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Kära kollegor,

År 2022 fokuserar vår årliga utbildning i affärsmässigt 
uppförande på Ansvarsfullt beteende: Att göra det rätta. Att 
agera ansvarsfullt innebär att andra kan lita på att vi gör det 
rätta, oavsett om det är vår kund eller kollegan bredvid oss. 
När vi fattar etiska beslut bidrar vi till vårt företags framgång.

Vi arbetar i en dynamisk miljö och att göra ansvarsfulla val 
ger oss en stabil och gemensam struktur för att svara på 
vardagliga situationer genom att förstå vad vi gör och hur vi 
gör det.
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Tack för din aktiva medverkan i vår årliga utbildning i affärsmässigt uppförande och för 
ditt dagliga arbete med att främja en integritetskultur. Din engagerade medverkan i den 
här utbildningssessionen visar ditt engagemang för att uppfylla de höga standarder för 
affärsmässigt uppförande som våra kunder, communities och kollegor förväntar sig och 
förtjänar.

Tom Arseneault
Vd och koncernchef, BAE Systems, Inc.

Under denna session kommer du att fokusera på tre utfall:

Förbättra färdigheter: Förstå hur man tillämpar etiska riktlinjer på specifika fakta och 
omständigheter. 

Förbättra igenkänning: Förstå hur ditt beteende förbättrar BAE Systems 
affärsframgång.

Öka kunskap: Att veta hur och när man ska säga ifrån och att inse att det är säkert att 
säga ifrån och utmana hur saker och ting görs. 

Jag uppmanar er att engagera er med varandra, att ha meningsfulla samtal i era team 
om hur var och en av oss kan leva efter våra värderingar och agera ansvarsfullt. Var 
inte rädd för att ställa kritiska frågor eller dela med er av personliga berättelser om när 
ni önskar att ni hade sagt ifrån eller gjort något annorlunda. Genom att vara modiga 
kan vi alla lära av varandra och förbättras.

Meddelande från vd:n

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Förberedelse

• Gör dig bekant med den här 

arbetsboken, scenariona och 

inlärningspunkterna för varje 

scenario.

• Fundera på hur du kan göra denna 

session engagerande/värdefull för 

deltagarna. Har du lett en utbildning 

tidigare? Borde du diskutera några 

av scenariona med en kollega som 

har givit den här utbildningen 

tidigare?

• Workshops bör genomföras i 

enlighet med platssäkerhets-

protokoll. Helst skulle utbildningar 

genomföras öga-mot-öga men du 

kan behöva använda andra 

onlineplattformar, som 

Zoom/Webex/Telepresence eller ett 

konferenssamtal. 

• Var noga med att testa dessa 

metoder först och fundera över hur 

du kommer att dela upp deltagare i 

grupper samt på hur du kan främja 

engagemang i din valda plattform. 

Se till att du använder rätt 

inställningar så att videoljud kan 

höras om du delar din skärm.

Leverera din 

session
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• Om du inte kommer att använda 

videorna finns scenariomanus 

tillgängliga. Antingen du eller 

deltagarna kan läsa 

scenariomanusen högt.

Boka din tid och plats

• Boka plats för att hålla din timslånga 

workshop eller boka 

onlineplattformen.

• Kom ihåg att boka ett rum med rätt 

teknik och kom lite tidigare för att 

säkerställa att allt fungerar.

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Välj scenarion

• Det finns sex scenarion som vart och 

ett visar ett möjligt fel. Välj så många 

du vill använda för att möta ditt teams 

inlärningsbehov.

• Bestäm om du vill dela scenariona 

som videor eller använda manusen.

• Den här arbetsboken ger insikter och 

samtalsfrågor för varje scenario.

• Inlärningspunkterna för varje scenario 

är avsedda att sammanfatta 

scenariots huvudteman, när väl de 

primära samtalen har ägt rum.

• Tänk på de problem i varje scenario 

som är mest tillämpliga på ditt team.

Scenariomanus

• Scenariomanusen finns tillgängliga i 

deltagarguiden.

Handout för deltagare

• Dela ut den ensidiga handouten för 

deltagare som ett verktyg för att 

omsätta inlärningen från denna 

workshop i det dagliga arbetslivet.

