SCENARIO

Att ha kännedom
Medarbetarens perspektiv
PATRICK
Ingenjör

Diskussionsfrågor

• Vilka problem ser du i den här scenen?
• Vilka värderingar skulle enligt modellen för beslutsfattande gälla i den här scenen?
Hur skulle problemen kunna läggas fram så att diskussionen kretsar kring deras
gemensamma bekymmer och kan leda till något produktivt?

LUCY
Medarbetare

• Vad skulle de kunna säga och hur skulle de kunna börja prata om det? Hur skulle
det låta? Och vem skulle det vara riktat mot?
• Vilka strategier skulle du välja för att prata om problemet och lösa det om du var
i den här situationen? Och vad skulle du säga?
• Hur skulle du ha använt modellen för beslutsfattande för att ta dig ur den här
situationen?

BAE Systems, Inc., årliga etikutbildning

SCENARIO

Att ha kännedom
Medarbetarens perspektiv
Sammanfattning
av scenariot

På en fabrik pratar Patrick med Lucy, som brukade jobba i hans team. Patrick berättar för
Lucy att Neal, som tog hennes plats i teamet efter henne, beter sig väldigt underligt. Patrick
beskriver hur Neal arbetar på nätter och helger och kan komma åt information på udda tider
och hur han stänger ned allt han har uppe på datorskärmen när Patrick tittar förbi. Han har
också lagt märke till att Neal har på sig ett plastarmband med ett dolt USB-minne. Patrick
vill inte vara den som skvallrar, och han vill inte komma med några falska anklagelser mot
Neal bara för att han är lite underlig. Han tror inte heller att deras arbetsledare, Harris,
skulle uppskatta att få höra detta. Neal sitter ju på teknisk kompetens som är avgörande för
projektets framgång. Patrick vet att han måste göra något åt det, men han vet inte riktigt hur.

Viktiga lärdomar

• Om du ser något, tala om det. Patrick ser att Neals underliga uppträdande skulle kunna
innebära en säkerhetsrisk. Han behöver prata med sin arbetsledare, Harris, någon
annan ansvarig eller säkerhetansvarig för att rapportera situationen.
• Han kan öva på samtalet tillsammans med Lucy och få återkoppling på hur han
kommunicerar.
• Patrick är skyldig att anmäla situationen för att skydda företagets tillgångar och
information.
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