör får särskilda
förmåner. Hans chef tilldelar inte rättvisa arbetsuppgifter och
projektet är försenat.

Scenario 6
Skydd av affärsrelaterad information:
Var finns informationen?
En anställd delar företagsinformation med en vän för att klara
ett tufft schema som fastställts av en respektlös kollega.

Tema

uu

Arbetsdebitering

uu

Prestationspress

Personer
Bryan
Medarbetare

Carla
Antoines
chef

Antoine
Medarbetare

uu

Repressalier

uu

Ta upp problem

uu

Hälsa och säkerhet

uu

Favorisering

uu

Privata relationer

uu

Produktsäkerhet

uu

Noggrann redovisning
och dokumentation

uu

Intressekonflikter

uu

Privata relationer

uu

uu

uu

Respekt på
arbetsplatsen

Skydda konfidentiell
information
Respekt på
arbetsplatsen

Erica
Medarbetare

Fred
Bobs chef

Bob
Medarbetare

Daria
En annan chef

Jeff
Medarbetare

Kirk
Sarahs
underordnade i
en annan region

Sarah
Jeffs chef

Bill
Sarahs chef

Tom
Medarbetare

Mike
Toms
medarbetare

Don
Mike och Toms
arbetsledare

Tory
Dons
arbetsledare

Sean
Medarbetare

Emily
HRaffärspartner

Camila
Seans chef

Anita
Medarbetare

Sam
Anitas linjechef

Glen
En högre chef
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Scenario 1
Arbetsdebitering: Uppfyller mål?
Huvudpersoner

Antoine
Medarbetare

Bryan
Medarbetare

För information
Ämnet för arbetsregistrering hanteras i
–– vår globala uppförandekod, avsnitt 2.6 och
–– BAE Systems, Inc., policy 309

Carla
Antoines chef

Scen 1, sammanfattning
Antoine har varit på kontoret mycket på sista tiden och
jobbat många timmar med flera olika projekt, även om
han bara registrerar fyrtio arbetstimmar varje vecka. Det
är oklart hur han allokerar tiden. Antoine säger till Bryan
att det är slutet av året och att överskrida budgeten
skulle leda till oönskad granskning av projektet. När
Bryan uttrycker oro för hur Antoine debiterar sitt arbete
säger Antoine att en sak är säker: det viktigaste är att
Antoine uppfyller målen för sitt program.

Scen 1, diskussionsfrågor (större grupp)
Om du presenterar scenarierna med en video visas
diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt. Om du
inte använder video läser du bara frågorna högt.

Dessa frågor bör diskuteras i en stor grupp:
uu

Hur skulle du beskriva det oroväckande beteendet
som presenteras i den här scenen? Definiera
problemen.

uu

Vilka är BAE Systems förväntningar i fråga om det
beteende du ser här?

uu

Är företagets förväntningar tydliga gällande det här
problemet. Vilka frågor har du om de inte är det?

Scen 2, sammanfattning
Scen 2 äger rum sex månader före Antoines samtal
med Bryan. Antoine pratar med sin chef, Carla, som blev
ombedd att ta över X-projektet eftersom det låg efter
tidsmässigt och inte uppfyllde kundens krav. Antoine är
frustrerad över att de ursprungliga förväntningarna för det
här projektet inte var realistiska. Dessutom har kunden
bett teamet att sänka kostnaderna med 5 % och ändå
återgå till den ursprungliga projektplanen. Carla berättar
för Antoine att hon kan lägga till fler personer i teamet
men Antoines team måste klura ut hur de ska debitera sitt
arbete utan att spendera mer än vad kunden tillåter.
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Scenario 1
Arbetsdebitering: Uppfyller mål?
Scen 2, diskussionsfrågor (smågrupper)

Viktiga inlärningspunkter för handledaren

Dela in mötesdeltagarna i mindre diskussionsgrupper för
att svara på följande frågor:
uu

Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur
ledde den till beteendet i scen 1?

uu

Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge,
med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan
man förvänta sig att de kommer att möta när de
arbetar mot pressen?

uu

Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen
eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan
som ledde till dåligt beteende?