Videoplatser

• Hänvisa till Inc.- eller din sektors etik-

sida på OneSpace.
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• Vänligen kontakta din lokala etikansvarige om du har 

frågor om hur du kan underlätta workshopen. Vid behov, 

tillhandahåll elektroniska eller utskrivna kopior av 

utbildningsmaterial.

• Bekräfta åtkomst till utbildningsvideor med hjälp av 

onlinelänkarna.

• Kontakta din lokala IT-helpdesk om du har problem med 

att spela upp videorna.

• Om du håller sessionen på distans, eller om du har 

problem med nätverksanslutningen, ladda ner en kopia 

av videorna före utbildningen, eller använd 

scenariomanusen.

Stödjande resurser

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



En lyckad session kräver bra 

facilitering, aktiv medverkan från alla 

deltagare och nyanserade, meningsfulla 

diskussioner. Här är några tips för din 

session:

• Ställ öppna frågor och lyssna aktivt 

på allas bidrag.

• Uppmuntra balanserad medverkan 

från alla; låt inte samtalet 

domineras av bara en eller två 

individer.

Vad utgör en framgångsrik session?
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• Dela med dig av dina egna erfarenheter för att visa hur frågorna kan relatera till 

er arbetsmiljö och uppmuntra deltagarna att dela med sig av eventuella 

liknande erfarenheter de kan ha haft.

• Du behöver inte ha svar på allt! När en fråga eller motsatt åsikt dyker upp som 

du inte kan svara på just i stunden, förklara att du ska kolla med 

etikavdelningen och ta upp det senare.

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation
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Orientera ditt team till sessionen genom att förklara hur det 

kommer att fungera, hur lång tid det kommer att ta och hur de 

kommer att medverka.

Förklara att de kommer att arbeta sig igenom ett urval scenarion 

och sedan få möjlighet att bidra med egna idéer och åsikter om 

vad som har hänt och de potentiella etiska frågor som tagits upp. 

Nedan är ett exempel på ett manus för att öppna sessionen:

Att genomföra utbildningen

Välkomna till BAE Systems etikutbildning 2022 -

Ansvarsfullt beteende - Att göra det rätta! Under denna 

session kommer vi att fokusera på tre resultat:

• Förbättra färdigheter: Förstå hur man tillämpar etiska 

riktlinjer på specifika fakta och omständigheter. 

• Förbättra erkännande: Förstå hur ditt uppförande 

förbättrar BAE Systems framgång som företag.

• Öka kunskap: Att veta hur och när man ska säga ifrån 

och att inse att det är säkert att säga ifrån och utmana 

hur saker och ting görs. 

Jag ska prata om de viktigaste punkterna från vd-

meddelandet och spela upp en kort video.

När vi har sett eller läst varje scenario kommer vi att 

diskutera scenens olika etiska dilemman. För att lyckas 

med detta kommer vi att dela upp oss i grupper. Detta 

kommer att ge oss en möjlighet att se på situationen ur 

olika perspektiv.

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioinformation Teman Karaktärer

Inne/ute

En kollegabestämmer sig för att starta ett 

företag med sina två rumskamrater från 

högskolan.

• Intressekonflikter

• Användning av 

företagets tillgångar

• Debiterad arbetstid

• Säga ifrån-kultur

Jim -

Anställd

Extra inkomst

En kollega på en produktionslinje jobbar 

extra med att lasta på ett lager.

• Intressekonflikter

• Respekt på 

arbetsplatsen

• Säga ifrån-kultur

Xavier -

Anställd

Relationsproblem

Du tror att två kollegor har skapat en 

personlig relation.

• Favorisering

• Säga ifrån-kultur

• Intressekonflikter

• Respekt på 

arbetsplatsen

Marla -

Anställd

Tyler -

Anställd

Bra på sociala medier

En chef på BAE Systems förlöjligar en 

"trend" för social rättvisa på sociala 

medier och bråkar om det med en annan 

användare.

• Respekt på 

arbetsplatsen

• Säga ifrån-kultur

Rick - Chef

Melanie -

Anställd

En svår situation

En chef pressar sitt team att vara mer 

produktivt på en snäv tidslinje.

