SCENARIO

Det är ju bara lite golf
Medarbetarens perspektiv
STEVE
Medarbetare

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?

JACK
Kollega

• 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 de kunna ta sig ur den här situationen med hjälp av modellen för
beslutsfattande?

HEATHER
Kollega
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Sammanfattning
av scenariot

Steve ber sin kollega Jack om hjälp att ordna en golfrunda som deras programchef, Abdullah,
vill ha när några nya kunder kommer på besök. Jack ställer upp eftersom han har en svåger
som är medlem i den lokala privata golfklubben. Senare samma dag samtalar Jack med
Heather i fikarummet. Heather förvånas över att golfrundan blivit godkänd med tanke på att
de nya kunderna företräder en statlig myndighet. Jack förklarar att han bara hjälper till att
ordna det och att det är Steve som sköter det egentligen. Ungefär en månad senare träffar
Steve Jack och tackar honom för att han ordnade golfrundan, som hade blivit riktigt lyckad.
Jack berättar för Steve att han var förvånad över att den hade blivit godkänd med tanke på
policyn som finns om gåvor och gästfrihet. Steve säger att han inte kände till det. Han tittade
aldrig i policyn utan gjorde bara som Abdullah hade sagt till honom.

Viktiga lärdomar

• Alla är skyldiga att vara uppmärksamma och hålla sig själva och andra ansvariga.
I den här situationen innebär det att ifrågasätta. Både Steve och Jack gjorde fel när
de förutsatte att någon annan skulle ta ansvaret.
• Att erbjuda eller ge en statlig tjänsteman förmåner kan tolkas som muta. Steve och
Jack är skyldiga att känna till vad som är tillåtet enligt företagets riktlinjer och ta reda
på vilka lagar och regler som gäller i landet där verksamheten bedrivs och i landet där
mottagaren finns.
• Steve skulle ha bett om råd och godkännande innan han erbjöd gåvor eller gästfrihet.
• Steve måste vara uppriktig och ärlig och anmäla golfrundan, även om det skulle ställa
honom själv ofördelaktig dager.
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