Efter diskussionerna i smågrupper samlar du gruppen
igen och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av
sina observationer eller intressanta aspekter från deras
diskussioner. Efter att grupperna har uttryckt sina
tankar kan handledaren lyfta fram de viktigaste
inlärningspunkterna som anges nedan.

Handledaren bör fortsätta att leda
gruppdiskussionen genom att ställa frågan:
uu

Vilka beteenden har du sett att pressen har
lett till, om du har observerat denna typ av
press på vår arbetsplats? Vad kan göras för
att förebygga det?

uu

Både Carla och Antoine upplever pressen för att
uppfylla orimliga förväntningar. Den stress det leder
till påverkar Carlas ledarstil och Antoines dagliga val.

uu

Carla är under press för att se till att ett projekt
kommer på banan igen och hitta ett sätt att minska
kostnaderna, men genom att ge Antoine oklara
instruktioner ökar hon pressen på Antoine och ökar
sannolikheten för att Antoines stress leder till dåligt
uppförande.

uu

Antoine kanske tror att han gör rätt i att registrera
sitt arbete så eftersom Carla har bett honom att
vara kreativ. Däremot ska Antoine dokumentera all
arbetad tid på rätt sätt, även om han känner att
Carla pressar honom att spara pengar.

uu

Antoine bör prata med Carla så att de tillsammans
kan hitta en godtagbar lösning. Det kan vara ett
svårt samtal – det finns bättre och sämre sätt – men
det måste göras.

uu

Precis som att Antoine borde ha pratat med Carla
borde Carla ha pratat med sin egen arbetsledare för
att se om de kunde hitta en godtagbar lösning som
gör kunden nöjd, men inte bryter mot vår policy.

uu

Bryan vet att Antoine jobbar långa dagar och Bryan har
goda skäl att tro att Antoine registrerar timmarna på ett
felaktigt sätt. Bryan har ett ansvar att bemöta problemet
på rätt sätt och direkt.

uu

Om en kund förväntar sig prestationer som inte
kan uppnås genom att följa såväl avtalet som våra
policyer bör medarbetarna diskutera dessa frågor
med chefen och andra på företaget som kan hjälpa
till att ta itu med denna verkliga press. Även om det
kan vara lättare att undvika frågan är underlåtenhet
att agera direkt oförenligt med vårt företags etiska
principer om ärlighet, integritet och ansvar.

uu

Det är viktigt att alla utgifter, transaktioner och
arbetade timmar debiteras korrekt och i rätt tid.
Även relativt små feldebiteringar skapar ett falskt
intryck av hur mycket arbete som spenderas på olika
uppgifter och gör det svårt att planera för framtida
aktiviteter.
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Scenario 2
Repressalier: Uteslöt mig?
Huvudpersoner

Erica
Bob
Medarbetare Medarbetare

För information

Fred
Bobs
chef

Ämnet repressalier hanteras i
• vår globala uppförandekod, avsnitt 1.9 och
• BAE Systems, Inc., policy 201

Daria
En annan
chef

Ämnet en inkluderande arbetsplats hanteras i
–– vår globala uppförandekod, avsnitt 2.1 och
–– BAE Systems, Inc. Policy 101

Scen 1, sammanfattning
Bob säger till Erica att han tror att deras chef, Fred,
håller på att fasa ut Bob från morgongruppmötena.
Bob misstänker att Fred gör det som en repressalie för
att Bob tar upp problem framför teamet.

Scen 1, diskussionsfrågor (större grupp)
Om du presenterar scenarierna med en video visas
diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt. Om du inte
använder video läser du bara frågorna högt.