• Hämndåtgärder

• Respekt på 

arbetsplatsen

• Säga ifrån-kultur

Patricia -

Chef

Verkliga kostnader

En chef sätter press på dig för att du ska 

underrapportera dina timmar för att hålla 

ett projekt inom budget.

• Debiteradarbetstid

• Integritet

• Säga ifrån-kultur

Chris –

Program-

chef
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Nedan finns en sammanfattning av vart och ett av utbildningsscenariona, som kan 

presenteras med hjälp av videorna eller scenariomanusen. Välj scenarion med teman 

som är mest relevanta för ditt team och använd dina och ditt teams erfarenheter, både 

inom och utanför arbetet, för att relatera scenariot till er arbetsmiljö.

Scenariovalsmatris

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioöversikt:

En kollega bestämmer sig för att starta 

ett företag med sina två rumskamrater 

från högskolan, en av dem är utländsk 

medborgare. Hans sidoverksamhet 

konkurrerar med BAE Systems. BAE 

Systems har precis vunnit ett nytt 

kontrakt och den anställde tillhandahåller 

analyser för samma kund, inom samma 

område och med samma teknik som han 

använder på BAE Systems. Han 

avbryter ibland sin arbetsdag på BAE 

Systems för att svara på kundfrågor 

kopplade till sitt företag.

Scenario ett -

Inne/ute
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• Vad är relevant i detta scenario?

• Vilka hinder skulle du ställas inför här om du bestämde dig 

för att göra det rätta i den här situationen?

• Vad kan du göra eller inte göra för att förhindra att dessa 

situationer uppstår?

• Vad kan hända om denna situation inte hanteras på rätt 

sätt?

• Med denna situation i åtanke, på vilka sätt gäller/gäller inte 

våra företagsvärderingar.

• Om du befann dig i den här situationen, vem kunde du 

vända dig till för att få hjälp?  Vem kunde du inte vända dig 

till, och varför inte?

Diskussionsunderlag

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation
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• Intressekonflikter är ett av de vanligaste etiska dilemman som 

anställda ställs inför.

• En konflikt är varje situation som kan gå emot eller äventyra en 

anställds skyldigheter eller intressen gentemot företaget. Den 

vanligaste situationen är när en anställds personliga intressen 

verkar påverka deras yrkesmässiga beslut och när en anställds 

ansvar konkurrerar med varandra.

• Både Jims konsultverksamhet och BAE Systems delar en 

gemensam kund. Detta kan orsaka förvirring hos kunden om vem 

de faktiskt gör affärer med.

• Jims användning av BAE Systems-tekniken till stöd för sin nya 

konsultverksamhet kan medföra olämplig användning av 

immateriell egendom eller avslöjande av exportkontrollerad 

information, särskilt när det har att göra med en icke-amerikansk 

person som affärspartner, vilket skulle kunna skada BAE Systems.

• Jim svarar på telefonsamtal under sin arbetsdag på BAE Systems 

till stöd för sin nya konsultverksamhet. Detta kan leda till problem 

med tidsdebitering och/eller olämplig användning av företagets 

tillgångar (information, utrustning eller anläggningar). Den tid eller 

möda som Jim lägger på sin konsultverksamhet kan påverka hans 

prestation på BAE Systems negativt.

• Många av de problem som lyfts fram kunde ha åtgärdats proaktivt 

när Jim var i de inledande planeringsfaserna av sin 

konsultverksamhet. Han kunde ha pratat med sin chef, personal-

eller etikavdelningen för att besvara frågor och lösa eventuella 

intressekonflikter innan han startade sin konsultverksamhet.

Inlärningspunkter

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioöversikt:

En kollega på en produktionslinje 

jobbar extra med att lasta på ett lager. 

På lagret märker de att de lastar delar 

åt en BAE Systems-leverantör. De 

erbjuds extra timmar på sitt andra 

jobb vilket förlänger deras 

arbetsvecka. Resultatet blir att deras 

prestation och välbefinnande 

försämras. De vägrar att jobba 

nödvändig övertid för att klara en 

projekttidsfrist för BAE Systems 

eftersom de måste gå för att hinna till 

sitt andra jobb.

Scenario två -

Extra inkomst
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• Vad är relevant i detta scenario?

• Vilka hinder skulle du ställas inför här om du bestämde dig 

för att göra det rätta i den här situationen?

• Vad kan du göra eller inte göra för att förhindra att dessa 

situationer uppstår?

• Vad kan hända om denna situation inte hanteras på rätt 

sätt?

• Med denna situation i åtanke, på vilka sätt gäller/gäller inte 

våra företagsvärderingar.

• Om du befann dig i den här situationen, vem kunde du 

vända dig till för att få hjälp?  Vem kunde du inte vända dig 

till, och varför inte?

Diskussionsunderlag

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation

Scenario två: 

Extra 

Inkomst
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• Intressekonflikter är ett av de vanligaste etiska dilemman som 

anställda ställs inför.

• En konflikt är varje situation som kan gå emot eller äventyra en 

anställds skyldigheter eller intressen gentemot företaget. Den 

vanligaste situationen är när en anställds personliga intressen 

verkar påverka deras yrkesmässiga beslut och när en anställds 

ansvar konkurrerar med varandra.

• På sitt deltidsjobb lastar Xavier delar för leveranser åt BAE 

Systems som kommer från en av våra leverantörer, vilket skapar 

ytterligare risk för intressekonflikt.

• Hans deltidsjobb har negativ inverkan på hans jobb på BAE 

Systems (felmärkning av delar, bråk med kollegor).

• Xavier tillhandahåller äldreomsorg och två jobb kan vara väldigt 

stressigt för honom. Employee Assistance-programmet erbjuder 

anställda konfidentiellt stöd för att hantera personliga problem, 

såsom stress, familjeproblem och missbruk.

• Xavier har en skyldighet att berätta om sitt deltidsarbete för sin 

chef, personal- eller etikavdelningen för att lösa eventuella 

intressekonflikter.

Inlärningspunkter

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioöversikt:

Du tror att två kollegor har ett 

personligt förhållande och du ser dem 

bråka på jobbet. Bråket är 

arbetsrelaterat men påverkas av 

deras förhållande. Detta får vissa av 

era teammöten att kännas obekväma. 

Efter att ha du har bevittnat bråket är 

du osäker på om du borde vidta 

någon åtgärd.

Scenario tre -

Relationsproblem
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• Vad är relevant i detta scenario?

• Vilka hinder skulle du ställas inför här om du 

bestämde dig för att göra det rätta i den här 

situationen?

• Vad kan du göra eller inte göra för att förhindra att 

dessa situationer uppstår?

• Vad kan hända om denna situation inte hanteras på 

rätt sätt?

• Med denna situation i åtanke, på vilka sätt gäller/gäller 

inte våra företagsvärderingar.

• Om du befann dig i den här situationen, vem kunde du 

vända dig till för att få hjälp?  Vem kunde du inte 

vända dig till, och varför inte?

Diskussionsunderlag

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



12

• En personlig intim relation på arbetsplatsen kan hindra båda 

individerna från att utföra sitt jobb på ett objektivt sätt. Marla och 

Tyler har en personlig relation och berättade inte om den ordentligt, 

vilket betyder att teamens ledarskap omedvetet har skapat en 

intressekonflikt för dem genom att placera dem i samma team. 

• Vem som helst i teamet kan ta upp frågan för granskning. Att 

informera oss gör det möjligt för företaget att granska situationen 

och göra eventuella nödvändiga justeringar. 

• Även om Marla och Tyler inte var i samma rapporteringslinje och 

arbetade på olika avdelningar skulle teamets oro över att Marla 

befordrade Tyler fortfarande vara förståelig. 

• Projektledaren har ett betydande inflytande och man litar på att han 

eller hon ger feedback till direkta linjechefer och ett dolt förhållande 

kan underminera deras objektivitet.

• Om Marla känner sig pressad att upprätthålla en bra relation med 

Tyler kanske hon inte tillämpar samma professionella bedömning 

på Tylers arbete som hon skulle göra på någon annans för att 

undvika konflikter eller till och med äventyra hennes förhållande. 