Scen 2, diskussionsfrågor (smågrupper)
Dela in deltagarna i mindre grupper och svara på
följande frågor:
uu

Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur
ledde den till beteendet i scen 1?

uu

Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge,
med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan
man förvänta sig att de kommer att möta när de
arbetar mot pressen?

uu

Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen
eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan som
ledde till dåligt beteende?

Dessa frågor bör diskuteras i den större gruppen:
uu

uu

uu

Hur skulle du beskriva det oroväckande beteendet
som presenteras i den här scenen? Definiera
problemen.
Vilka är BAE Systems förväntningar i fråga om det
beteende du ser här?
Är företagets förväntningar tydliga gällande det här
problemet. Vilka frågor har du om de inte är det?

Scen 2, sammanfattning

Efter diskussionerna i smågrupper samlar du gruppen
igen och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina
observationer eller intressanta aspekter från deras
diskussioner. Efter att grupperna har uttryckt sina tankar
kan handledaren lyfta fram de viktigaste
inlärningspunkterna som anges nedan.

Scen 2 äger rum två veckor före Bobs samtal med Erica.
Fred, Bobs chef, är frustrerad över att programmet är
försenat. Fred tycker att Bob saktar ned mötena genom
att ta upp sådant som han borde kunna hantera själv. Fred
bestämmer att Bob skulle få mer tid att slutföra sitt arbete
och att mötena skulle bli kortare om Bob inte deltog.
Daria, en annan chef, är skeptisk mot Freds lösning.

14 | Ansvarsfullt beteende: Låt oss prata om press | Handledares riktlinjer

Scenario 2
Repressalier: Uteslöt mig?
Handledaren bör fortsätta att leda
gruppdiskussionen genom att ställa frågan:
uu

uu

Freds handlingar gentemot Bob kan skapa en
arbetsmiljö där teammedlemmarna inte känner sig
uppskattade och respekterade. Fred agerade dåligt
när Bob tog upp ett problem som rör säkerhet,
hälsa och miljö, vilket kan göra att andra anställda
drar sig för att påpeka allvarliga problem eftersom
de är rädda att behandlas på samma sätt.

uu

Varken Erica eller Daria tycker om Freds planer på
att utesluta Bob från morgonmötena. Båda har ett
ansvar att ta upp sina funderingar om Freds
beteende.

uu

BAE arbetar hårt för en inkluderande,
icke‑diskriminerande arbetsplats. Även en
uppfattning av repressalier eller diskriminering
kan påverka medarbetarnas beslutsfattande, skada
arbetsmoralen och avskräcka duktiga personer från
att stanna kvar hos BAE Systems. Om vi misstänker
att repressalier eller diskriminering används måste
vi säga ifrån och hantera problemet.

uu

Det är viktigt att de anställda känner sig bekväma
med att föra fram frågor och funderingar till chefer
och ledningen. Alla chefer ska uppmuntra sina
direktrapporterande medarbetare att säga ifrån,
och när de gör det ska de ta sig tid att lyssna och
ta initiativ till uppföljning genom att ta itu med de
frågor eller funderingar som framförs.

Vilka beteenden har du sett att pressen har lett
till, om du har observerat denna typ av press på
vår arbetsplats? Vad kan göras för att
förebygga det?

Viktiga inlärningspunkter för handledaren
uu

Fred upplever pressen av en snäv tidsplan, vilket
leder till stress som påverkar hans beslut om hur han
ska förkorta morgonmötena.

uu

Freds beslut att utesluta Bob upplevs som
repressalier mot Bob för att han tar upp sina
funderingar. Detta beslut kan även upplevas som
diskriminering på grund av Bobs ålder. Om Fred har
funderingar om hur Bob presterar bör han prata
med en HR-affärspartner för att lösa problemet.
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Scenario 3
Favorisering: Nära relationer?
Huvudpersoner

Jeff
Sarah
Medarbetare Jeffs chef

För information
Även om vår globala uppförandekod inte berör många
former av favorisering direkt genom dess värden,
policyer och praxis förväntar sig BAE Systems att de
anställdas prestationer mäts objektivt, på ett rättvist
sätt och enligt en gemensam standard: så långt det är
möjligt ska alla anställda i liknande relevanta
omständigheter behandlas lika.