• Förhållandet kan påverka arbetsteamets moral och/eller 

produktivitet. Även om Tyler förtjänar befordran kan det se olämpligt 

ut att inte berätta om och ta upp förhållandet. 

• Intressekonflikter är situationer där konkurrerande intressen kan 

försämra vår förmåga att fatta objektiva och opartiska affärsbeslut. 

Potentiella konflikter måste omedelbart tas upp med din chef, 

personal- eller etikavdelningen för att kunna lösas.

Inlärningspunkter

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioöversikt:

En chef på BAE Systems förlöjligar en 

"trend" för social rättvisa på sociala medier 

och bråkar om det med en annan 

användare. Den här användaren upptäcker 

att chefen är anställd av BAE Systems och 

lägger upp konversationen igen genom att 

länka den till BAE Systems företagskonto. 

Inlägget påverkar chefens 

teammedlemmar. De gillar inte åsikterna 

som uttrycks och vill inte arbeta med 

honom. Chefen försvarar sig – han 

identifierade sig inte som anställd på BAE 

Systems och publicerade från ett privat 

konto på sin fritid. Det är inte hans fel att 

det länkades tillbaka till BAE Systems.

Scenario fyra - Bra på sociala medier
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• Vad är relevant i detta scenario?

• Vilka hinder skulle du ställas inför här om du bestämde dig 

för att göra det rätta i den här situationen?

• Vad kan du göra eller inte göra för att förhindra att dessa 

situationer uppstår?

• Vad kan hända om denna situation inte hanteras på rätt 

sätt?

• Med denna situation i åtanke, på vilka sätt gäller/gäller 

inte våra företagsvärderingar.

• Om du befann dig i den här situationen, vem kunde du 

vända dig till för att få hjälp? Vem kunde du inte vända dig 

till, och varför inte?

Diskussionsunderlag

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation
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• Att publicera på sociala medier för personliga ändamål kan även ha 

yrkesmässig inverkan.

• Ricks inlägg på sitt personliga konto avslöjar hans namn, som man 

kan söka på, vilket avslöjar hans anställning på BAE Systems. Det 

finns inga förväntningar om sekretess för ärenden som publiceras 

på internet, och information kan bli globalt tillgänglig omedelbart.

• Personliga inlägg kan komma att påverka företagets anseende. Om 

du gör personliga inlägg se till att du gör det tydligt att uttalandena 

är dina personliga åsikter och inte företagets.

• Inlägg på sociala medier kan påverka andra anställda. Ricks inlägg 

påverkar hans team negativt och skapar en spänd atmosfär. 

Melanie, som jobbar för Rick, blir upprörd och hon och andra 

kollegor är inte säkra på att de kan lita på honom längre. 

• Anställda ska vara återhållsamma och överväga konsekvenserna 

för sig själva, företaget, kunder och kollegor. Många av de problem 

som lyfts fram hade kunnat åtgärdas proaktivt om Rick hade tänkt 

igenom konsekvenserna av sina inlägg. 

• Som chef ska Rick också tänka på sitt ansvar att föregå med gott 

exempel. Rick kunde ha pratat med sin chef, personal-, 

kommunikations- eller etikavdelningen angående sin önskan att 

göra inlägg och lösa eventuella problem i förväg.

Inlärningspunkter

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioöversikt:

En chef pressar sitt team att vara mer 

produktivt på en snäv tidslinje. Teamet 

förbiser en säkerhetsprocess för att klara 

chefens tidsfrist. Du rapporterar att 

säkerhetsprocessen inte följs ordentligt. 

Chefen får reda på det och ger dig avslag 

på din semester samt "glömmer" att bjuda 

in dig till ett teammöte och lunch. Du tror att 

det kan vara repressalier.

Scenario fem –

En svår situation
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• Vad är relevant i detta scenario?

• Vilka hinder skulle du ställas inför här om du bestämde dig 

för att göra det rätta i den här situationen?

• Vad kan du göra eller inte göra för att förhindra att dessa 

situationer uppstår?

• Vad kan hända om denna situation inte hanteras på rätt 

sätt?