Kirk
Bill
Sarahs
Sarahs chef
underordnade
i en annan
region

Scen 1, sammanfattning

Scen 1, diskussionsfrågor (större grupp)

Jeff säger till Sarah, hans chef, att han inte kommer
att kunna skicka en rapport i tid. Sarah är inte nöjd,
men hon uttrycker sin förståelse för Jeffs situation,
en förståelse baserad på deras vänskap utanför arbetet.
Senare under dagen pratar Sarah med Kirk (också han en
direktrapporterande medarbetare, men på en annan plats)
i telefon och Kirk berättar att även han inte kommer att
kunna utföra sitt arbete i tid. Sarahs inställning gentemot
Kirk skiljer sig mycket från hennes attityd mot Jeff.

Om du presenterar scenarierna med en video visas
diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt. Om du inte
använder video läser du bara frågorna högt.
Dessa frågor bör diskuteras i den stora gruppen:
uu

Hur skulle du beskriva det oroväckande beteendet
som presenteras i den här scenen? Definiera
problemen.

uu

Vilka är BAE Systems förväntningar i fråga om det
beteende du ser här?

uu

Är företagets förväntningar tydliga gällande det här
problemet. Vilka frågor har du om de inte är det?

Scen 2, sammanfattning
Detta scenario inträffar två veckor före Sarahs samtal
med Jeff och Kirk. Sarah träffar sin chef, Bill. Bill säger
till Sarah att det saknades viktiga uppgifter i den senaste
månadsrapporten och att Bill inte litar på uppgifterna
som finns. Sarah medger att hon har tappat kontakten
med Kirks team. Hon lovar att hennes team kommer att
leverera och att förra månadens fel inte kommer att
ske igen.
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Scenario 3
Favorisering: Nära relationer?
Scen 2, diskussionsfrågor (smågrupper)

Handledaren bör fortsätta att leda
gruppdiskussionen genom att ställa frågan:

Dela in mötesdeltagarna i mindre diskussionsgrupper
för att svara på följande frågor:

uu

uu

Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur
ledde den till beteendet i scen 1?

uu

Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge,
med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan
man förvänta sig att de kommer att möta när de
arbetar mot pressen?

uu

Viktiga inlärningspunkter för handledaren
uu

Sarah upplever press på arbetsplatsen som är
kopplad till tid och kostnad. Dessutom är hon även
under press i privatlivet eftersom hennes mamma är
sjuk. Det påverkar Sarahs objektivitet och vilja att
bedöma anställda enligt samma standard.

uu

Sarah har en professionell skyldighet att visa att
hon håller Jeff och Kirk lika ansvariga för att
tillhandahålla uppgifter enligt en rimlig tidtabell.
Hon får inte favorisera baserat på faktorer såsom
privata vänskapsförbindelser eller teamets
geografiska närhet.

Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen
eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan
som ledde till dåligt beteende?

Efter diskussionerna i smågrupper samlar du gruppen
igen och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av
sina observationer eller intressanta aspekter från deras
diskussioner. Efter att grupperna har uttryckt sina
tankar kan handledaren lyfta fram de viktigaste
inlärningspunkterna som anges nedan.

Vilka beteenden har du sett att pressen har lett
till, om du har observerat denna typ av press
på vår arbetsplats? Vad kan göras för att
förebygga det?

––De anställda är mycket medvetna om när chefer
behandlar dem annorlunda baserat på var de är
eller deras personliga relationer med cheferna.
uu

Det kan vara en utmaning att hantera de tunga
påfrestningarna i arbetet samtidigt som man har det
tungt hemma och det kan krävas hjälp. Sarah bör
söka hjälp när hon kämpar med att vara objektiv
och genomtänkt i sitt chefskap.

uu

Det kan finnas fördelar med vänskap på
arbetsplatsen, till exempel ökad kommunikation,
respekt och förtroende mellan teammedlemmar,
men när den vänskapen leder till favorisering kan
den ha motsatt effekt. Favorisering, oavsett om den
är verklig eller uppfattad, kan skapa ilska och dålig
arbetsmoral.
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Scenario 4
Säkerhet: Tillräckligt bra?
Huvudpersoner

För information
Ämnet hälsa och säkerhet hanteras i
–– vår globala uppförandekod, avsnitt 2.2 och
–– BAE Systems, Inc., policy 106

Tom
Mike
Tory
Don
Medarbetare Toms
Dons
Mike och
medarbetare arbetsledare
Toms
arbetsledare

Scen 1, sammanfattning
Tom och Mike jobbar med några rörledningar.
Mike märker att Tom inte använder samma metod
för att dra åt kopplingarna som Mike har lärt sig i
certifieringsutbildningen och att Tom borde hållas under
uppsikt när han utför dem. Tom säger att han gör vad
Don, chefen, har sagt att han ska göra, vilket är en mer
detaljerad metod än vad som finns i handledningen han
hittade. Senare frågar Tom Don om utbildningen. Don
säger till Tom att det inte finns tid för utbildning och att
han bara ska fortsätta att göra det Don visade honom.

Scen 1, diskussionsfrågor (större grupp)
 m du presenterar scenarierna med en video visas
O
diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt. Om du
inte använder video läser du bara frågorna högt.

Dessa frågor bör diskuteras i den större gruppen:
uu

Hur skulle du beskriva det oroväckande beteendet
som presenteras i den här scenen? Definiera
problemen.

uu

Vilka är BAE Systems förväntningar i fråga om det
beteende du ser här?

uu

Är företagets förväntningar tydliga gällande det här
problemet. Vilka frågor har du om de inte är det?

Scen 2, sammanfattning
Scen 2 inträffar en månad före Tom och Mikes samtal.
Don träffar sin chef, Tory, som frågar Don hur det går
med certifieringsutbildningen. Don säger att han
fortfarande jobbar på att få teamet igenom
utbildningsprocessen, men att de är underbemannade.
Don säger han försöker dokumentera teamets närvaro,
men att det är för mycket pappersarbete när de jobbar
med snäva deadlines. Don försäkrar Tory om att alla
teammedlemmar vet vad de gör och, ännu viktigare,
att de kommer att följa programmets tidslinje.
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Scenario 4
Säkerhet: Tillräckligt bra?
Scen 2, diskussionsfrågor (smågrupper)

Handledaren bör fortsätta att leda
gruppdiskussionen genom att ställa frågan:

Dela in mötesdeltagarna i mindre diskussionsgrupper för
att svara på följande frågor:
uu

Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur
ledde den till beteendet i scen 1?

uu

Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge,
med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan
man förvänta sig att de kommer att möta när de
arbetar mot pressen?

uu

uu

Viktiga inlärningspunkter för handledaren
uu

Don upplever press på grund av de begränsade
resurserna på arbetsplatsen och den stress det leder
till påverkar hans beslut att vara noggrann med
utbildning av teamet och med att dokumentera
deras framsteg.

uu

Pressen att prestera under bristfälliga förhållanden
är inte skäl nog att försaka nödvändig utbildning
eller att hoppa över obligatoriska processer. Även
om Don är säker på att alla i teamet vet vad de gör
måste han se till att medarbetarna har alla de
verktyg de behöver för att lyckas (inklusive
utbildning) och tillhandahålla nödvändig
dokumentation.