• Med denna situation i åtanke, på vilka sätt gäller/gäller inte 

våra företagsvärderingar.

• Om du befann dig i den här situationen, vem kunde du 

vända dig till för att få hjälp?  Vem kunde du inte vända dig 

till, och varför inte?

Diskussionsunderlag

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation
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• "Påtryckningar på arbetsplatsen" är när krafter utanför den anställde 

påverkar dem fysiskt, intellektuellt eller känslomässigt genom att 

utmana deras grundläggande behov, så att de känner sig benägna att 

anpassa sig. Det är avgörande att chefer och anställda arbetar 

tillsammans för att minska påtryckningarna på arbetsplatsen eftersom 

det leder till stress, vilket gör dåligt uppförande mer sannolikt.

• Det finns många faktorer som avskräcker anställda från att informera 

oss och rapportera saker de oroar sig över. En av dessa är rädsla för 

repressalier. 

• Repressalier är "ett negativt/skadligt beteende som uppvisas av en chef 

eller kollega som är en reaktion på att en anställd agerar på ett sätt som 

organisationen borde värdera och skydda."

• I det här scenariot såg vi tre beteenden som kan vara, eller kan 

uppfattas som, repressalier:

• Patricia avvisar en begäran om betald ledighet.

• Hon glömmer att bjuda in den anställda till ett möte.

• Hon bjuder inte in dem till en teamlunch.

• Chefer och andra ledare är ansvariga för att skapa en arbetskultur där 

anställda kan ta upp frågor utan att vara rädda för repressalier.

Inlärningspunkter

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation



Scenarioöversikt:

En chef sätter press på dig för att du 

ska underrapportera dina timmar för att 

hålla ett projekt inom budget. Att förlora 

projektet skulle innebära att 

teammedlemmar förlorar sina jobb. Du 

tillfrågas sedan om din Du tillfrågas 

sedan om din beläggningsgrad och 

tidsregistrering under en 

prestationsutvärdering. 

Scenario sex –

Verkliga kostnader
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• Vad är relevant i detta scenario?

• Vilka hinder skulle du ställas inför här om du bestämde dig 

för att göra det rätta i den här situationen?

• Vad kan du göra eller inte göra för att förhindra att dessa 

situationer uppstår?

• Vad kan hända om denna situation inte hanteras på rätt 

sätt?

• Med denna situation i åtanke, på vilka sätt gäller/gäller inte 

våra företagsvärderingar.

• Om du befann dig i den här situationen, vem kunde du 

vända dig till för att få hjälp? Vem kunde du inte vända dig 

till, och varför inte?

Diskussionsunderlag

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation
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• "Påtryckningar på arbetsplatsen" är när krafter utanför den anställde 

påverkar dem fysiskt, intellektuellt eller känslomässigt genom att 

utmana deras grundläggande behov, så att de känner sig benägna att 

anpassa sig. Det är avgörande att chefer och anställda arbetar 

tillsammans för att minska påtryckningarna på arbetsplatsen eftersom 

det leder till stress, vilket gör dåligt uppförande mer sannolikt.

• Påtryckningar på arbetsplatsen kan ha många olika ansikten. I det här 

scenariot såg vi minst två exempel:

• Tidspress

• Kostnadspress

• Tiden/arbetet vi debiterar måste vara korrekt, aktuellt och fullständigt 

samt återspegla det faktiskt utförda arbetet och den ledighet vi tar. 

• Arbetsavgifter är hur vi upprätthåller och förbättrar vår verksamhets 

hälsa och rykte. Det är viktigt för BAE Systems eftersom det tillåter oss 

att spåra kostnader och köra program effektivt. Det är viktigt för våra 

statliga kunder eftersom det visar att vi gör affärer med dem på ett 

rättvist sätt.

• Avsiktlig felaktig debitering kan få allvarliga konsekvenser. 

Inlärningspunkter

Scenario ett: 

Inne/ute

Scenario två: 

Extra 

Inkomst

Scenario tre: 

Relations

Problem

Scenario fyra: 

Bra på Sociala 

Medier

Scenario sex: 

Verkliga 

Kostnader

Scenario fem: 

En svår 

Situation