uu

Om Don är orolig för att tiden inte räcker till för
teamet att genomföra utbildningen behöver han
prata med Tory. Han kan ha värdefull information
om hur man bäst ska lösa problemet.

uu

Tom gjorde rätt när han frågade Don om
utbildningen och borde ha sagt emot när Don sa
att det saknades tid. Mike gjorde rätt i att oroa sig
för att Tom inte följde de korrekta teknikerna och
att han inte övervakas.

uu

Vi måste säkerställa att vi skyddar och står bakom
produkternas kvalitet. Även en enkel uppgift som
inte utförs korrekt kan vara en säkerhetsrisk och
en risk för vårt rykte på marknaden. Med hjälp av
kvalitetskontroller och riktlinjer kan vi säkerställa
att en testad process används konsekvent.

Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen
eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan
som ledde till dåligt beteende?

Efter diskussionerna i smågrupper samlar du gruppen
igen och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av
sina observationer eller intressanta aspekter från deras
diskussioner. Efter att grupperna har uttryckt sina
tankar kan handledaren lyfta fram de viktigaste
inlärningspunkterna som anges nedan.

Vilka beteenden har du sett att pressen har lett
till, om du har observerat denna typ av press
på vår arbetsplats? Vad kan göras för att
förebygga det?
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Scenario 5
Intressekonflikt: Är något på gång?
Huvudpersoner

Sean
Medarbetare

Emily
HRaffärspartner

För information
Ämnet intressekonflikter (relaterade till relationer på
arbetsplatsen) hanteras i
–– vår globala uppförandekod, avsnitt 2.12 och

Camila
Seans chef

–– BAE Systems, Inc., policy 101 och 222

Scen 1, sammanfattning

Scen 2, sammanfattning

Sean nämner för Emily att han upplever att hans
chef, Camila, ger David, en ny underleverantör,
specialbehandling. David verkar få enklare uppgifter och
när han inte följer schemat händer ingenting. Men om
Sean hamnar efter får han skarpa tillrättavisningar av
Camila, även framför David. Emily frågar om han har
pratat med Camila om sina funderingar, men Sean
säger att han inte ens vill diskutera det med henne.

Det här inträffar sex månader före Seans samtal med
Emily. Camilas avdelning har nyss fått klartecken att
anställa nya underleverantörer som ska jobba på ett
projekt med ett krävande schema. Camila säger till Emily
att hon vet en som skulle passa perfekt för jobbet. Det
är David, som råkar vara hennes pojkvän. Emily uttrycker
oro för att Camila kommer att vara den som övervakar
de nya underleverantörerna, inklusive David. Camila
försäkrar henne om att David är klart kvalificerad och
att allt kommer att gå bra.

Scen 1, diskussionsfrågor (större grupp)
Om du presenterar scenarierna med en video visas
diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt. Om du
inte använder video läser du bara frågorna högt.
Dessa frågor bör diskuteras i den större gruppen:
uu

Hur skulle du beskriva det oroväckande beteendet
som presenteras i den här scenen? Definiera
problemen.

uu

Vilka är BAE Systems förväntningar i fråga om det
beteende du ser här?

uu

Är företagets förväntningar tydliga gällande det här
problemet. Vilka frågor har du om de inte är det?

Scen 2, diskussionsfrågor (smågrupper)
Dela in mötesdeltagarna i mindre diskussionsgrupper
för att svara på följande frågor:
uu

Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur
ledde den till beteendet i scen 1?

uu

Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge,
med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan
man förvänta sig att de kommer att möta när de
arbetar mot pressen?

uu

Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen
eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan
som ledde till dåligt beteende?

Efter diskussionerna i smågrupper samlar du gruppen
igen och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av
sina observationer eller intressanta aspekter från deras
diskussioner. Efter att grupperna har uttryckt sina
tankar kan handledaren lyfta fram de viktigaste
inlärningspunkterna som anges nedan.
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Scenario 5
Intressekonflikt: Är något på gång?
Handledaren bör fortsätta att leda
gruppdiskussionen genom att ställa frågan:
uu

Vilka beteenden har du sett att pressen har
lett till, om du har observerat denna typ av
press på vår arbetsplats? Vad kan göras för
att förebygga det?

uu

Emily var medveten om att Camila skulle välja
och övervaka de nya leverantörerna och att en
av kandidaterna var Camilas pojkvän. Emily borde
har tagit upp det här problemet så fort hon blev
medveten om den potentiella intressekonflikten.

uu

Sean borde tala om vad han tycker om
förmånsbehandling och respekt på arbetsplatsen.
Om han inte känner sig bekväm med att diskutera
frågan med Camila borde han prata med någon
annan inom BAE Systems om sina funderingar.

uu

Intressekonflikter är situationer där konkurrerande
intressen kan försämra vår förmåga att fatta objektiva
och opartiska affärsbeslut. Intressekonflikter kan
handla om att hantera och rekrytera en nära vän eller
familjemedlem, ha ett andra jobb eller ha ekonomiska
intressen i leverantörer och konkurrenter.

uu

Potentiella konflikter måste upphöra omedelbart
och lösas. Även en misstanke om en intressekonflikt
kan ha samma negativa effekt på företaget som en
verklig konflikt och måste hanteras på samma vis.

Viktiga inlärningspunkter för handledaren
uu

uu

Camila upplever en underförstådd press med en
snäv tidsplan och ökade förväntningar från kunder
och ledning. Hon känner uttryckt press att anställa
ett stort antal människor snabbt. Hon känner även
personlig press eftersom hennes pojkvän är i
behov av anställning.
Camila får inte ha något inflytande över
urvalsprocessen eller har något ledande inflytande
över en person som hon har en nära relation till.
Hon bör åtminstone informera sin HR-affärspartner
om att hon har en nära relation med en kandidat
(eller underordnade eller medarbetare) och ta bort
sig själv från alla aspekter av urvalsprocessen.
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Scenario 6
Skydd av affärsrelaterad information: Var finns
informationen?
Huvudpersoner

Anita
En nyanställd

Sam
Anitas linjechef

För information

Glen
En högre
chef

Scen 1, sammanfattning
Det har gått en vecka sedan Anita kom tillbaka från
semestern och Sam ber Anita om status för den
information han behöver från henne. Anita berättar
för Sam att eftersom han behöver informationen
omedelbart skickade hon den till en gammal vän som
bor utomlands för att få en snabb, noggrann analys
(Anitas vän är sakkunnig och snabbare än någon annan
hon vet). Sam är inte bekväm med att Anita har skickat
informationen, men Anita försäkrar honom om att
informationen kommer att vara korrekt och bättre
än de hade kunnat prestera själva med kort varsel.

Scen 1, diskussionsfrågor (större grupp)
Om du presenterar scenarierna med en video visas
diskussionsfrågorna i slutet av varje avsnitt. Om du inte
använder video läser du bara frågorna högt.

De problem som uppstår i det här scenariot hanteras i vår
globala uppförandekod:
–– Skydd av affärsrelaterad information, avsnitt 2.10
–– Handelsbegränsningar och exportkontroll, avsnitt 3.9
–– Inkluderande beteende på arbetsplatsen,
avsnitt 2.1

Dessa frågor bör diskuteras i den större gruppen:
uu

Hur skulle du beskriva det oroväckande beteendet
som presenteras i den här scenen? Definiera
problemen.

uu

Vilka är BAE Systems förväntningar i fråga om det
beteende du ser här?

uu

Är företagets förväntningar tydliga gällande det här
problemet. Vilka frågor har du om de inte är det?

Scen 2, sammanfattning
Tidigare i veckan, före Sams samtal med Anita, pratade
Sam med Glen, en högre chef. Glen konstaterar att
han inte såg Sam på kontoret över helgen och frågar
om Sams analys är klar. När Sam förklarar att han
fortfarande väntar på information från Anita, som inte
har kunnat nås under semestern, blir Glen påtagligt
arg och säger att Sams team inte visar tillräckligt med
engagemang i projektet. Glen läxar upp Sam, och säger
att Sam och Anita inte kan hantera minsta lilla press och
att Sam är oanvändbar för honom om han inte är ”man
nog” att leverera resultat när det gäller.

Scen 2, diskussionsfrågor (smågrupper)
Dela in deltagarna i mindre grupper för att svara på
följande frågor:
uu
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Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur
ledde den till beteendet i scen 1?

Scenario 6
Skydd av affärsrelaterad information: Var finns
informationen?
uu

Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge,
med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan
man förvänta sig att de kommer att möta när de
arbetar mot pressen?

uu

Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen
eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan som
ledde till dåligt beteende?

uu

Det är viktigt att känna igen vilka begränsningar
det finns när man arbetar med konfidentiell eller
upphovsrättsskyddad information. Om vi inte är
säkra på om information är skyddad ska vi utgå
ifrån att den är det och be om hjälp.

uu

Lagar och föreskrifter gällande exportkontroll
begränsar export av maskinvara, teknik, data,
programvara och tjänster till vissa främmande länder
och förbjuder även export till utsedda personer och
organisationer. Exportkontrollerad teknik, tekniska
data och programvara kräver en licens innan de
överförs eller släpps utanför landets gränser eller till
utländska medborgare. Kontakta företagets experter
på efterlevnad av exportreglerna om du har frågor
angående export av maskinvara, teknik, data,
programvara och tjänster.

uu

Press är aldrig en ursäkt för hotfullt eller
trakasserande beteende. Vi har alla ett ansvar att
skapa en miljö med ömsesidig respekt. Alla förtjänar
att behandlas med respekt och värdighet. Vissa
beteenden kan utgöra en form av trakasserier, som
kan strida mot företagets policy och eventuellt även
mot lagen. Om någon beter sig respektlöst mot dig
eller någon annan på arbetsplatsen ska du ta upp
det med den personen eller rapportera det. Om du
gör en anmälan är du skyddad från alla former av
vedergällning.

Efter diskussionerna i smågrupper samlar du gruppen
igen och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av
sina observationer eller intressanta aspekter från deras
diskussioner. Efter att grupperna har uttryckt sina
tankar kan handledaren lyfta fram de viktigaste
inlärningspunkterna som anges nedan.

Handledaren bör fortsätta att leda
gruppdiskussionen genom att ställa frågan:
uu

Vilka beteenden har du sett att pressen har lett
till, om du har observerat denna typ av press på
vår arbetsplats? Vad kan göras för att
förebygg det?

Viktiga inlärningspunkter för handledaren
uu

Sam upplever press i form av att Glen ifrågasätter
hans professionella engagemang och till och med
hans manlighet. Den stress det skapar påverkar
Sams hantering av teamet. Sam lägger orimlig press
på Anita (krav i fråga om tid och noggrannhet). Den
stress som Anita upplever får henne att göra val
som hotar säkerheten för vår information.

uu

Anita behöver få informationen analyserad snabbt,
men hon skulle inte ha delat den med en person
utanför företaget. Anita borde ha diskuterat saken
med Sam för att hitta en bättre lösning så att hon
kunde analysera informationen inom rimlig tid.

uu

Glens kränkande mobbningsliknande beteende mot
Sam är kontraproduktivt när det gäller att nå målet att
få informationsanalysen utförd på rätt sätt. Den press
som Glen använder sig av leder till olämplig delning
av företagets information och innebär att företagets
principer och lagar för exportkontroll överträds. Sam
bör berätta för andra om Glens beteende och måste
rapportera att Anita har delat företagsinformation så
att ärendet kan hanteras på lämpligt sätt.
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